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Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Den 23 juni 1994 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdeparte-
statsrådet Olsson, tillkallamentet, särskildatt utredare med uppgiften

utreda frågan konkurrensreglemasatt tillämpning jordbruks-påom
området i EU-perspektiv.ett

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Jordbruksdeparte-av
departementsrådet Andersmentet Lundin särskild utredare fr.o.m.som

den 1 september 1994.
Till sakkunniga förordnades den 4 oktober 1994 professor Erik Nerep

och professor Jerker Nilsson. På begäran entledigades Erik Nerepegen
den 21 augusti 1995 och med docenten Nilsersattes Wahl.

Till förordnades den oktober4experter 1994 departementssekreterare
Bengt Borgström, byråchef Jan Eliasson, departementssekreterare Yngve
Engström, departementsråd Gunnar Holmgren, departementssekreterare
Tomas Lindman, byråchef Anders Mallmén och utredningssekreterare
Jan-Erik Nyberg. Departemensrådet Gunnar Holmgren entledigades den
12 januari 1995 och i hans ställe förordnades departementssekreterare
Ann Lemne. Departementssekreterare Ann Lemne entledigades på egen
begäran fr.o.m. den 17 1995.mars

Till sekreterare förordnades föredragande Maria Bernhardsson den
31 oktober 1994 och hovrättsassessor Matz Mårtensson den 31 mars
1995.

Utredningen får härmed överlämna betänkandet SOU 1995:117
Jordbruk och konkurrens -jordbrukets ställning i svensk och europeisk
konkurrensrätt.

Särskilda yttranden har avgivits Jerker Nilsson och Anders Mallmén.av

Stockholm i oktober 1995

Anders Lundin

Maria Bernhardsson

Matz Mårtensson
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SOU1995:117 11

1 Uppdraget

1 1 Direktiven
.

utredningensI direktiv Dir. 1994:59, bil. 1 framhålls utredaren skallatt
analysera de svenska konkurrensreglema restriktioner förom ger
jordbruks- och trädgårdsnäringen i EU-perspektiv. Om utredarenett mot
bakgrund den gjorda finneröversynen anledning utifrån jordbruks-av
politiska behov, kan han lämna förslag till förändringar i det svenska
regelsystemet.

Utredningen skall enligt direktiven analysera förhållandet mellan
EG:s jordbrukspolitik, EG:s konkurrensregler och de svenska konkur-
rensreglema. direktivetAv framgår utredaren böratt

belysa vilken samarbete EG:styp jordbruks-av som gemensamma-
politik och EG:s konkurrensregler medger nationellt och där det före-
ligger samhandel,

redovisa vilka konkurrensregler gäller nationellt hos EU:s med-som—
lemsstater på jordbruksområdet,

särskilt beakta vilka eventuella konsekvenser EG:s gemensamma-
jordbrukspolitik har haft och har för utformningen och tillämpningen

EG:s och de enskilda EU-ländemas konkurrensregler,av

belysa förhållandet mellan konkurrensregler,EG:s de marknads--
ordningar ligger till grund för EG:s jordbruks-som gemensamma
politik och de svenska konkurrensreglemas tillämpning på jordbruks-
och trädgårdsområdet vid EU-medlemsskap.ett

Det framgår vidare direktiven utredaren bör belysaatt vilkenav sam-
verkan förekommer i medlemsländerna konkurrenssituationensom samt
på berörda marknader.

tilläggsdirektivI Dir. 1994: 142, bil. 1 utredaren vid full-attanges
görandet sitt uppdrag skall beakta konsumenternas intresseav attav
upprätthålla väl fungerade konkurrens på den svenska livsmedels-en
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i deproducentperspektiv avspeglasför detställetmarknaden. I ur-som
utgångspunktbör utredarenutredningen,direktiven tillsprungliga som

upprätthålls ocksåkonkurrenslagstiftningeffektivviktenha att enav
sammanhangbör i dettaUtredarenEU-medlemskapet.förinom ramen

slakt-mejeri-,konkurrenssituationenuppmärksamhetsärskildägna
Sverige.sockermarknaderna ioch

skingrasig påutredaren koncentreratilläggsdirektivet börEnligt att
EU-marknadenförhållandena pårörande närråderosäkerhetden som

särskiltregler gäller.och Avsamarbeteformergäller olikadet somav
samarbetsformervilkakartläggningdärvid görsintresse är att somaven

förordningenochjordbruksregleringenföljdtilltillåts inom EU av
dentillämpningenpåverkardessa regleroch hur2662EEG avnr

konkurrenslagen.svenska

dispositionBetänkandets1.2

EU-medlemskapetproblembeskrivning.i kap. 2Utredningen gör geren
konkurrensförutsätt-påverkarspelreglerochförutsättningar somnya

förHuvudfrågomalivsmedelsindustrin.ochjordbruketförningarna
ändring-föranledadetta börutsträckningvilkenoch iutredningen är om

konkurrenslagstiftningen.nuvarandedeniar
roll i samhälls-kooperationensochkonkurrensensredovisaskap. 3I

syftarmodeller,ekonomiskanågraVidareekonomin. presenteras som
kooperativförskall gällaförutsättningaridentifiera de atttill att ensom

betraktassynpunkt skallsamhälletsverksamhet frånorganisations som
önskvärd.ickeönskvärd resp.

jordbrukspolitikkortfattat EG:sredovisaskap. 4I gemensamma
förändringar dessadejordbrukspolitikSverigesochCAP samt genom-
konkurrenslagstiftning ochredovisas EG:skap.1990-talet. 5under Igått

företrädes-analyseraskap.jordbruksomrâdet. 6Itillämpning pådess
möjligajordbrukspolitikenochkonkurrensrättenmellan samtfrågorna

syftari kap. 4-6Analysernasvenskochmellan EG-rättkonflikter rätt.
från EG-rättenavvikelserför ärvilkettill utrymme somatt ange

konkurrenslagstiftning.nationellmöjligt iformellt en
marknadsstrukturernaochkonkurrensreglemabeskrivskap. 7-10I

med dessaSyftetTyskland.Nederländerna ochFrankrike,Danmark,i
svenskt företagskillnaderdefå måttländeranalyser ettär att ett som

medlemsländer.andrai någramed företagjämfört ettmöter
olikamellan deregelsystemenskillnaderna ianalyseraskap. 11I

nödvändig,konkurrensreglemaanalys ärländerna. Denna menenav
skallföretagvillkorför deförutsättningtillräcklig, ettinte att somange
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arbeta under för kunna behandlad lika företag i andrasägasatt vara som
medlemsländer.

kap. 12 analyseras konkurrensförhållandenaI inom mejeri-, kött- och
sockerbranschema i Sverige.

kap. redovisasI 13 utredningens sammanfattning och slutsatser.

1.3 Genomförande

Utredningen har låtit genomföra rad undersökningar konkurrens-en om
förhållanden i Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna och
Tyskland.

På uppdrag kommittén har Konkurrensverket kartlagt konkurrens-av
förhållanden inom mejeri-, kött- och sockerbranscherna.

samråd medI utredningen har Näringsdepartementet uppdragit
docent Nils Wahl, Stockholms universitet analysera EG-rättens inver-att
kan på den svenska konkurrenslagens tillämplighet inom jordbruks-
området. Resultatet analysen framgår bil.av av

På uppdrag utredningen har t.f. lektor Douglas StockholmsRoos,av
universitet utfört legalanalys konkurrensreglerna i Tyskland ochen av
Frankrike. Motsvarande analys för Danmark och Nederländerna har
utförts sekretariatet.av

På uppdrag utredningen har professor Richard Sexton,av
of California,University Davis skrivit Analysis andrapporten

Evaluation of Competition Policies Affecting Agricultural Cooperatives
with special reference the Swedish Economy, analyserarto som
kooperationens roll i marknadsekonomi, bil.en

Professor Olof Bolin, Lantbruksuniversitetet har uppdrag utred-av
ningen skrivit Vad kan spelteorin lära kooperativrapporten oss om
bil.

Fil.Dr. Stefan Fölster, Industriens Utredningsinstitut, har för utred-
ningens räkning skrivit Betydelsen koncentration ochrapporten av
inträdeshinder för konkurrensen inom livsmedelssektom, bil.5.

nederländska konsultföretagetDet Hendriks de Klundertvan
Consultancy har biträtt utredningen med underlagsmaterial för be-att
skriva konkurrensförhållanden i Danmark, Frankrike, Nederländerna och
Tyskland.

Utredningens analyser och slutsatser bygger bl.a. dessa rapporter
och underlagsmaterial.

Utredaren och sekretariatet har diskuterat flertal de fråge-ett av
ställningar utredningsdirektiven företrädaremed för näringen.som anger

Företrädare för utredningen har haft diskussioner med företrädare för



Kapitel14 1 SOU 1995:1 17

nationella lantbruksko-och med medlemsländemasEG-kommissionen
COPACOGECA isamarbetsorganisationerorganisationersoperativa

Bryssel.
haft diskussioner med företrädare försekretariatet harUtredaren och

lantbruksorganisa-konkurrensmyndigheter ochjordbruksdepartement,
Danmark.Nederländerna ochitioner

ibesökt konkurrensmyndighetemasekretariat harUtredningens
Frankrike.ochTyskland

demed utredningenhaft diskussionerUtredningen har om
företags-förhållande till andraföretagsfonnemas ställning ikooperativa

1994:149.former C
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Problembeskrivning2

Konkurrens har inte något egenvärde. Värdet ligger i de positiva effekter
iuppnås väl fungerande konkurrenssituation.som en

Ekonomisk effektivitet, dynamik och tillväxt i den svenska ekonomin
förutsätter det råder effektiv konkurrens på marknaden. effektivEnatt
konkurrens stärker det svenska näringslivets förmåga långsiktigtatt
hävda sig den internationellapå marknaden.

Motivet för upprätthålla konkurrens marknad det lederatt är atten
till samhällets utnyttjas på effektivtatt sätt.ettresurser

grundläggandeEn utgångspunkt för utredningens arbete är att en
decentraliserad marknadsekonomi den överlägsna organisationsfonnenär
för nå samhällsekonomiskt effektiv resurshushållning.att en

marknadsmekanismen skall fungeraFör och priserna därigenomatt
spegla den relativa knappheten för de olika det finnasmåsteresurserna

företagoberoende konkurrerar med varandra.som
Konkurrenslagens uppgift till effektiv konkurrensär att attse en

fungerande konkurrens finns inom livsmedelssektom, liksom inom
övriga sektorer i samhället.

Aktörema i decentraliserad marknadsekonomi ratio-antasen agera
nellt och i syfte maximera sin eller vinst. Konkurrensatt ärnytta ett

förcentralt hävda marknadens legitimitet. säljarnas ochattargument
köpamas efter kan försvaras med hänvisning till kon-strävan egennytta
kurrensen, båda alternativ. dettaUtan antagande fallerpartersom ger
inte bara behovet fungerande konkurrensrätt också tankenutanav en
med marknadsekonomi. Under förutsättning varje aktöratten agerar
rationellt och maximerar sin vinst eller uppkommer kontinuerligtnytta
begränsningar i konkurrensen. Det naturligt företag i konkur-är att en

försökerrenssituation utnyttja stordriftsfördelar i produktion och mark-
nadsföring. kanDetta leda till företagen får dominerande ställningatt en
på marknaden. Konkurrensens räckvidd kan också begränsas genom
företagsuppköp och olika former samarbete. Konkurrensen ständigtärav
hotad. Därför måste varje marknad ha regler för bevara konkurrensenatt
och dessa regler måste tillämpas.

Reglerna medel undanröja och motverka konkurrensbe-är ett att
gränsningar hinder för effektiv konkurrens skall rådautgör attsom en
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i fråga produktion och handel med tjänster och andra nyttig-om varor,
heter. effektiv konkurrens, det mål skall eftersträvaEn ärsom som man

konkurrenslagen, kanvid tillämpningen råda på marknadsägasav en
fördär antalet säljare inte begränsat, de utbjudna produkterna inteär är

för differentierade, företagen inte handlar i samförstånd med varandra
för nyetableringoch inga väsentliga hinder finns företag.av

Konkurrensen otillräcklig på många marknader i Sverige. Denär
livsmedelsindustrin karaktäriseras lantbrukskooperationensvenska attav

dominerande ställning. minst gälleri de flesta delbranscher har Inteen
industrin förädlar reglerade jordbruksvaror.för den deldetta av som

resultat jordbruksnäringen har varitStrukturen till delär ett attstor av
konkurrens liten och skyddad hemma-starkt reglerad. Bristande på en

marknad problem.är stortett
svenskt näringsliv står inför de föränd-sektor inomDen störstasom
med medlemskapet i jordbruket. Sverigesringarna i samband EU är

fullständigsamband med medlemskapsförhandlingamaambition i var en
jordbrukspolitik CAP fr.o.m. denintegrering med EG:s gemensamma

januari 1995.1
Efterblir del den nationella denkonkurrensrättEG:s rätten.en av

kompetensfördelningen torde detutvecklats vad gällerrättspraxis som
inte endast skall beaktas fullt i med-EG-rättenaccepterat att utvara

företrädenationella denna också skalllemsstaternas rätt utan att ges
stridande regler.framför eventuellt nationella

inträde medlem i gäller alltså förutsätt-Sveriges EUGenom som nya
förspelregler, påverkar konkurrensförhållandenaningar och nya som

och livsmedelsföretagen i Sverige och därmed kanjordbruket ävensom
konkurrenslagen. Marknadsförutsättningarnapåverka tillämpningen av

livsmedelsföretagen förändrasför jordbruket och gränsernaattgenom
hur den svenska livsmedels-för handel. Bedömningarnaöppnas av

med radpåverkas medlemskapet förenatmarknaden kommer äratt enav
konkurrenspolitikosäkerhet gäller vilken jordbruks- ochosäkerheter. En

medlemsländerna kommer bedriva i framtiden.och EnEU att annan
omvärldsfaktorer den framtida valutautvecklingen.gäller Ent.ex.som
osäkerhet gäller konsumentens preferenser vad gäller valet mellantredje

livsmedel producerade i Sverige och importerade livsmedel.
produktenKonkurrensförhållandena påverkas också karaktären hosav

produktionsprocessen och den aktuella organisationen produk-och av av
distributionssystemet. Konkurrensförhållandena bestäms där-tions- och

konkurrenshinder. Utredningen kommerförekomstenutöver attavav
offentliga regle-analysen till dels de hinderbegränsa utgörssom av

dels de hinder konkurrensbegränsande åtgärderringar, utgörssom av
initierats företagen eller deras organisationer.som av
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Konkurrensen inom livsmedelssektorn påverkas efter EU-medlem-
skapet vissa speciella förhållanden. komplextEtt regleringssystemav
tillämpas inom bl.a. förEU upprätthålla viss självförsörjningsgradatt en

livsmedel och för begränsa produktionen. regleringssystematt Dettaav
har utformats så främst jordbruket, också vissaatt delarmen av
livsmedelsindustrin bl.a. skyddas prispressande importkonkurrensmot

införselavgifter från länder utanföratt EU. I praktikenuttas på-genom
verkas också delar den övriga livsmedelsindustrin.stora Marknadensav
roll resursfördelare urholkas i samband med sådana omfattandesom
regleringar. liggerDet inte inom för utredningens uppgift attramen
analysera behovet reformering CAP. Utredningen har, vad gällerav av
det första konkurrenshindret, den begränsade uppgiften analyseraattmer
vilka restriktioner CAP lägger tillämpningen EG:s konkurrens-av
lagstiftning och på den svenska konkurrenslagen.

Enligt tilläggsdirektiven skall utredningen koncentrera sig på att
skingra den osäkerhet råder rörande förhållandena på EU-markna-som
den det gäller olika formernär samarbete och vilka regler gäller.av som
Utredningens arbete kommer därför fokuseras på analys vilkaatt en av
eventuella begränsningar EG:s jordbrukspolitik, EG:ssom gemensamma

konkurrensrätt och de nationella konkurrenslagstiftning-gemensamma
tillämpning i medlemsländerna har den svenska konkurrens-amas

lagens utformning dess tillämpning konkurrensbegränsandesamt
åtgärder inom livsmedelsområdet. Enligt utredningsdirektiven skall kon-

intresse upprätthålla väl fungerandesumenternas konkurrensattav en
på den svenska livsmedelsmarknaden beaktas i analysen.

Detta innebär utredningen för det första skall analyseraatt denom
gällande tillämpningen konkurrensreglerna står i överensstämmel-nu av
med de krav konkurrenslagstiftningEG:s och EG:sse som gemensamma

jordbrukspolitik medför. Tillämpningen den svenska konkurrenslagenav
kommer påverkas dels den regleringatt sker enligt EG:sav som

jordbrukspolitik, dels rådets förordning EEG 2662gemensamma av
tillämpning vissa konkurrensregler för produktion och handelom av av

med jordbruksvaror, lägger fast hur Romfördragets konkur-som
rensregler artiklarna 85 och 86 skall tillämpas jordbruksområdet.
Dessa artiklar konkurrensbegränsande avtal och andra åtgärderavser

påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Båda artiklarna harsom
direkt effekt i medlemsstaterna och kan alltså tillämpas direkt deav
nationella Det emellertid endast kommissionenär iorganen. som en-
skilda fall kan medge undantag från tillämpningen deav gemensamma
konkurrensreglerna.

För det andra skall utredningen kartlägga och huranalysera tillämp-
ningen den svenska konkurrenslagen livsmedelsområdetpå förhållerav
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gäller nationellt förkonkurrensreglertillämpningen detillsig somav
imedlemsstater EU.vissa

nämnda områdena förutsätt-de tvåtredje skapar analysendetFör av
utgångspunkt bedöma behovet altema-från samhälletsförningar att av

EU-perspektiv.konkurrenslagen iden svenskautformningartiva ettav
nuvarande konkurrenslagen 1993:20,trädde denjuli 1993lDen

kon-innehåller förbudkonkurrenslagen,kraft.i DenKL, motsomnya
dominerande ställ-missbruksamarbete ochkurrensbegränsande 6 § av

och före-verksamhetsområdegällergenerell och§,ning 19 är oavsett
tagsform.

mellan företagprimärföreningsamverkan inomtillRätten somen
i alltträdgårdsnäring säkerställdesellerskogsbruk vä-bedriver jordbruk,

kraft denträdde ikonkurrenslagen,ändring isentligt somgenom en
18 §§.juli 19941 a-c

imening 3 §företag i denjordbruksföretagVarje är ett angessom
lantbrukskooperativa före-ijordbrukare samverkarFlertalet svenskaKL.

företagen eko-lantbrukskooperativaprimärföreningar.s.k. De ärningar,
föreningar.nomiska

associa-förbjuderkonkurrenslagenhävdats i debattenhar oftaDet att
föravtal inomförening och vissaekonomisktionsformen att ramen en

förbud före-felaktigt. Sådantförbjudna.förening Dettaekonomisk ärär
utgångs-viktigtdet därförUtredningeninte.ligger att somvaraanser

fak-vad konkurrenslagenframställningenför den fortsattapunkt ange
delar.i berördatiskt säger

till syfteförbjudna de harföretagavtal mellanEnligt 6 § KL är om
svenskadensnedvrida konkurrensenellerhindra, begränsaatt

resultat. Medsådanteller demärkbartmarknaden på sätt ettett gerom
sammanslut-besluttredje stycketenligt § KL,avtal jämställs, 3 enav

förfaranden.samordnandeföretag ochning av
beslutförbudet i 6 § KL kanomfattasavtalEtt genom avsom av
undantasavtal skallfrån förbudet.undantas FörKonkurrensverket att ett

förutsättningar angivna i 8 § KLvissaförbudet måstefrån vara upp-
tillsamarbetet bidrarvisa delsmåste kunnafyllda. Företagen attatt

främja teknisktdistributionen eller tillproduktionen ellerförbättra att
skäligfårframåtskridande, dels konsumenternaekonomiskteller att en
gällersamarbetet. Därutövervinst uppkommerandel den genomsomav

går längreinnehålla konkurrensbegränsningarfårsamarbetet inteatt som
Konkur-de positiva effekterna.nödvändigt för uppnåvadän är attsom

produkterför väsentlig del despelfår heller inte sättas avur enrensen
gäller.samarbetetsom

förbjudenekonomiska föreningendenvisar klart inteDetta äratt en
associationsfonn.
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bakgrundMot behovet enskilda jordbrukare och andra rå-attav av
varuproducenters samverkan i primärföreningar inom lantbrukets område
inte onödigtvis skulle komma i konflikt med konkurrenslagen deantogs

bestämmelserna 18 KL. Bestämmelserna trädde i kraft dennya a-c
juli 1994.1

Bestämmelserna legalundantag från förbudet i 6 § ochutgör KLett
innebär förbudet i nämnda paragraf inte längre tillämpligt för denatt är
grundläggande verksamheten inom lantbrukets primärföreningar med
undantag för två särskilda avtal. skallDet understrykas be-typer attav
stämmelserna i 18 inte förbudsbestämmelserKL bestäm-är utana-c
melser undantar flertal samverkansformer återfinns inomettsom som
lantbrukets primärföreningar från huvud kunnaöveratt prövastaget mot
förbudet i 6 § KL.

faktumDet två särskilda avtalstyper i enlighet med 18 § KLatt c
inte omfattas legalundantaget innebär inte de automatiskt för-ärattav
bjudna enligt 6 § KL. enda kanDet utläsas 18 § i dettaKLsom av c
avseende 6 kan tillämpas§ KL på avtal de tvåär att typerav som
särskilt i 18 § KL.omnämns c

Sålunda kan §6 tillämpas förKL avtal inom primärföreningen som
har till syfte eller till resultat medlems fria rörlighet påattsom ger en
marknaden förhindras eller försvåras antingen det gäller valetnär av

eller leverantör eller möjligheten lämna föreningen eller iavnämare att
avseende motsvarande betydelse. 6 § KL kan också tillämpasannat av

försäljningspriser, direkt eller indirekt, fastställs produ-när varor som
hos medlemmarna. 6 § således tillämpligKL dels försälj-är närceras

ningen sker direkt mellan medlemmen och tredje dels före-närman,
ningen för försäljningen. båda fallenI förutsätter tillämplighetensvarar

konkurrensen på marknaden hindras, begränsas eller snedvrids iatt
väsentlig omfattning.

visar klartDetta berörda avtal förbjudna enligtinte äratt typer av
18 § KL.c

Lantbrukskooperationen spelar, framgår tabell viktig2.1,som av en
roll inom livsmedelssektorn.
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jordbruksprodukter,andel någraLantbrukskooperationensTabell 2.1 av
år 1994

%K-mjölk 100
%Fruktyoghurt 85
%80Hårdost

76 %Slakt
%Styckning 48

30 %Chark
%Spannmål 75

uppskattningarKonkurrensverketsKälla:

analysen, allmän,utgångspunkt förUtredningen att, enanser som
få undantagkonkurrenspolitik med såtillämpadoch striktlikformig som

frågasynpunkt. centralsamhällets Enoch önskvärd frånbramöjligt är
fungerande kon-välvi haranalyseraför utredningen äratt enom

sådan analys detlivsmedelsmarknaden. Ikurrenssituation på ären
jordbruks-denbeakta de restriktionerviktigt att gemensammasom

Vidare skall utredningen,uppställer.konkurrensrättochpolitiken EU:s
kon-konkurrenslagen ochsvenskamellan denjämförelseefter en

resultatetmedlemsländer, bedömaandrai någrakurrenslagama avom
kon-i den svenskatill ändringaranledningjämförelsedenna ger

bedömadärvid specielltskall utredningenEnligt direktivenkurrenslagen.
legaltprimärföreningarsamverkan mellanlämpligheten ettatt geav

bedömningtillämpningsområde. Dennakonkurrenslagensfrånundantag
i dettaHuruvida detkonkurrensrättsligt perspektiv.frånskall göras ett

före-de förutsättningarkonflikt mellanföreliggersammanhang somen
konkur-och de kravekonomiska föreningarförningslagen somanger
utanförtillåten liggersamverkan skallställer förrenslagen att vara

dei Utredningenfråga analyserasuppdrag.utredningens Denna om
företags-förhållande till andraställning iföretagsformemaskooperativa
förutsätt-utredningen belysaVidare kommerCl994:l49.former att

för samarbetenuvarande legalundantagetändra detförningarna att
ellerlantbruksföreninginom primärföreningens medlemmarmellan en

samverkanFederativenligt § KL.dotterbolag 18 ärdess soma-c
i krite-omfattas i dag förbudet 6 § KL,konkurrensbegränsande omav

för avtalkan också tillämpasuppfyllt. 6 § KLför dettarierna är som
insats-leveransplikt ochfria rörlighet t.ex.medlemmarnashindrar

prissamverkan.vissa former Avoch innebäråterbetalning avsom
denuppfattningen hurför bedömningar blirbetydelse dessaspeciell om
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framtida konkurrenssituationen för svenska företag kan komma att
förändras följd medlemskapet i EU.som av

Eventuella förslag till ändringar i den nuvarande lagstiftningen bör
möjligai utsträckning baseras empirisk kunskap.största eko-De

nomiska effekterna förslag till ändring i den nuvarande konkur-av
renslagstiftningen kan endast bedömas rättspraxis, vad gäller tillämp-när
ningen den nuvarande konkurrenslagstiftningen, fastställd. Förär attav
kunna samhällsekonomisk bedömning erfordras dessutomgöra empi-en
risk kunskap de ekonomiska konsekvenserna. Om empirisk kunskapom
saknas och den ekonomiska teorin inte entydig i sin konsekvens-ärom
beskrivning finns inte underlag för på saklig grund ställning tillatt ta ett
förslag ändring den nuvarande konkurrenslagstiftningen. I ettom av
sådant läge förordar utredningen försiktighetsprincip tillämpas,att en
dvs. förändringen inte genomförs, innan det finns bättre empirisktatt ett
underlag.



;Emm:mazi2$§a§xzmwsIm
.s:1§£g€}§Ivâgâå git-+3? L.355’ ng;A

jsv.§°:s¢.~:;ass :,a§39f2.e:.:+,mgr n



SOU1995:1 17 23

Konkurrensens3 och kooperationens
roll i samhällsekonomin marknads--

struktur och marknadens funktionssätt -

teori och empiri

Avsikten med detta kapitel översiktligt diskutera konkurrensensär att
och kooperationens roll i samhällsekonomin. Speciellt intresse ägnas

analysera den ekonomiska funktion kooperativt företag utföratt ettsom
och diskutera den effekt kooperativa organisationer kan ha påatt som
marknadens funktionssätt i samband med olika marknadsstrukturer. I
slutet kapitlet redovisas den empiriska kunskap finns rörandeav som
företagens beteende och marknadens funktionssätt. Syftet försökaär att
kartlägga under vilka förutsättningar kooperativt företags verk-ettsom
samhet samhällsekonomiskt önskvärt resp.under vilka förutsättningarär

finns skäldet kooperativt företags verksamhet inteatt tro att ett ärsom
samhällsekonomiskt önskvärt.

skall påpekas framställningenDet teoretisk och bygger påatt är
speciella förutsättningar och antaganden. För kunna bedöma funk-att
tionssättet på enskilda marknader erfordras diskussion deen av om
gjorda antagandena uppfyllda. denNär underliggande teorin inteär ger

entydigklar och vägledning bedömningenmåste vila på empirisken
grund.

Syftet med det empiriska avsnittet kartlägga befintligär att om em-
pirisk kunskap tillräcklig för möjliggöra generella ställningstagan-är att
den angående de ekonomiska effekterna samarbete. Om redovisning-av

det empiriska materialet omöjliggör eller begränsade möjlig-en av ger
heter till generella ställningstagande återstår det för utredningen att
basera sina slutsatser på övervägande teoretiska analyser. I sådantett
perspektiv kommer utredningens bedömningar ifrån all-utgåatt att en

likformig och strikt tillämpad konkurrenspolitik med få undan-såmän,
möjligt bra och önskvärd från konsumentens och samhälletsärtag som

synpunkt.
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vill inledningsvis denUtredningen i mån kooperativtatt ettnotera
verksamhet inte samhällsekonomiskt effektivt beror det inteföretags är

företagsforrnen sådan andrakooperativa påpå den utansom mera
jordbrukspolitik marknadsdominans.faktorer ocht.ex.,som

samhällsekonominKonkurrensens roll i3.1

upprätthålla effektiv konkurrens marknadförMotivet är attatt en en
utnyttjas på effektivtleder till samhällets Enden sätt.ettatt resurser

utgångspunkt för utredningens arbete decen-grundläggande är att en
organisationsformen förmarknadsekonomi den överlägsnatraliserad är

resurshushållning.samhällsekonomiskt effektivnåatt en
marknadsprisbildning informationssystem ochHela tanken på som

sammanhållande mekanism bygger priserna avspeglar den relativapå att
Perfekt konkurrens detpå olika och tjänster.knappheten ärvaror av

för decentraliserad marknads-nödvändig förutsättningskälet att enen
samhällets utnyttjas ef-automatiskt skall leda tillekonomi att resurser

frånteoretiskt begrepp utgårfektivt. Perfekt konkurrens är ett som
oberoendebl.a. många varandrastarka förutsättningarmycket om av

standardiserade produkter. förutsättsoch helt Dessutomproducenter
frittoberoende kunder, perfekt information ochvarandramånga ettav

marknadstillträde.
i självreglerande meka-Marknadsekonomins styrka ligger det äratt

tillunder vissa förutsättningar lederfungerar i den ochnismer somsom
hardet möjliga, dvs. lägedet producerasvärdet är största ettatt av som

får detfå det bättre någon Idär ingen kannåtts sämre.attutan annan
Fördelningsaspekterbara effektivitetsaspekter.detta uttalande ligger är

produktion möj-berörda. bara vi nått såinte Det säger att stor somen
välfärd.någonting maximalinte nåttligt. Det säger attom

tänkas intervenera i den oregle-finns skäl till kantvåDet att staten
marknadens funktionssätt.rade

marknaden uppkomna inkomstfördelningen betraktasdenNär genom
utredningen.oacceptabel. fråga behandlas inteDenna avsom

marknadsmisslyckanden föreligger.När

teoretiska förutsättningarna för perfekt konkurrens intedeNär är
marknadsmisslyckanden. Villkoren för perfektuppfyllda föreligger s.k.

naturligtvis idealbild där avvikelser i förhållande tillkonkurrens är en
förekommande. dessa marknadsmisslyckan-verkligheten allmänt Närär
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den förekommer kan inte förvänta prismekanismen skall deattman ge
signaler önskvärda från samhälletsär synpunkt. När priserna intesom
avspeglar den relativa knappheten kan det finnas skäl för myndigheterna

ingripa.att
Marknadsmisslyckanden uppstår dels marknadennär upphov tillger

avvikelser från de tekniska antagandena bakom den perfekta kon-
kurrensmodellen, dels verkligheten avvikernär från modellens beteende-
antaganden.

Marknadsmisslyckanden, grundar sig på tekniska avvikelser,som
leder på oreglerad marknad till resursslöseri, kan motiveraen som en
reglering verksamheten. Det kan gälla miljöpåverkan.t.ex. Attav stats-
makterna skulle kunna eliminera eller till marknadsbristemarätta bety-
der emellertid inte i praktiken alltid det.att görman

finnsDet många marknader har egenskaper i sig hämmarsom som
marknadstillträde och potentiell konkurrens. harDe egenskaper som
innebär avvikelser från de tekniska förutsättningarna bakom den perfekta
konkurrensmodellen, dvs. dess förutsättningar beträffande produktions-
teknik och egenskaper. Bland marknadsmisslyckandenvarors utgörsom
etableringshinder och därmed konkurrenshämmandeär kan nämnas
odelbarheter och stordriftsfördelar. det härI fallet finns alltså motiv för

reglering. sådanEn ligger emellertid utanför konkurrenspolitikensen
kompetens och räckvidd. I viss utsträckning kan dessa förhållanden
påverkas med statlig politik, närings- och konsumentpolitik.t.ex.annan
Konkurrens löser inte problemet eftersom de tekniska förutsättningarna
för konkurrens inte föreligger.

Andra exempel på konkurrensutsatt marknadatt inte leder tillen en
samhällets synpunkt effektiv resurshushållning vid förekomstärur av

s.k. effekter t.ex. miljöföroreningarexterna och kollektiva det-Ivaror.
fall det teknisk förutsättningärta inte uppfylld.ären annan som
Vid sidan etableringshindren det framför alltär sådana konkur-om

rensbegränsande åtgärder förhindrar eller begränsar priskonkurren-som
mellan företag eller förstärker de agerandes kontroll markna-sen över

den, allvarligt hotutgör den decentraliseradeett marknads-motsom
ekonomins verkningsförmåga. Verkligheten avviker i detta fall från mo-
dellens beteendeantaganden.

Marknadsmisslyckanden grundar sig på avvikelser från model-som
lens beteendeantaganden kan uppstå i samband med marknads-att
strukturen möjlighet till olika begränsningar i utbudet av monopolger
och karteller.

Det dessa åtgärderförfarandenär vanligtvis syftar på närsom man
talar konkurrensbegränsande eller marknadsreglerande åtgär-man om

derförfaranden. syftarDe till skapa och utnyttja marknadsmaktatt och
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marknadsmisslyckanden.naturligtvis också tillmedverkar närvaron av
imperfekt konkurrens. Vårtkaraktäriserasi dessa fallMarknaden sägs av

konkur-just sådanai huvudsak analyserautredningsuppdrag attavser
mellan företag.förfarandenrensbegränsande åtgärder eller

inträffakanformer. Denkonkurrens kan mångaImperfekt ta
kan omfatta ganskamarknad.köparsidan på Densäljarsidan eller på en
kan beståenheter eller denfå jämnstoraeller någramånga av mera

skallenheter Vieller flera småmedkomplicerade strukturer etc.storen
karak-verkningarsärskildadiskussion vilkahär gå påinte somaven

villkonkurrens. Utredningenimperfektspeciell formvarjetäriserar av
för alla dessadetverkningarnastället klargörai är gemensamtsomav

till följdmarknadsbestämda priseravvikelsen frånnämligenformer, rent
detpriset. Låt tittakan påverkaindividuella aktörendenatt ossav

monopol-jämföra det medenligt figur ochkonkurrensfallet 3.1perfekta
figurenligt 3.2.fallet

Perfekt konkurrens3.1Figur

Pris

KvantitetQC

Underoch kvantiteten QC.prisetkonkurrens blirUnder perfekt
producent-konsument- ochmaximeraskonkurrensperfekt summan av

efterfrågekurvan Dkonsumentöverskottet underdäröverskott, är ytan
ovanförmarknadspriset. Producentöverskottetovanföroch är ytan

vadframgårunder prislinjen. figur 3.2och Iutbudskurvan S som
monopolfallet.ihänder
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Figur 3.2 Monopol

Konsumentöverskottet reduceras i monopolfallet med PmBEPc, varav
PmBAPc blir producentöverskott. Det uppkommerett alltså inkomst-en
överföring från kvarvarande konsumenter till företagen. Denna inkomst-
överföring kan visserligen inte betraktas nettoförlust försom en
samhället den kan likañallt värderas negativt fördelnings-men ur
synpunkt. Däremot triangeln BEC resursslöserimotsvarar död-ett
viktsförlust. Denna del konsumentöverskottetyta motsvarar en av
BAE och del producentöverskottet AEC under perfekten av
konkurrens. Dessa överskott försvinner i monopolfallet och representerar
resultatet felaktig resursallokering. Om vi bortser frånav en vem som
har PmBAPc så kan vi konstateramest nytta resursslöseriet bestårattav

BEC. Det empirisk frågaär hur denna förlustattav stor är.en se
finnsDet uppfattningar monopolställning eller marknads-att en

dominans på marknaden kan leda till effektivitetsförlusten annan som
innebär den dominerande aktören inte behöveratt sig föranstränga att

sitt bästa. Dettagöra exemplifieras i figur 3.3.
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monopolfalletKostnadsineffektivitet i3.3Figur

;- Ä7Q2 Q1 Kvantitet

bli högretänkaskostnaderna kantillorsakerprincip tvâfinns iDet att
monopolfallet:i

kostnadskon-blirvinstmarginalemakonkurrensavsaknadI omav
verksamhetsområde.prioriteratintetrollen ett

onödigainnebärakanmonopolvinsteruppnå ut-Möjligheterna att
monopolsituationen.försvaraförstärka ochbibehålla,förgifter att

produktdifferentiering,förutgiftermärkskostnadernaBland upp-
lobbyverksamhet.politiskochöverkapaciteträtthållande av

marknadsekonomi.i vårkonkurrensbegränsningartvåfinnsDet typer av
Jordbruks-regleringar.offentligagrund isinharförstaDen typen

livsmedels-påverkarinskränkningarexempel påregleringen är ett som
Hit hörsjälva.företagenorsakasandrasektorn. Den typen av

domi-förekomstförfarandenochkonkurrensbegränsande avtal samt av
utred-regleringenoffentligagäller dendet ärföretag. Närnerande

restriktioner CAPvilkaanalyseratillbegränsaduppgiftningens att
denoch påkonkurrenslagstiftningEG:stillämpningenlägger av

gällerutredningsuppdraghuvudsakligakonkurrenslagen. Vårtsvenska
själva.företagenorsakaskonkurrensbegränsningarde avsom
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3.2 Kooperationens roll i en

marknadsekonomi

Jordbrukskooperationen viktig delär livsmedelssektom i mångaen av
länder. Det ekonomiska klimatet omgärdar kooperationen varierarsom
emellertid i betydande utsträckning mellan länderna. Detta gäller framför
allt den har på, och denstaten roll har i densyn som operativastaten
verksamheten. I många utvecklingsländer kooperationenär integreraden
del den statliga verksamheten. dessaI fall kan jordbrukarenav åläggas

använda sig kooperationenatt i sin verksamhet. industriländemaIav är
däremot deltagandet i kooperationen frivillig och kooperationen konkur-

jämsides med andra organisatoriska formerrerar jordbrukarnasom
förtroende.

Grundsynen i svensk konkurrenspolitik det skall finnasär att en
allmän, likformig och strikt tillämpad konkurrenspolitik hela fältetöver
med fåså undantag och avvikelser möjligt.som

Huruvida denna principiella inställning skall gälla jordbrukssektorn
beror i utsträckning påstor avvägningen mellan å sidan be-ena en
dömning fördelarna med tillåta samarbete elleratt fusionerav mellan
företag och å andra sidan bedömning de risker förenadeären av som
med den konkurrensbegränsning, samarbetet kan medföra.som

Under vissa förutsättningar har kooperativa företag positiv på-en
verkan på konkurrenssituationen, motverka redan befintligattgenom en
marknadsmakt, innebär marknadsmisslyckande.ett Dessutom kansom
kooperationen konkurrenspådrivare för andra företag.vara

Å andra sidan finns det förutsättningar kooperativagör attsom
företag själva kan marknadsmaktutöva och därigenom ha negativen
påverkan konkurrensen. de fallI samarbete har bådeett positiven
och negativ påverkan på konkurrensen gäller det särskiljaen dessaatt
effekter.

Det gäller på något lösaatt två problem.sätt Det problemet ärena
försöka få företagetatt utnyttja sina möjligheteratt hålla lågaatt

kostnader. Det andra problemet hindraär företaget frånatt utnyttjaatt
sin marknadsställning till påverka prisetatt hålla tillbakaattgenom
utbudet och därmed orsaka allokeringsförluster.

För förstå kooperationens beteendeatt ekonomisk synpunkt måsteur
först analysera varför kooperationen bildas.man Den följande redo-

visningen bygger bl.a. professor Richardrapport J.Sexton,en som
University of California, Davis, har utfört på uppdrag utredningenav
bil. 3.
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kooperativabildandetförSkäl3.2.1 av

organisationer

vertikalunderlättafunktionekonomiska ärcentrala attKooperationens
föräd-led iiintegration‘. aktörerinnebärintegrationVertikal ettatt

ellertidigarekontrollmindreeller överskaffar siglingskedjan större
avtalbindandeuppnås antingenkontroll kanled. Denna genomsenare

ledet.andrai detägandeellerledetandrai detaktörernamed genom
led.flerafortsättakanintegrationen öververtikalaDen

denenligtfungerarmarknadenkonstatera,förstLåt att omoss
kooperativ,bildamotiv fördetsaknaskonkurrensmodellen attperfekta

tillincitamentföretag saknarfaktumvälkäntdet atteftersom är ett
konkurrensmarknad.perfektintegrationvertikal en

viljanintegration kanvertikala attför dennaMotivet vara
säljareellerråvarorinköparemarknadsmaktdenundvikaa avavsom

har,insatsvaror
mark-i dessauppkommakantransaktionskostnaderdereducerab som

nadssituationer,
ellerskalfördelaruppnåc

marknadsmakt.d utöva

marknadsmiss-elimineraintegration kan ettsättVertikal attettvara
kooperativbildavertikaltintegrera ärlyckande. attEtt sätt orga-att en

mark-deorsakarvadintressantdärförblir att vetanisation. Det som
mark-varförkooperationen,tillupphovnadsmisslyckanden, gersom

kankooperationenvilketochproblemet sätthanterakannaden inte
marknaderdeMarknadsstrukturenñinktionssätt.marknadensförbättra
företag harkooperativavid tillkomstenarbetade påjordbrukare avsom

Nyckelindikatorermarknadsmisslyckanden.ofta indikerat närvaron av
ochellerjordbruksprodukterköpare ettantalbegränsatvarithar ett av

jordbruks-specialiseradeinsatsvarorantal säljare samtbegränsat av
jordbruksprodukter. Ettutbudoelastiskttillledertillgångar, ett avsom

mark-relevantadenjordbruksprodukterantal köparebegränsat av
strukturellautbudskurvaoelastisktillkopplad representerarnaden en

marknadsbeteende.monopsonistisktfrämjarförhållanden som
för insatsvarormarknadenkännetecknakankaraktärsdragLiknande

aktuell.monopolbeteende blirfråganförorsakaoch att om

horisontellden‘ kooperationdefinition representeraranvändbar är attEn av
1995b.Sexton,integration.vertikalömsesidiguppnåkoodinering för att
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Dessa marknadsstrukturer avvikelser från denrepresenterar perfekta
konkurrensmarknaden och de kan resultera i marknadsmisslyckande.
Vertikal integration elimineraär sätt deett att marknadsmisslyckanden,

enskilda aktörer skulle demöta agerade på ofullständigasom kon-om
kurrensmarknader.

Ett utmärkande drag för vertikal integration i kooperativ verksamhet
det påär grund skillnaderatt i skala inte möjligt förärav t.ex. ett

enskilt lantbruksföretag på hand uppnåatt effektiv produktionegen en
i förädlingsledet. Däremot kan sådan vertikal integration uppnåsen

antal lantbruksföretag,att ett i egenskapgenom medlemmar, gårav
i horisontell organisation kooperativ förening,samman vilkenen där-

igenom får tillräckligt skala för med ekonomisktstor försvarligtatt
resultat integrera vertikalt kooperativt företag.

Detta kräver de har kontraktatt med eller ägande i ledett annat av
förädlingskedjan. Detta betyder transaktionerna inomatt vertikaltett
integrerat implicerar långsiktighetsystern och närhet mellanen en

Hur starka dessa relationerparterna. följer hurär allvarligt deav pass
integrerade aktörena upplever marknadsimperfektionenatt Det finnsär.
naturligtvis beroendeförhållandeett mellan å sidan hur medlem-ena

upplever marknadsimperfektionen och å andramarna sidan möjligheter-
för det kooperativa företagets förmåga eliminerana marknadsmiss-att

lyckandet till för medlemmarna. lägreJu integrationsgrad finansi-gagn
ellt borgensâtagande, uppsägningsperiod, periodengagemang, för ut-
betalning det individuella kapitalet vid utträde, mottagningspliktav för
företaget, leveransplikt, leveranskontrakt, minimitid för utträde efter
inträde medlemmarna söker osäkerhetstörre förknippadär med det
kooperativa företagets möjlighet hantera Åmarknadsmisslyckanden.att
andra sidan finns det risk för det kooperativa företagetatt förgenom en
hög integrationsgrad utnyttjar sin marknadsmakt till förfång för konsu-

Det just avvägningenmenten. är mellan dessa faktorer skall prövassom
från konkurrensrättslig synpunkt.en

detI följande skall vi analysera hur kooperation kan eliminera två av
dessa marknadsmisslyckanden. Utredningen vill i det här sammanhanget
understryka analysen i avsnittenatt 3.3-3.4 beskriver de mekanismer

under vissa förutsättningar tillskapandetgörsom att lantbruks-av
kooperativa företag fyller samhällsekonomiskt önskvärd rollen genom

eliminera marknadsmisslyckanden.att fallTvå belyses. Det falletena
bygger bl.a. antagandet enskilda bönderatt på marknaden möter
investorägda monopol-och monopsoniföretag. Genom samverka iatt
organiserad form kan uppnå sådan position andra mark-man atten
nadsaktörers marknadsmakt balanseras. Det andra fallet bygger på an-
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minskadeiresulterarföretagetkooperativaskapandet dettagandet att av
marknadslösning.medjämförttransaktionskosnader en

vissaunderemellertid,kanföretagetkooperativaTillskapandet detav
samhällsekonomisktinteeffekterresultera isig äriförutsättningar, som

kooperativa företagetdetutveckling,denLikaså kanönsvärda. som
samhällseko-inteeffekter,tillleda ärbildandetefterundergår som

3.5-3.6.i avsnittenanalyserasfrågorönskvärda. Dessanomiskt

undvikaförKooperation3.3 att

marknadsmakt

förut-skapakanintegrationvertikalkooperativhuranalyseraLåt oss
ak-andramarknadsmaktreduceraundvika ellerförsättningar somatt

beteendedessmarknadsmaktharföretag närhar.marknaden Ettpåtörer
monopsonistbetalar för insatsvarormarknadspris, detdetpåverkar som

fal-bådamonopolist. Iproduktersinaförsäljningviderhållereller av
ekonomiskadenbegränsamarknadsmaktmedföretaget attkommerlen

företagetgällaskulle utsattvadtillförhållandeiaktiviteten varomsom
monopsoni-medFöretagetpristagare.ageradedvs.konkurrensför som

medföretagetochinsatsvarorinköpetbegränsakommermakt att av
Låtprodukterna.försäljningenbegränsamonopolmakt kommer att av

fall.tvådessaillustreraoss

råvarumarknadenpåMonopsoni3.3.1

vertikal integra-förincitamentbeskriva deefterviEftersom attär ute
förutsätt-beskrivaviförädlingskedja måsteiföreliggertion ensom

förLåtavsalumarknaden.ochråvaru-gällervadbådeningarna osst.ex.
rå-inköparemonopsonistendåfall ärdetskull illustreraenkelhetens

perfektpåslutprodukten skerförsäljningenmedanvarumarknaden enav
fram-grafiskadenunderlättafigur 3.4. Förkonkurrensmarknad att

bestämdingår idelsråvaranaktuelladenvidareställningen att enantas
substitueraskandels inteslutprodukten,produceraförproportion att

detantagandenrimliga,för sig göri ochinsatsvaror. Dessa,andramed
slutproduktmarknadenråvarumarknaden ochbådemöjligt presenteraatt

diagram.ochi ett samma
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Figur 3.4 Monopsoni

Mqm+c $m+CMCRPris SR

RM R‘ R

Jordbrukamas samlade utbud råvaran SR,representerasav av som
reflekterar stigande marginalkostnader för produktion R. Ytterligareav
kostnader för producera den slutliga produktenatt representeras av

konstant. Försäljningspriset förantas slutprodukten ochärsom vara
utfallet på perfekt konkurrensmarknad.representerar en

Om anskaffasR på perfekt konkurrensmarknad skulle kvantitetenen
RC WC.bli och det pris jordbrukama erhållersom
Om däremot köparen råvaran R monopsonist kommer denneär attav

inse marginalkostnaden MCR högreatt priset han betalar.är än
Eftersom monopsonisten definitionsmässigt konfronteras med det totala
marknadsutbudet råvaran innebär ytterligare inköp inte bara hanattav
får betala för den sist inköpta enheten också för de tidigareutanmer
enheterna han skulle kunna ha köpt billigare. Monopsonistenssom
optimala inköp blir RM,R MCR C sker vid mängden+av som

WM WC.där
Närvaron monopsonisten på råvarumarknaden skapar incitamentav

för jordbrukare integrera marknadsmisslyckandet.att Detta bestårrunt
i jordbrukaren betalas med belopp,att mindre värdetett är änsom av
den aktuella insatsråvaran i framställningen slutprodukten. Om jord-av
brukama, utbud kollektivt SR skulle organiserarepresenterasvars av

kooperativ RC,skulle kooperativets optimala inköpett det-ärvara som
den perfekta konkurrensmarknaden skulle leda till. Sam-samma som

tidigt skulle efter ha betalt marknads- och förädlingskostnadernaattman
WC.kunnaC betala sina medlemmar Den totala fördelen för medlem-

WCABWMskulle då i figur 3.4.motsvaras ytanmarna av

2 l5-l29l
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situation samhällseko-i sådanmellan jordbrukareSamarbete ären
Även detfår bättre resultat.Jordbrukarnamotiverat.nomiskt ett om

marknaden ledereffektsäljare inte harfråntillkommerutbud ensom
säljare iproduktion från samtligautökadeffektenkollektivaden av en

vilketavsalumarknaden,till lägre pris påposition ärmotsvarande ett
slutsatsför dennaförutsättningför Enfördelaktigt konsumenterna. är

beteendet.gränsskydd inte påverkar Detsammaochbl.a. kvoteringaratt
effektereventuelladå vi talarfortsättningsvisgäller även om

konsumentprisema.
med undantagkaraktäriseras,jordbruksmarknadenVerkligheten

strukturellmarknader, interegionalaochvissa lokala en renavav
fallfåtal köpare. dessastället Iförekommer iVanligtvismonopsoni. ett

prisbildningen sker. Resultatetmodell för hurallmängiltigfinns ingen
till varandra.i förhållandefall hur företagenberor i dessa agerar

monopsonimellanfallet varierai det enskildaBeteendet kommer att ren
resultatet ligger någon-flesta ekonomerkonkurrens.och De tror attren

WC i denbeteendeantaganden. Ett Wdessa polära utgörmellanstans
jordbrukareförincitamentmarknadsstrukturenangivna attett
marknadsmaktmotverka denoch därmedkooperativi mansamman

marknadsmisslyckande.elimineraföljaktligenoch ettmöter

insatsvarumarknadenpåMonopol3.3.2

jordbrukaretill marknader, däröverförbarlättOvanstående analys är
monopolist. figur 3.5Idär säljarenochinsatsvarorköper är anges

Marginal-medgödselmedel DX.efterfrågan påjordbrukarnas t.ex.
falleti det härCXför säljarenkostnaden antasmotsvaras varasomav

i figurmonopsonisten 3.4 möterPåkonstant. sätt ensamma som
överstigerråvaranförvärva Rmarginalkostnadskurva för att som

figurmonopolisten i 3.5utbudskurva såkollektivajordbrukarnas möter
efterfrågekurvan,ligger underMRXmarginalintäktskurva, somen

DX.
vilket i figurenvinsten där MRX CX,maximerarMonopolisten

prisetsäljs till PM.kvantitetenblir XM, som
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Figur 3.5 Monopol

Om jordbrukama integrerar kollektivt för producera X, skulle deatt
producera XC säljs till medlemmarna till priset Pc. Den kollektivasom

PMABP°.vinsten för medlemmarna blir Kooperationenytan spelar även
i detta fall samhällsekonomiskt önskvärd roll. Jordbrukamas produk-en
tionskostnader blir dänned lägre PcPm, vilket kan innebära större
produktion och lägre konsumentpriser. Varje PPc skapar potentiella
Förutsättningar för marknadens funktionssättatt skall förbättras genom

jordbrukarna organiserar inköpskooperativ.att ett
Vi har diskuterat hur strukturen på vissa marknader kan bidra till

monopol- eller monopsonibeteenden marknads-representerarsom
misslyckanden. Kooperativt ägande kan det möjligt för jordbrukaregöra

kringgå den marknadsmaktatt har sitt i sådanasom ursprung
marknadsmisslyckanden.

detI här sammanhanget skall bara några ytterligare kommentarer
Det möjligtgöras. kooperativtär företag får kostnaderatt ett intesom

befintliga företag Vi återkommermöter. till denna fråga i det empiriska
avsnittet. Sådana kostnader minskar naturligtvis de fördelar för
kooperativet i ñgurema. Sådana ytterligareangetts kostnadersom är
naturligtvis inte skäl till förhindra samarbetet.att Om samarbetet inte
leder till fördelar uppkommer det sannolikt inte heller.

Marknadsmisslyckanden kan också elimineras in-attgenom nya
vestorägda konkurrenter kommer marknaden, förutsatt mark-att
naden attraktiv gå inär på. Det alltså inteatt nödvändigtär med ett
kooperativt ägande för eliminera marknadsmisslyckandet.att förut-Detta

antagandetsätter fritt in- ochatt utträde uppfyllt i praktiken.ärom
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förförutsättningarnaskillnader mellanstrategiskaemellertidfinnsDet
lyckasskallföretaginvestorägtföretagkooperativt ettettatt resp.

inteföretagsformemade bådabetydermarknaden.på Detetablera sig att
inträdaföretagför investorägtMöjlighetensubstitut. attperfekta ettär

konkurrensmässigabetydelsen denminskar alltså intemarknadenpå av
situation.spela i dennaföretag kankooperativaroll som

bildaibland räcker med hotetpåpekas detocksåförtjänar attDet att
deteffekterskall nåförföretagkooperativt att omett somsammaman

bildas.faktisktföretagetkooperativa
legalundantagdag inteprisförhandlingsorganisationer har i ettRena

örhandlingslösningar,konkurrenslagstiftningen. Fsvenskaenligt den som
effekter så längekonkurrenssnedvridandehar intepriset,enbart rör som

längevillkor och såkonkurrensmässigasker påproduktionen som
konkurrenssned-nåFörsökinte förekommer.prisdiskriminering att

underminerasprisförhandlingar kommervridande priser attgenom rena
detskulle resulterautbudetförändringdengrund omsomavav

råda underskulledetöverstigaskulleframförhandlade priset som
förhållanden.konkurrensmässiga

medlemskapSverigessammanhangetdet härnyckelfråga i ärEn om
marknadsmaktdenmotverkabehovtill minskatlederi EU attett av
marknadsmaktdenmarknader. Eftersomvissahar påvissa företagsom

ellerjordbruksprodukterha vid köpmonopsonist kan enavsom en
regeljordbruket itillinsatsvaror ärförsäljningvidmonopolist enav
andrafrån EU-företagkommermarknaderavgränsadelokaltföljd av

jordbrukssektominomeffektivt ävenkonkurreraha svårtländer attatt
finnsreduceratseliminerats. Dettullar harhandelshinder ochfalli det

verka förEU-medlemskapförinom attskälalltså ettävenatt ramen
synpunktsamhälletsfrånutnyttjas påmarknadsmaktförhindra ettatt

negativt sätt.

reducerasyfteiKooperation3.4 att

transaktionskostnader

utifrånförståskan ocksåverksamhetkooperativFörekomsten av
Riskentransaktionskostnader.minskasamarbetemöjligheten att genom

effekter,konkurrensbegränsandeisamarbete resulterarför detta somatt
avsnittenbehandlas iönskvärda,synpunkt intesamhälletsfrån är

3.5-3.6.
priser.normaltmarknadenmed hjälpResursallokering styrs avav

frånbeslutnormaltfunktionmotsvarandeutförsföretagInom ett genom
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företagsledningens sida. Aktiviteten förläggs till företag deett när
transaktionskostnader uppkommer vid användning prismeka-som av
nismen överstiger kostnaderna för organisera aktiviteternaatt genom
kontroll företagsledningen. Företagsstorleken bestäms bl.a. i vilkenav av
omfattning transaktionerna kan organiseras effektivt internt änmer

Denna s.k. transaktionskostnadsanalytiskaexternt. går tillbaka påansats
arbeten Ronald H. Coase 1937. Genom bilda företag eliminerasav att
marknadstransaktionen och därmed kostnaderna för användaatt
prismekanismen. Intemaliseringen brukar i regel förknippad medvara

fördelar. Man kan uppnå bättre incitamentsstruktur,tre effektivareen
problemlösning och bättre informationshantering. bättreEn incita-en
mentsstruktur uppnås deltagarna inomatt organisation hargenom en

mål. Vid marknadstransaktioner har deltagarna däremotgemensamma
ofta motstridiga mål. På marknaden får konfliktslösning ofta genomföras
med hjälp rättslig prövning. Vid integration biläggs eventuella tvisterav

företagsledningens beslut. De målen resulterargenom gemensamma
troligen också i mindre behov information.av

Transaktionskostnadsfördelarna på marknaderär störst invol-som
begränsat antal aktörer. Prismekanismenett på dessa marknaderverar

eller existerar inteär vilket leder till omfattande förhandlingar.svag
Transaktionsfördelama med integrering ökar högre grad specificitetav
tillgångarna har bland aktörerna. Om investeringarna har hög graden av
specificitet kan företag bli för bedrägligt beteendeutsatta efterett
kontraktets upprättande. Ett sådant bedrägligt förfarande orsakas för det
första viljan tillgodogöra sig de kvasiräntoratt förenadeärav som
med de fasta tillgångarna saknar eller haratt lågt altemativvärde. Ettett

skäl den höga diskonteringsräntaärannat vissa aktörer har. Man ärsom
alltså villig bära kostnaderna den bad-willatt beteendet skulleav som
förorsaka kort sikt får vinst. Dennastorom man typen av oppor-
tunism skulle kunna bemötas betrakta problemet redan iattgenom
kontraktet. I många fall det emellertidär omöjligt eller avskräckande
kostsamt täcka alla eventualiteter,att kan följa affars-upp som av en
förbindelse, i kontrakt. Det billigaste alternativetett kan därför attvara
internalisera transaktionen vertikal integration.genom en

frågor ÄrTvå måste besvaras i detta sammanhang. de marknadssitua-
tioner jordbrukare förenade med högamöter transaktionskostnadersom
Är bildandet lantbrukskooperativ effektivtett minskaett sättav att
transaktionskostnadema

De strukturella förhållanden kan orsaka marknadsmakt blirattsom
problem i jordbrukssektornett analoga medär de kan förorsaka attsom

transaktionskostnadema blir höga, dvs. få aktörer, tillgångarnas höga
specificitet, fárskvarukaraktär och tidsmässiga inflexibilitet. Mot detta
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skulle ådraga sigföretagdessabad-willdennaturligtvisskall vägas som
beteende.bedrägligteventuelltvid ett

koordineringhorisontelllantbrukskooperativ innebärEftersom ett en
intekanvertikal integration,nåmedeljordbrukare, attett mansomav

såmarknadstransaktionen. Detkooperativ ärersättersäga ett snarareatt
undan-marknadstransaktionenharmoniserarkooperativ attatt ett genom

organisationkooperativsäljare.och Enmellan köparekonflikterröja
vinstsamhällsekonomisksigtillgodogörasituationervissakan i somen

Bolin,oexploaterad 1995.tänkas blikanannars
denintegrationkooperativmedfördelen ärfrämstaDen gemen-en

anledninghar ingenkooperativincitamentsstrukturen. Ett attsamma
Å detsidanandramedlemmar.sina äruppträda gentemotopportunt

knapphetssitua-iopportunistisktuppträdakanmedlemmarmöjligt att
kooperativet.utanförvillkorbättrekan fåmedlemmendärtioner

dåfallpåverkas detfunktionssättmarknadensvilketDet sätt av
demonstrera. Lägrelättkostnadsfördelarleder tillkooperativ är attett

tillprisetmellanskillnadenminskakommertransaktionskostnader att
siktpåförutsättningarunder vissadetaljhandelsprisetochbonden samt

illustre-konsumenten. Dettadärmeddetaljhandelspriset ochsänka gynna
figur 3.6.iras

Transaktionskostnader3.6Figur

SR+C SR+C SRA

förädlaförKostnadernaSR.utbudJordbrukarnas attrepresenteras av
enhetCföretaginvestorägda ärdettaprodukter görsnär somperav
SR+C.slutproduktenförutbudskurvahärledd äriresulterar somen

konkurrensmarknadpåförädlingsindustrin säljer RVi attantar en ren
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till detaljhandelspriset P. Detta leder till R säljs och jordbrukamaatt
erhåller priset WP-C.

Om transaktionskostnaderna för förädling och försäljning minskar
dessa aktiviteter omhändertasatt kooperativgenom blir effektenettav

utbudskurvan förskjutsatt nedåt. Detta illustreras SR+C‘ikurvanav
CC.figur 3.6, där Kooperativet optimerar producera vidattgenom
SR+CP.den punkt där Detta Rsker vid punkten resulterar isom

WP-Cpriset till jordbrukaren. Den omedelbara vinsten dessaav
minskade transaktionskostnader tillfaller jordbrukama och motsvaras av

WABW. Om liknandeytan vinster andra kooperativagörs företagav
resulterar detta i marknadsutbudet förskjutsatt i sin kan leda tilltursom

lägre detaljhandelsprisett för konsumenten.
Följande slutsatser kan dras vad gäller transaktionskostnader och

deras betydelse för jordbrukskooperationen:

Från teoretisk synpunkt det motiveratär förvänta vissaatt att trans-
aktioner utförs effektivt inom företagett änmer utnyttjaattgenom
marknaden. Det gäller transaktioner involverar litet antalettsom
aktörer och transaktionsspeciñka tillgångar.

De strukturella förutsättningarna råder på marknader uppströmssom
och nedströms i förhållande till jordbrukssektoms primärproduktion
kännetecknas ofta fåtal aktörer ochett specialiserade investering-av

Detta kan leda till transaktioneratt på marknadenar. förenadeär
med höga kostnader.

Empiriskt forskning angående de faktorer orsakar vertikalsom
integration stöder teorin transaktionskostnaderatt viktig för-är en
klaring till vertikal integration.

Jordbrukskooperationens vertikala integration kan motiveras med
några inte alla de begreppsmässiga fördelarmen associ-av- som-

med integration inom företag. Framför allteras ett gäller detta den
harmonisering intressen mellan kooperativet och dess medlemmarav

de inforrnationsfördelarsamt kan förväntas i kooperativ.som ett

Vertikal integration exploaterar transaktionskostnadsfördelar kansom
leda till högre produktion, lägre konsumentpriser och samhällseko-
nomiska vinster.
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marknadsmaktforKooperation utövaatt3.5

forskälteoretiskastarka ettdet finns attvisatavsnitt harFöregående att
medsambandroll ikonkurrenspådrivandespelaskallkooperativ en

fördepåvisaförunderlagetempiriskamarknadsmisslyckanden. attDet
knapphändigt.mycketemellertidkooperationmed ärlama

sinutnyttjarjordbrukskooperationenförriskdetfinnsSamtidigt att
analyserasavsnittdettaIkonsumenten.förfång förtillmarknadsmakt

risk.denna

Analysmetod3.5.1

begreppenanalysenföljande ärdenförbetydelsefundamentalAv
iillustrerasbegreppsupply. Dessaresidualochdemandresidual

marknadsefterfråganiföretagförRDiPdemand ärResidual3.7.figur
företag har.andraallautbudkollektivadetmedreduceratDP som

medidentiskmonopolistfördemand ärresidualbetyderDetta att en
residualkonkurrensperfekti ärFöretagmarknadsefterfrågan. För ett

rådande pris.vidhorisontelldemand
konkurrerarföretagdärmarknadsstrukturillustrerar3Figur somen

SiP.högerstiger åtutbudskurvaharkollektivtföretagmed somen
marknadsefterfrågan.totaladenDP är

säljarefördemandResidual3.7Figur en

iPris
p

DP

med undantagföretagsamtligaförutbudskurvansamladedenSiP är
iföretagdemand förresidualblirDärmedföretagför
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RDiDP-SiP.
Residual demand mått på företag izs förmågaär påverkaett prisetatt

efter hänsyn har tagits till konkurrerande företag.att flatareJu residual
demand ju elastisk efterfråganär är mindre möjlighet harmer
företaget i höja priset och därmed marknadsmakt.att Utseendetutöva

företagets residual demand beror alltså hur konkurrenternas kol-
lektiva utbud dettaOm utbud exempelvis oelastisktut. grundärser

kapacitetsbrist blir residual demand ganska oelastisk och skapar där-av
förutsättningarmed för företag i marknadsmakt och därmedutövaatt

höja priset. däremotOm konkurrenterna har möjlighet och villigaär att
expandera produktionen vid höjda priser blir residual demand för företag
i elastisk företagoch fåri därför eller ingen marknadsmakt.svag

Denna grundmodell kan utvidgas till omfatta inter-närvaronatt av
nationell konkurrens. De flesta bedömare den kvalitativa bedöm-gör
ningen importkonkurrensen kommer öka följdatt Sverigesatt som en av
medlemskap i AnalysmetodenEU. illustreras i figur 3.8 med hjälp av
begreppet excess supply, inkluderas vid beräkningarna residualsom av
demand.

figurI 3.8a illustreras förhållandet i exportland. Totala utbudetett
SP, totala efterfrågan DP. Excess supply, dvs.anges av anges av

ESPSP-D(P) framgår figur 3.8b. figurI 3.80 illustrerasav excess
demand i importland.ett

Figur 3.8 Excess supply och Excess demand

383.8 3.8 b ca

Excess SP

Excess
DemandDP

v V
Danmark Sverigehandel

Låt förtydliga mekanismen med hjälp figur 3.9. Antag detoss attav
totala utbudet i Danmark SP och den totala efterfråganär DP.är

supplyExcess ESP. Handel också upphov till transak-anges av ger
tionskostnader. Transportkostnader och tullar de främsta handels-är
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kostnaderkonstantadvs.i figurenochbarriärema representeras av
enhet.per

konkurrensinternationell3.9 NärvaroFigur av

ESP+T

E30’Pris

m
Q

iföretagförmöjlighetenpåverkar dettaminskas.tullen HurAntag att
ochpå priseffektenillustreras3.10figurmarknadsmakt Iutövaatt

företaglandetsimporterandedetförkvantitet

förmarknadsmaktentullar påreduceradeEffekter3.10Figur av
företagimportlandets

Pris
ES+Tt

RDRPRBK

Q2;Q3;

handel förekom-RDiP i det fall ingendemandresidualizsföretagär
Pi‘,Q—,.kvantitetpris ochkombination äroptimalaFöretagets avmer.
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Om handel introduceras tillkommer det exporterande landets excess
supply med tillhörande tullar ES+T. Detta medför företaget i:satt

RDi2P.residual demand ändras till Företagets optimala kombination av
Pi2,Qi2.pris och kvantitet blir Eliminering tullar innebär attav excess

supply skiftar till ES, vilket i sin medför företaget i:s residualtur att
RDi3Pdemand blir med korresponderande kombination pris ochav

Pi3,Qi3.kvantitet
Slutsatsen denna analys och de förutsättningar den bygger påav är

alltså företaget i:s marknadsmakt reduceras vidatt handel och elimi-
nering tullar eller andra handelshinder. Konsumenterna vinner påav
detta.

Effekten handel på den marknadsmakt företag kanett utövaav som
beror alltså på faktorer:två

Elasticiteten företagpå i:s residual demand vid avsaknad handel,av

Mängden och elasticiteten på excess supply till det importerandeav
landet handel förekommer. ÅFleranär utfall möjliga. sidanär ena
kan hög elasticitet på excess supply eliminera marknadsmaktenen
för hemmaföretaget Om å andra sidan hemmaföretaget denär mest
effektiva producenten torde det bli fråga exportmöjlig-snarare om
heter importkonkurrens. detän I fallet resulterar borttagandetsenare

importbarriärer inte i några sänkningar priserna.av av

Hemmamarknadspriser kan höjas producenten användert.o.m. export-om
marknaden för prisdiskriminera. Slutsatsen bliratt den effektatt som
minskade handelshinder får, i huvudsak beroende vadär av som
karaktäriserar varje enskild marknad.

3.5.2 Kooperativa företag och möjligheterna att
marknadsmaktutöva

Vi kommer i det här avsnittet koncentrera leverantörskoopera-att oss
tiva företag.

När det gäller leverantörskooperativ det framför allt två faktorerär
talar dessa kooperativ skullemot att marknadsmakt.utövasom

Produktionen vid de flesta leverantörskooperativ bestäms denav
produktionsnivå medlemmarna väljer. Det betyder ävensom att om
jordbrukare kollektivt har marknadsmakt sitt kooperativ, kom-genom

denna marknadsmakt inte varje medlem fattarutövasattmer om
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beslut.medlemmarsandraoberoendeproduktionenbeslut avom
volymerdeförädlingsgradellersäljer iKooperativen somannanen

levererar.medlemmarna

fullständigt kon-företagkooperativtendaovanligtDet ettär att
saknaskontrollmöjlighetdennaprodukt. Omutbudettrollerar av en

produktionsbegräns-höja prisetförsökeventuellatorde att genom
fördeldrakanfree ridersundermineras antasningar avsomav
därför.kostnadenbetalamedbegränsningen attattutan omvara

marknadsmakt kanbedömningenförbetydelseavgörandeAv av om
dessautsträckningvilkenutvärdera idärförblirkomma attutövasatt

tillämpliga.faktorer är
utbudetmöjligheter begränsaföretagskooperativtgäller attVad ett

medlemmarnasbegränsaidirekta instrumentetdet attbestår mest
föreningen.imedlemskaptillmöjligheternaoch begränsaleveranser att

det finnskonkurrenssnedvridandeprincip inteiåtgärderSådana är om
finnaskanbegränsningen. Detinförkooperativtill detalternativ som

kanleveranser. Detmedlemmars t.ex.begränsaeffektivitetsskäl för att
upprätthållaförsökellerproduktionskapacitetpå attbristfråga omvara

tillmottagningenrestriktionerbetyderkvalitetsnivå. Dettaviss atten
försökkonstituerar utövapriorileverantörskooperativ inte attettett a

utbudet,begränsningarnatenderarmarknadsmakt. Däremot somav
mark-ställning påstarkmedorganisationerkooperativatillämpas enav

konkurrenssnedvridande.blinaden, att
begränsautbudskontroll ärdirektmindre attutövaandra, sätt, attEtt

strategiskt Dettasätt.marknadssegmentolikatill ettleveranserna
demandresidualvinstgivandeprisdiskriminering. Dennatill ärleder om

mark-och så längemarknadssegmentenmellanvarierarelasticiteter som
hög-ochlågpris-mellanåterförsäljningsåkannaderna attsegmenteras

mindreoförädlad mjölkpå ärEfterfråganförhindras.prismarknader
ochfruktfärskEfterfrågan påmjölk.förädladefterfrågan påelastisk än

motsvarande frystapåefterfråganelastiskmindregrönsaker änfärska är
mindrehumankonsumtionspannmål för ärEfterfråganprodukter.

produkterdjur. Förutfordringspannmål förpåefterfråganelastisk än av
elastiskdemandresidual export-internationellthandlas är mersom

hemmamarknaden.demand påresidualmarknaden än
marknader,dessaråvaruutbudetkontrollerakansäljareEn som

konkurrensmarknadförhållandetmedjämförtöka vinstenkan en
med lägremarknadenprisetoch höjautbudetbegränsaattgenom

harmarknaderproduktionenoch dumpaelasticitet enresten somav
vinstenökadettaSäljaren kan sättefterfrågan.elastisk genommer
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prisdiskriminering samtidigt samhället drabbas dödvikts-som av en
förlust. framgårDetta figur där3.11, produkten Q, mjölk, kant.ex.av
säljas två distinkta marknader, K-mjölk och vidareförädlade
produkter. Efterfrågan på K-mjölk DFP sluttar nedåt till höger, medan
efterfrågan förädladepå produkter DMP helt elastisk. Viär antar att
säljaren under viss period skall allokera mjölkmängden Q0 mellanen

QFCmarknaderna. Under konkurrensmässiga förhållanden allokeras till
QFC PC.K-mjölk och QMQ0 till förädlade produkter till prissamma-

säljareEn kontrollerar volymen Q0 marginalintäktskurvanmötersom
MRFP. vinstmaximerandeDen allokeringen innebär marginalin-att
täkten från de båda marknaderna skall lika. betyderDet endastattvara
QFM PFM.allokeras till K-mjölk till pris Resterande mängd mjölkett av

tillgår marknaden för förädlade produkter. Säljaren ökar alltså vid pris-
PFMABPC.diskriminering sin vinst med Ytan inkomst-motsvarar en

överföring från K-mjölkskonsumenter till producenten. Konsumenterna
förlorar därutöver ABC dödviktsförlust.ärytan som en

Figur Prisdiskriminering3.11

Pris Dödvikts
förlust

PM; -------- -.

PC DMP

MM DpP
Q

QMF QCF Q°

Prisdiskriminering, i det fall det tillämpas lantbrukskooperativ,ettav
kan genomföras medlemmarnas produktion kontrolleras.utan Mångaatt
jordbruksmarknader kan på basis form färsksegmenteras av vs
förädlad eller inhemsk exportmarknad. För prisdiskrimi-attrum vs
nering skall lyckas måste emellertid enda säljare ha påtagligen en
kontroll allokeringen produkter mellan marknadssegmenten.av av

Ekonomisk teori definierar begränsat antal marknadsförutsätt-ett
ningar där det kooperativa företagets marknadsmakt oroande. Denär
empiriska kunskap finns i USA styrker inte hypotesen det skulleattsom
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for kooperativ höja konsumentpriserna.generell tendensfinnas någon att
från det, i sektorer därvisar empiriska data USADäremot attt.ex.

marknadsandel,kontrollerarleverantörskooperativ tillsammans storen
begränsa konkurrensen avtalför dessa kooperativfinns motiv att genom

faktum kani stället för konkurrera.och börja samarbeta Dettaatt vara
legalundantag för samarbete mellanskäl till intetillräckligt att ettett ge

lantbruksföreningar.primära
effekterna samarbete kankonkurrenssnedvridandepotentiellaDe av

figurresidual demand och supply i 3.12.med hjälpstuderas av excess

3.12Figur

P

541

RDip Dp

Q

efterfrågan hemmamarknadenden totalafigurI 3.12 representeras av
Residualföretag i P.med undantagUtbudetDP. anges avav

därför RDiPDP-Si(P).för företag i blirdemand
frånj samarbetar innebär det utbudetföretag i ochOm att

vilket medför residualtill företag i och j blir SüP,konkurrenterna att
dettaför företagen i och j RDb-PDP-Sij(P). Avdemand anges av

från tillpriset till konsumenterna Pb.skäl ökar
federativthuruvida bör kunna tillåta samarbetehar ställtsFrågan man

internationella konkurrensenmotiveringen den ökademed att som
EU-medlemskapet neutraliserar denuppkomma i samband medberäknas

till.ytterligare samarbete skulle ledaeventuella marknadsmakt som
från till den svenskaberor på hur supplySvaret excess exportören

vid prisermarknaden detta utbud mycket elastisktOm är näraut.ser
försvinner forkonkurrens skulle potentialenden prisnivå attsom ge,

företag,andra sidan importkonkurrerandemarknadsmakt. Om åutöva
transportkostnader eller andra importhinder, kangrundpå ettta utav
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högre pris vad konkurrens skulle finns detän risk för attren ge,
samarbetsavtal kan konkurrenssnedvridande.vara

Såvida inte säker importkonkurrensen kommerär bliatt attman
mycket kraftfull och genomträngande de viktigaste marknaderna för
jordbruksprodukter finns det utifrån teoretiskt perspektiv ingen anled-ett
ning legalundantag för samarbete mellan primära lantbruks-att ettge
föreningar. förekommandeDen empiriska kunskapen stödersparsamt ett
sådant ställningstagande. I stället bör sammanslagningar och samarbets-

utvärderasavtal i det enskilda fallet. Vid sådan utvärdering för-en av
och nackdelar med sammanslagning eller ökat samarbete deären sam-
arbetande aktuella marknadsandelar inte det avgörande krite-parternas
riet, generellt samarbete mellan företagäven med liten kol-settom en
lektiv marknadsandel med sannolikhet harmlöst konkur-största är ur
renssynpunkt. blir följandeDäremot faktorer betydelse vid sådanav en
utvärdering:

Efterfrågeelasticiteten för produkten i fråga.

Utbudselasticiteten för konkurrenter till de avtalsslutande parterna
inkl. exportkonkurrenter, vid priser överstiger den fria konkur-som
rensnivån.

Möjlighet till prisdiskriminering.

Effekter3.6 begränsningar den friaav av

rörligheten

Motivet för begränsa den fria rörligheten kan både viljanatt attvara
effektivisera produktionen och viljan marknadsmakt. Effektivi-utövaatt

kan vanligtvis användas det gäller kortsiktiga kapaci-tetsargumentet när
tetsbrister i produktionsanläggningen, kapitalförsörjning eller kvalitets-
frågor. flestaDe analyser pekar på förädlingskostnadema enhetatt per

relativt konstanta funktion produktionsvolymenär fram tillsom en av
det produktionen kommer i närheten kapacitetsgränsen, där kost-att av
naderna stiger snabbt Sexton, 1995a. Effektivitetsförlustema för ett
kooperativ saknar möjlighet kontrollera tillförseln råvara kanattsom av

Ådärför andra sidan har utförda studier Aghion ochstora.vara av
Bolton 1987 och Rasmusen, Ramsayer och Wiley 1991 visat att
exklusivitetskontrakt kan användas för försvåra nytillträde och därföratt
förhindra konkurrens.
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ofta i finns olikaproduktion skiljer sig kvalitet. DetMedlemmarnas
kankvalitetsfrågor. handlingsalternativhantera sådana Ettsätt att som

specialiserar sig påkooperativa företagetmotiverat detär attattvara
sådanaproduktion viss kvalitet och exkluderarmarknadsföra av enen
företaginte uppfyller kvalitetsnormen. investorägtmedlemmar Ettsom

frånvälja produktion enbart de producenterhar möjlighet att ta emotatt
kriterierföretaget kvalitetskraven fysiskauppfyller de sattaavsom

sambandgeografiskt område istorlek jordbruket, etc. Attprodukten,
kooperativskonkurrenslagstiftningen begränsatillämpningenmed ettav

effektivtill företagsekonomiskti motsatsställningvalmöjligheter kan stå
konkurrensnackdel för det kooperativaleda tillproduktion och kan en

utträdes-begränsar medlemsExklusiva kontraktsavtalföretaget. som en
effektiva.möjligheter kan också vara

fria vilka och för sigmedlemmens rörlighet ibegränsningarDessa av
effektivitetsmotiverade måstekonkurrensbefrämjande ochkan na-vara

förockså kan användasdet faktum avtalenturligtvis attvägas mot att
domi-kooperativ harsnedvrida konkurrensen.begränsa eller När ett en

fria rörlighetenbegränsningar i denmarknadspositionnerande ettär
marknadsmakt.direkt utövasätt att

ändra kravettill det finns skälställningsvårtDet attär att ta somom
rörlighet på mark-medlems friakonkurrenslagstiftningen ställs påi en

naden.
fria rörlighetensina synpunkter densammanfattarSexton

följande sätt:

och med-medlemskapbör ha möjlighet begränsaKooperativet att
ound-kooperativet producerarleveranser såvida intelemmamas en

inte finns tillgå någoneller tjänstgänglig annanstans.attsomvara

kooperativet fritt begagna sigmotiv för inte låtasaknasDet att av
överenskommelser.långsiktiga

den friaidentifiera begränsningartorde inte svårtDet näratt avvara
förstakonkurrenshämmande syfte. detrörligheten används i För

ställningföretaget ha dominerandedet kooperativamåste en
långvarigadet andra bör begränsningarna intemarknaden. För vara

de inträffar.i de fall

konkurrenshäm-laissez-faire politik kan dörren tillEn öppna ett
med-långsiktig och signifikant begränsningmande beteende. En av

marknadsdominerande kooperativt företag börlemsrörligheten i ett
ställning ochindikator missbruk dominerandekunna på avvara en
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det bör åligga det dominerande företaget bevisa Ettatt motsatsen.
sådant beteende förutsätts kunna bedömas enligt förbudet enligt 19

missbruk§ KL dominerande ställning, gäller förmot ävenav som
kooperativa företag.

Empiriska studier3.7 översikten-

fråganSvaret på samverkan mellan primärföreningar, skallt.ex.om
tillåtas bör i princip baseras på avvägning mellan vad samhälleten

förlorarvinner på sådan samverkan.resp. en
frågeställningar och avvägningarDe skall kan illustrerasgörassom

med figur figuren följande3.13. I återspeglas förutsättningar. Låt oss
vi i utgångsläget har konkurrenssituation med utbudskurvananta att en

jämviktsprisSc, leder till och kvantiteten QC. Låt vidareettsom oss
samarbete mellan primärföreningar utvecklas och dettaanta att ett att

leder till effekter. Utbudskurvan förflyttastvâ höger reflekterarneråt och
lägre kostnader grundpå transaktionskostnadema minskar såatt attav
marginalkostnadema ändras till SM. Samtidigt den samarbetandeantas
organisationen erhålla marknadsmakt så priset höjaskan till PM.att
Höjningen priset leder till resursslöseri B.ett motsvaras ytanav som av
Samtidigt medför kostnadsminskningen, representerad A,ytanav en
vinst för samhället.

Figur Samhällsekonomisk3.13 avvägning vid samverkan

APris Transfereringar
9 Dödviktsförlust

SC

SM

Utländskkonkurrens
påverkarläget MRav

EEffektivitets- Mit
..vinster Kvantltet.‘I ;QM‘ Qc
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samarbetet bör tillåtas bör alltså avvägningFör avgöra görasatt om en
mellan samhällets resursslöseri, s.k. död-Bytan representerarsom
viktsförlust, och samhällets vinst. Vidare bör, enligt utrednings-A,ytan

effekternadirektiven, för konsumenterna ingå i bedömningen.
skulle önskvärt utredningen kunde något generelltDet sägavara om

följande:om

mycket kan räkna med transak-Värdet A. Hurytan attav man
sänks federativ tillåts storlektionskostnadema samverkan Ytansom

bl.a. den marginella intäktskurvan ligger. Ytterlighets-beror var
monopolfallet det perfekta konkurrensfallet.fallen blir resp.

marginella intäktskurvan beror bl.a. kart-Utseendet på den en
konkurrensförhållanden. blir bedömningläggning Därvid en avav

internationella konkurrens i sambandstyrkan den uppstårsomav
vikt. gäller empiriskt bestämmamed medlemskapet i EU Det attav

företagens demand videlasticiteten de samarbetande residual
elasticitetenavsaknad handel. Vidare måste mängden ochavav

handelsupply till det imponerande landet bestämmasexcess när
förekommer.

innebär ökad koncentration lägreUnder vilka förutsättningar resp.en
marknadsföringskostnader.distributions- ochhögre produktions-,

uppskattas. mycket kan räkna medVärdet måste HurBytan manav
deförlorar grund det monopolbeteendesamhället påatt somav

primärföreningama förväntassamarbetande kan utöva

för besvarautnyttja tillgängligt empiriskt materialMöjligheten attatt
redovisningfrågor framgår nedanståendeovanstående är avsom

studierbegränsad. gäller i synnerhet empiriskamycket Detta rörsom
lantbrukskooperationen.ochlivsmedelssektorn

Transaktionskostnader3.7. 1

empiriska forskningen har mycket lite tillföra det gällerDen näratt
effekterna transaktionskostnadema vertikal integration. detpå Närav

transaktionskostnader saknasgäller effekterna kooperativens em-
har antal empiriska studier utförts förpiriska data. Däremot ett att stu-

vilka faktorer upphov till vertikal integration.dera Dessa stu-som ger
benägenheten vertikaltdier syftar till hypotesen integreraattatt testa att
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påverkas marknadskoncentration, transaktionsspecifika tillgångar ochav
den osäkerhet omgärdar själva transaktionen. Resultaten dessasom av
empiriska studier stöder robust de hypotesersättett som genereras
från transaktionskostnadsteorin angående vertikal integration. skallDet
dock det i vissa fall svårt effekternämnas äratt att trans-separera av
aktionskostnader och effekter marknadsmakt.av

Starkt koncentrerade marknader kan bidra till marknadsmaktatt
På dessa marknader kan därför vertikal integrationutövas. resul-ettvara

både viljan marknadsmakt och möjligheternautöva minskatat att attav
transaktionskostnadema. finnsDet empiriskt förstöd vertikal integra-att
tion ökar effektiviteten i produktionen och minskar utbredningen av
marknadsmakt. Det samtidigt viktigt inteär någonpoängteraatt att av
dessa empiriska studier kooperativ. Det skall också understrykasrör att
inte någon studie hittills har försökt uppskatta fördelarna vertikalav
integration i monetära termer.

Graden osäkerhet har befunnits positivt korrelerad med verti-av vara
kal integration Levy 1985, Frank Henderson 1992.

Teorin opportunistiskt beteende har också undersökts empiriskt.om
Anderson 1988 fann mål minskar risken föratt opportu-gemensamma
nistiskt beteende. iakttagelseDenna speciellt intresse för koopera-är av
tiva företag eftersom fördelarna med bilda lantbruks-att t.ex etten av
kooperativ få till likvärdigastånd förmål köpareär och säljare.att

3.7.2 Importkonkurrensen vid EU-medlemskap

För den svenska livsmedelsindustrin kommer medlemskap i EUett att
innebära helt konkurrensförutsättningartvå för verksamheten jäm-nya
fört föremed situationen medlemskapet. Livsmedelsindustrin kan i
princip fritt välja mellan köpa sina råvaror från Sverige eller frånatt
andra länder på EU-marknaden. Livsmedelsindustrin kan vidare verka

internationell marknad de handelspolitiska begränsningarnanären
upphör vilket möjlighet konkurrera helapå EU-marknaden ochattger

världsmarknaden på villkor, likvärdiga med de villkorärsom som
förgäller den övriga livsmedelsindustrin i EU.

På motsvarande kan svenska företag ökad konkurrenssätt möta en
både kunder och leverantörer hemmamarknaden. Bedömningenom

den konkurrens kan komma utifrån måste i utsträckningstorav som
baseras på uppskattning utbudselasticiteten excessexportörensav av
supply. Några sådana skattningar har inte gjorts för livsmedelsindustrin.

företrädare förDäremot industrin eniga i sin uppfattning konkur-är att
utifrån kommer öka. företrädareSamma har å andra sidan inteattrensen
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framtidakunnat kvantifiera den ökade konkurrensen, vilket detgör
omöjligt besvara frågan denna tillräcklig för motiveraäratt att ettom

generellt undantag för samverkan. avgörande osäkerhetsfaktorutökat En
framtida utvecklingeni detta sammanhang naturligtvis den valuta-är av

kursen.

Samband mellan koncentration, inträdeshinder3.7.3

och konkurrens

Traditionellt har koncentrationen företag marknad betraktatsav en
graden konkurrens. finns sedanavgörande mått Det Bainett avsom

koncen-genomförde sin klassiska studie sambandet mellan1951 av
antal studier pekar försökentration och konkurrens påstort attett som

framgångsrika i högt koncen-marknadsmakt har varitutövaatt mer
Bain företagtrerade marknadssektorer. Enligt koncentrationenär av

i den aktuella industrin.positivt korrelerad med lönsamheten Detta står
oligopol. Resultaten tolkades i all-i överensstämmelse med teorin om

bekräftelse hypotesen koncentration tenderarmänhet attattsom en
Sambandetsamarbete i syfte begränsa konkurrensen.underlätta att

emellertid radkoncentration och monopolmakt beror påmellan en spe-
uppfyllda i praktiken.antaganden, inte behöverciella varasom

presenterade rimlig alternativ tolkning1973Demsetz sam-en av
beroende variabeldenna tolkning koncentrationenbanden. Enligt är en

förhållanden marknaden. kon-påverkas på Demsetz attmenaravsom
betyderuttryck för varierande effektivitet.centration kan Detett attvara

koncentration och dendet finnas positivt samband mellankan ett genom-
detta orsakats åtgärder begränsatsnittliga lönsamheten attutan av som

effektivare andra företag blirkonkurrensen. företagOm är änett
koncentrerad, priserna blir lägre demarknaden sannolikt än annarsmen

skulle varit.
för empiriskt skilja de båda tolkningarnarad försök har gjortsEn att

blandade, vilketResultaten dessa ansträngningar har varitåt. gerav
anledning båda mekanismema finns närvarande i ekonomin.atttro

mycketinnebär det i praktiken svårtDetta är avgöraatt att om en
konkur-koncentration eller företags dominerande position,hög är ettett

renshinder i sig eller minskar effektiviteten marknaden.
stället för enbart koncentrationsmått har frågan miss-I att omse

Ävendominerande ställning kommit i fokus. här finns emeller-bruk av
prishöjningartid praktiska och teoretiska svårigheter avgörastora att om

förorsakats missbruk dominerande ställning.av av
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Diskussionen tid har därför inriktats på analysera möj-attsenare
ligheterna för nyinträde konkurrenter. En viktig fråga blir då i vilkenav
mån företag har dominerande ställning själva kan skapa inträdes-som en
hinder. Flera mekanismer har nämnts;

i underprissättning innebär det dominerande företaget sänkeratt
priset just inom det område där företag börjar konkurrera.ett nytt

det dominerande företagetFörutsatt har finansiellaatt större re-
konkurrenten kan nyinträde avvärjas.änsurser

ii sunk befintligt företagcosts kan hota med priskrig pågör att ett
nivå inträde olönsamt.gören som

iii vertikala avtal med leverantörer.t.ex.

Bain och hans efterföljare analyserade sambandet mellan koncentration
och konkurrens och testade det s.k. struktur beteende funktionssätt- -
paradigmet. Koncentrationen ansågs det huvudsakliga måttet påvara
strukturen, bestämmer utfallet i form vinst.som av

Kritiken dessa studier har, enligt diskussionen gåttmot utovan,
koncentrationen dåligt mått monopolkraft. kanDessutomär ettatt

sambandet tolkas flera En rad studier har inte kunnat förkastatsätt.
hypotesen sambandet mellan koncentration och vinster främst beroratt

innovativa, snabbt växande företagpå vinstrika och oftare arbetaräratt
i koncentrerade marknader. I synnerhet visar det sig företagensattmer
individuella marknadsandelar betydelsefulla branschkoncen-är änmer
trationen. företagens marknadsandel inkluderasNär i de empiriska studi-

effekt koncentrationförsvinner all på vinster. Oftast visar det sigaverna
marknadsandelar i samband högamed vinster beror skal-att stora

ekonomier och framgångsrika produkter Chirinco och Fazzari, 1994.
Samtidigt har flera studier lyft fram betydelsen inträdeshinder. Ettav

exempel Andersen och Rynning Författarna1991. inträdes-är mäter
hinder de mycket enkla approximinationersätt änannatett man
tidigare finneroch inträdeshinder föravgörande förmågananvänt, äratt

bibehålla monopolkraft längre tidsperiod.att över en
panelstudie svenska produktmarknaderI 88 visar Fölster ochen av

Peltzman bl.a. koncentration1995 inte behöver problem iatt ettvara
sig. koncentreradeMer branscher har högre produktivitet ochtvärtom
lägre priser jämfört med priser för produkter inom EU änsamma
mindre koncentrerade branscher, vilket sannolikt innebär de bran-att
scher där svenska företag kostnadsfördelarhar har blivit kon-mer
centrerade. Samtidigt visas ökat antal företag innebär lägre priseratt ett
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och produktivitet.högre två resultat tyder på vikten skiljaDessa attav
mellan koncentration och antal företag. konkurrenspolitikenFör kan
resultaten innebära det viktigare undanröja inträdeshinderär änatt att

bekämpa koncentrationenatt

Effektivitetsförluster vid monopolistiskt3.7.4

beteende

negativ konsekvens monopolbeteende den resulterar iEn är attav en
felaktig resursallokering. höja priset marginalkost-Genom överatt

kan monopolist minska utbudet, jämfört med situationnadema dåen en
konkurrens råder. Vidare används för tillgodose lägreattresurser enren

förvärderad efterfrågan och välfärden konsumenten reduceras. Konsu-
reduceras alltså monopolmarknad.mentöverskottet på Dödvikts-en

förlusten del konsumentöverskottet konkur-påB, ärytavars en av en
emellertid inte till icke-prisdiskrimineranderensmarknad, övergår en

monopolist. del konsumentöverskottet den fel-Denna representerarav
resursallokeringaktiga resultatet monopolisten begränsarär attsom av

sitt utbud. Eftersom dödviktsförlusten kvadratisk funktion denär en av
relativa prisförvrängningen och lineär funktion efterfrâgeelastici-en av

det svårt kan bli särskilt slutsatsB Dennaärteten att att ytan stor.se
empiriska studier Harberger Schmalenseestyrks 1954 ochav av

Harbergers studie den genomsnittliga kvadraten den1988. I var
relativa prisförvrängningen 0.036. Scherer 1990 uppskattarRoss att
den dödviktsförlust i kan hänföras till felaktig resursallokeringUSAsom

ligger mellan ochmonopolistiskt beteende någonstans 0,5 procentg.a.
bruttonationalprodukten. uppskattningar hursaknas2 Detprocent av av

dödviktsförlusten inom livsmedelssektom.ärstor
Dödviktsförlusten sannolikt inte den politiskt intressantaär mest ter-

faktumvid monopolbeteende. politiskt intresse torde detAv störremen
vid monopolbeteende den delen konsumentöverskottetstörreatt avvara

övergår från konsumenten till producenten.

Kostnadsineffektivitet i monopolfallet3.7.5

monopolbeteendet påverkar priset välfärdsförlusterna knutna tillNär är
den förändring den producerade kvantiteten det förhöjda prisetav som
resulterar

Allvarligare blir konsekvenserna monopolbeteendet påverkarom
kostnadssidan. detta fall drabbas hela produktionen i den monopoli-I
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serade industrin. Som tidigare framhållits finns det i princip två orsaker
till kostnaderna kan bli högre i monopolfallet.att det förstaFör blir inte
kostnadskontrollen prioriterat verksamhetsområde konkurrensett om om
vinstmarginalerna saknas s.k. X-ineffektivitet. För det andra kan
frestelsen uppnå monopolvinster innebära industrinatt ådrar sigattav
onödiga utgifter för förstärkauppnå, och försvaraatt monopol-en
situation. kan gällaDet utgifter för produktdifferentiering, överkapacitet
och politisk lobbyverksamhet.

empiriskaDen kunskapen på området fragmenterad, pekarär imen
allmänna riktning. X-ineffektivitet existerar och benägenhetensamma att

reducera den starkare konkurrensenär starknär företagenär än när
arbetar skyddadepå marknader. Däremot saknas empirisk kunskap om
storleken på skillnaderna i relation till monopolmakt. tordeDet emeller-
tid bortomstå allt tvivel storleken på X-ineffektivitet åtminstoneatt är
lika de välfärdsförluster följdstor felaktigärsom som en av
resursallokering Scherer Ross, 1990. Förekomsten X-ineffek-av
tivitet i svensk livsmedelsindustri .har studerats för slakteri- och
mejeriområdet. Hanf och Böckenhoff 1994 och Kühl 1994 fann
allvarliga tecken på X-ineffektivitet. Företag bedömdes ovanföroperera
den effektiva kostnadskurvan och använde för mycket både arbets-av
kraft och kapital. Strukturen på slakteriindustrin visade storleken påatt
vissa slakteriföretag mindre den optimala storleken. Författarnaänvar

avsaknaden både teknisk effektivitet och skaleffektivitetatt imenar av
produktionen orsakades för lågt konkurrenstryck. utvecklingDenettav

skett de åren styrker den bedömningen. På slaktsidan harsenastsom en
kraftig nedskäming arbetskraften produktionenägt intetrots attav rum
minskat. Antalet produktionsenheter har också reducerats vilket blev
möjligt sammanslagningar kooperativa företag.genom av

detNär gäller empiriskt kartlägga omfattningen denatt av sam-
hälleliga välfárdsförlust kan uppkomma på grund monopol-attsom av
företag ådrar sig onödiga utgifter blir uppgiften svårare eftersom det är

faktum monopolistisk marknadsstruktur både kanett att reduceraen
kostnader och leda till ökade kostnader. Detta gäller framför allt när en
hög koncentration främjar eller nödvändig för utnyttja skalfördelar.är att
Den empiriska kunskapen skulle det möjligt beräknagöra attsom en
nettokostnad saknas emellertid.

3.7.6 Ekonomisk effektivitet och kooperativa företag

Vid olika tillfällen har framförts hypotesen kooperativa företagatt är
mindre effektiva investorägda företag.än Porter och Scully 1978 och
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teknisktkooperativa företag blirFerrier och 1991Porter attmenar
funk-kontrollera kooperativetsgrund svårigheternaineffektiva attav

tionssätt.
kooperativa företag kommerScully vidareochPorter attattmenar

eftersom med-allokeringsineffektivitet. Orsakenuppvisa attanges vara
den tid de med-kooperativet underdrar fördellemmama bara ärav

i långsiktiga till-underinvesterakooperativetlemmar så kommer att
kooperativet ofta kommerochSlutligen Scully Portergångar. attmenar
långsiktigt kostnadsmini-för uppnå denmedlemsunderlagsakna attatt

produktionsnivån.merande
emellertid pekar påframgått tidigarefinnsDet attargument somsom

investorägda företaget.effektivt detföretagetkooperativadet är änmer
transaktions-kostnadsbesparingar t.ex.debaseras påDessa argument

kontrakts-vertikal integration. Omkan uppnåskostnader genomsom
från tekniskavvikelsedenförekommeropportunism representerar en
kooperativetelimineras emellertidineffektiviteteffektivitet. Denna av

integreratransaktionerna. Genomkooperativet harmoniserareftersom att
problemlösning ocheffektivareincitamentsstruktur,bättrefår enenman

informationshantering.bättreen
underliggande teorin intedenbetyderDetta sammantaget att ossger

kooperativbesvara frågandet gällerklar vägledningnågon när att om
empi-investorägda företaget. Dedetmindre effektivaeller änär mer

med begrepps-alla förenadeområdetgenomförts påriska studier ärsom
empiriska studieröversikt demätproblem.och lmässiga problem aven

slutsatsen deoch Iskow 1993genomförts i drar SextonUSA attsom
stöd förtrovärdigtframkommit inte påempiriska fakta sättett gersom

investorägdamindre effektivaföretagkooperativa änhypotesen äratt
Å förstödempiriska underlaget ingetdetandra sidanföretag. attger

investorägda företag.effektivakooperativa företaghävda änäratt mer

Sammanfattning3.8

förutsättningaranalysera under vilkakapitelmed dettaSyftet är att som
önskvärdsamhällsekonomisktföretags verksamhetkooperativt ärett

finns skäldetvilka förutsättningarrespektive under ettatt tro attsom
samhällsekonomiskt önskvärd.inteverksamhetkooperativt företags är

bildentydigvarit teorin hade givitsituationen hadeidealaDen enom
Under sådanaverksamhet kan leda till.kooperativeffekterde somav

kvantifierahuvudsak till bekräfta ochsyftar empirin iförutsättningar att
teorin förutsäger.effekterde som
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falldet den underliggande1 teorin inte klar vägledning detnärger en
gäller besvara de frågor utredningen behandlar tjänar empirin iatt som
första hand uppgiften försöka vägledning i valet mellan olikaatt ge
teoretiskt möjliga konsekvensbeskrivningar.

Vad den ekonomiska3.8.1 teorinsäger om
samarbete

avsnitten framgårAv 3.3-3.4 det finns starka teoretiska skäl föratt att
bildandet kooperativ organisation skall spela konkurrenspå-av en en
drivande roll i samband med vissa marknadsmisslyckanden. framgårDet

monopsonistens och monopolistens marknadsmakt kan motverkasatt
med hjälp kooperativ organisation. empiriska underlagetDetav en som
skulle kunna påvisa fördelarna emellertid mycket knapphändigt. Sam-är

förhållanden gäller möjligheterna minska transaktionskost-när attma
motivet förnadema intemalisera verksamheten, dvs. integrera.utgör att

Bolin 1995 två andra fall där det kooperativa företaget kananger
samhällsbefrämjande. första falletDet stordriftsfördelar därrörvara

själva kooperativet går med förlust, där helheten går med vinst. Imen
detta fall effektiviserar den kooperativa organisationen den befintliga
marknaden möjliggöra vinster inte skulle haattgenom som annars
exploaterats. andra falletDet fullständig integration mellan för-är när en
ädlingsföretaget underliggandeoch de leverantöremakundema inte är
ekonomiskt fördelaktigt eller möjligt, falleti med många småt.ex.ens
effektiva familjeföretag.

Samtidigt finns det risk för jordbrukskooperationen utnyttjar sinatt
marknadsmakt till förfång för konsumenten. frågaDenna analyseras i
avsnitten 3.5-3.6.

Ekonomisk teori entydig i frågainte konsekvensbeskrivningenär om
det gäller samarbete mellan primära lantbruksföreningar. Teorinnär

definierar vissa marknadsförutsättningar där det företagetskooperativa
marknadsmakt oroande. empiriska kunskap finnsDen iär USAsom

inte hypotesenstyrker det skulle finnas någon generell tendens föratt
kooperativ höja konsumentprisema. visarDäremot empiriska dataatt att
det sektorer,i där leverantörskooperativ tillsammans kontrollerar storen
marknadsandel, finns motiv för dessa kooperativ begränsa konkur-att

avtal och börja samarbeta i stället för konkurrera.attrensen genom
faktum kanDetta tillräckligt skäl för inte legal-ett att ettvara ge

undantag för samarbete mellan primära lantbrukskooperativ.
Frågan har ställts huruvida bör kunna tillåta samarbete mellanman

primära lantbruksföreningar med motiveringen den ökade internatio-att



58 Kapitel 3 SOU1995:117

nella konkurrensen beräknas uppkomma i samband med EU-med-som
lemskapet neutraliserar den eventuella marknadsmakt ytterligaresom
samarbete i och för sig skulle leda till. Såvida inte säkerär attman
importkonkurrensen blir kraftfullmycket och genomträngande på de

marknaderna för jordbruksprodukter finnsviktigaste det från ett teo-
retiskt perspektiv ingen anledning legalundantag för samarbeteatt ettge

lantbruksföreningarmellan primära med hänvisning till odefinieraden
internationell konkurrens.ökad

Bestämmelserna i 18 visst samarbete inom primära§ KL, attc om
lantbruksföreningar inte omfattas förbudet i gäller inte avtal6 §av som
har till syfte eller till resultat medlems fria rörlighet på mark-attger en

förhindras eller försvåras. tillnaden svårt ställning detDet är att ta om
finns skäl ändra kravet på medlems fria rörlighet för legal-på attatt

skall gälla. Teorin inte entydig på detta område.undantaget Begräns-är
frianingar medlemmarnas rörlighet kan motiveras både med avsiktenav

produktionen och med avsikten marknadsmakt.effektivisera utövaattatt
Effektivitetsargumentet kan användas det gäller kortsiktiganärt.ex.
kapacitetsbrister i produktionsanläggningar. Effektivitetsförlustema för

kooperativ saknar möjlighet kontrollera tillförseln råvaranett attsom av
i närheten kapacitetsgränsen kan Begränsningarstora.vara avav

effektivitetsmotiverade.medlemmarnas fria rörlighet kan alltså Devara
faktum kan användas förmåste emellertid det avtalenvägas mot att att

bedömningenbegränsa eller snedvrida konkurrensen. Sexton så-gör att
inte det kooperativa företaget producerar nödvändigvida vara somen

inte finns tillgå någon bör det kooperativa företaget haatt annanstans
medlemmars leveranser.möjlighet begränsa medlemskap och 18 §att c

för huruvida avsikten med begränsa med-KL pröva attutrymme attger
fria rörlighet effektivisera produktionen ellerlemmens utövaär att att

föreslår emellertid prövningen sker enligtmarknadsmakt. Sexton att
dominerande ställning underförbudet missbruk i 19 § KLmot av

effektivt.förutsättning 19 § tillämpasatt

Vad empirin samarbete3.8.2 säger om

hade varit önskvärt utredningen på basis empirisk kunskapDet om av
kunde något generellt hur mycket transaktionskostnaderna kansäga om
beräknas minska vid olika samarbete. också in-Dettyper av avvore

försöka empiriskt bestämma den internationella konkurrensatttresse
kan beräknas iuppstå samband med medlemskapet i VidareEU.som
det intresse kartlägga under vilka förutsättningarstort attvore av en
koncentration innebär lägre högre produktions-, distributions-ökad resp.
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och marknadsföringskostnader. För övergripandegöraatt en mera sam-
hällsekonomisk bedömning konkurrensbegränsande samarbete, be-av
hövs dessutom uppskattning den dödviktsförlust och de inkomst-en av
överföringar mellan konsument och producent uppstår vid konkur-som
rensbegränsande beteende.

empiriskaDen forskningen i allmänhet mycket begränsadär detnär
gäller kartläggningen de nämnda faktorerna. Empiriska studierav som

just livsmedelssektorn och lantbrukskooperationenrör i synnerhetär
begränsade.

Detta omdöme gäller effekterna på transaktionskostnaderna verti-av
kal integration. Den empiriska kunskap önskvärd för kvanti-är attsom
fiera den ökade framtida internationella konkurrensen på den svenska
marknaden saknas också. Det saknas uppskattningar dödvikts-även av
förluster förorsakade felaktig resursallokering inom livsmedels-av
sektorn.

När det gäller kostnadsineffektiviteten i samband med monopol-en
situation den empiriska kunskapen fragmenteradär pekar imen samma
allmänna riktning. Kostnadsineffektiviteten existerar och benägenheten

reducera den starkare konkurrensenatt är när stark företagenär än när
arbetar på skyddade marknader. Storleken på kostnadsineffektiviteten är
åtminstone lika de välfárdsförluster följd felaktigstor ärsom som en av
resursallokering.

harDet vid olika tillfällen framförts uppfattningen kooperativaatt
företag mindre effektiva investorägdaär företag.än De empiriska studi-

genomförts alla förenade med begreppsmässigaär problem ocherna som
mätproblem. empiriskaDet material finns det inte möjligtgör attsom

trovärdigt hävda det kooperativasätt företagetett skulleatt vara
varken eller mindre effektivt det investorägda företaget.änmer

Traditionellt har koncentration företag på marknad betraktatsav en
avgörande mått på graden konkurrens. Svenskett livsmedels-som av

industri koncentrerad, vilket skulleär tyda livsmedelssektorn inteatt
uppfyller kraven på effektiv konkurrens. Koncentration kan naturligtvis
också resultat högre effektivitet. Teorin inteett heller i dettaärvara av
fall entydig. flertalEtt studier har lyft fram den betydelse inträdeshinder
har på konkurrensen. konkurrenspolitikenFör kan detta enligt utred-
ningen innebära det viktigare undanröja inträdeshinderäratt att än att
bekämpa koncentrationen.
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4 Jordbrukspolitiken i EU och i Sverige

4.1 EG:s jordbrukspolitik

4.1 Den jordbrukspolitikengemensamma

Den jordbrukspolitiken Common Agricultural Policygemensamma -
CAP grundpelamautgör i EG-samarbetet. Av EG:s totalaen av-
budget har jordbruket under tid tagit i anspråk tvånärmaresenare
tredjedelar. förhållandeDetta håller på förändras. För åren 1992 ochatt
1993 beräknas jordbruksutgiftema 50 %.utgöra ca

Jordbrukspolitiken länge det enda politikområde inom EGvar som
drevs Redan i Romfordraget utformades jordbrukspolitikengemensamt.
på förutsattesätt medlemsstaternaett underordnade sigatt rådet ochsom
kommissionens beslut det gällde uppfyllanär fördragspunktema.att När
Romfördraget undertecknades de ursprungliga medlemsländernavar

nettoimportörer livsmedelsammantaget och jordbruksråvaror.av
Författarna till fördraget upprättade den Europeiska Ekonomiskasom

Gemenskapen medvetna etablerandetattvar om av en gemensam
jordbrukspolitik enligt artikel 3d i Romfördraget kunde visa sig vara
svårt få istå överensstämmelse medatt att principen i artikel 3f attom
inom Gemenskapen ordningupprätta säkerställer konkur-atten som

inom den marknaden inte snedvrids.rensen gemensamma
RomfördragetsI artiklar 38-43 den jordbruks-anges gemensamma

politikens mål:

a Höja produktiviteten inom jordbruket främja teknisktattgenom
framåtskridande, rationell utvecklingtrygga jordbruksproduk-en av
tionen optimalt utnyttja produktionsfaktorema,samt att särskilt
arbetskraften.

b så tillförsäkra jordbruksbefolkningensätt skälig levnads-en
standard, särskilt höjning inkomsten capita för demgenom en av per

arbetar i jordbruket.som

c Stabilisera marknaderna.
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livsmedelsförsörjningen.d Trygga

skäliga priser.till tilltillgångTillförsäkra konsumenternae varor

principer,grundar sig påjordbrukspolitikenDen varavsexgemensamma
fördraget.återfinns iprincipernade första tre

ochjordbrukskall omfattamarknadenPrincip Den gemensamma
artikel 38.1.jordbruksvarorhandel med

avdelning IIjordbruksavsnittRomfördragetsiArtiklarnaPrincip
för-till den allmännaundantagomfattningvissi ettutgör

skall inteomartikel 38.2Enligt annatdragstexten.
upprättandetförreglerna39-46artiklarnaföreskrivs i av

jordbruksvaror.påtillämpasmarknadenden gemensamma
påskall tillämpaskonkurrensreglemaartikel 42I attanges

i denendastjordbruksvarormedhandelochproduktion
bestämmer.rådetutsträckning

marknadensdenstadgas detartikel 38.4Princip I att gemensamma
jordbruksvaroravseende påmedutvecklingochfunktion

med-jordbrukspolitik föråtföljasskall att gemensamenav
utformas.lemsstatema

marknads-ochpris-bestårjordbrukspolitikenDen enavgemensamma
pris- ochdel.regionalpolitisk Denochstruktur-ochdelreglerande en

harStrukturpolitikenbetydelse.marknadsreglerande delen är störstav
åren.roll dealltspelakommit senasteemellertid störreatt en
införandetmedsambandutvecklades iprinciperYtterligare avtre

1962.marknadsregleringen årochpris-

artikeli 38.1implicit ärbaramarketofThe unityPrincip är4: men
prispolitik.för EG:sgrunden gemensamma

producerasprodukterGemenskapspreferens, dvs.Princip att som
produkter.importeradeframförföreträdeskall hainom EU

artikelEnligtfördraget.indirektframgårprincipDenna av
minimipriser.medtillämpatillåtetdet44.1 ett systemär att

påtillämpasprisernaemellertid intefår ettartikel 44.2Enligt
prefe-naturligutvecklingende hindrarsådant sätt att av en

mellan medlemsstaterna.rens
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Princip Principen finansiering uttrycks iom en gemensam
rådsförordning 2562, etablerar den europeiska utveck-som
lings- och garantifonden för jordbruket Fonds européen
dorientation de garantie agricole, FEOGA.et

Mellan åren 195 8-1968 genomfördes stegvis den markna-gemensamma
den. förstaDen marknadsregleringen infördes år 1962 och de gemen-

priserna har tillämpats sedan år 1968.samma
Den marknaden skall upprätthållas tullar ochgemensamma attgenom

inforselavgifter konkurrenssnedvridande subventionersamt avlägs-m.m.
mellan länderna.nas

En utgångspunktema i EG:s jordbrukspolitik marknadenärav att
måste avskärmas från världsmarknadens prisbildning för de jord-att
brukspolitiska målen skall kunna uppnås. På denna i princip slutna
hemmamarknad skall priserna hållas på sådan nivå jord-attuppe en
brukarna får tillfredsställande inkomst och konsumenterna får till-atten
gång till livsmedel till rimliga priser. Schematiskt kan marknadsregle-
ringamas utformning illustreras med figur 4.1.

Figur 4.1 Schematisk beskrivning EG:s marknadsregleringarav

Riktpris
Transportkostn.o

TT55k°]PFi5handelsmarginal

MarlI1adspris
Interventionspris

Exp°1bid’agImportavgiñ

VMPSVM-pris
fobcif

———-—— ——-j
Import från EC-marknad Export till
världsmarknaden världsmarknaden

Fram till beslutet reformen den jordbrukspolitikenom av gemensamma
i juni 1992 har implementeringen den marknaden ochav gemensamma
gemenskapspreferensen varit uppbyggd kring prisstödssystem. Denett
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administrativt be-upprätthållsmarknaden att ettgenomgemensamma
markna-inhemskadenstandardprodukt påförfastställsriktprisstämt en

producentpris.eftersträvatriktpris kanden. Detta sägas ettvara
handelsmargi-riktpriset medminskaerhållesröskelpriset attT genom
förbruknings-tänkttillimporthamnfråntransportkostnaderochnaler en

vilket lägstasåledes tillTröskelprisetimporteradeförplats angervaror.
skyddasTröskelprisetEG-marknaden.inkommakanpris varaen

mellanskyddgränsskydd. Dettaprisnivåomvärldens ettmot genom
importavgift. börDettröskelprisvärldsmarknadspris och utgörs av en

eftersträvatbaserasalltsåavgiftsberäkningen ett menattnoteras
riktpris.uppnåttsällan

förvariationermindremedgällergränsskyddssystemetskisseradeDet
mejeri-mjölk,socker,spannmål,produktionendelenövervägande av

oljefröer ochfjäderfäkött. Förochnötkött,fläsk,fårkött, äggprodukter,
spannmål, saknasmed undantagfodemiedel,proteingrödor samt av

bidrag.med direktaställetstöds igrödorsådanaOdlinggränsskydd. av
interven-EG-kommissionenmarknaden kaninhemskaPå den genom

normaltunder interventionspriset,sjunkaprisethindrationsköp att som
riktpriset.under%10-20ligger

deinomefterfråganochutbudbestämsi EGMarknadspriset av
Marknadspriset rörprisernafastställdaadministrativtde ger.ramar som

Underinterventionspriset.ochriktprisetmellanintervalletinormaltsig
tenderatmarknadspriset mothar attöverskottmedår nerpressas

har dessutomöverproduktionbegränsainterventionsprisnivån. För att
marknadsprisemamedförtvilketförsvagats, attinterventionsprissystemet

såvälkanMarknadsprisemainterventionspriset.underhar legattidvis
beroen-utsträckningbetydandeivarieraEU-ländemamellaninom som

prisskill-skallmarknadfriPåmarknadssituationen.iskillnaderde på en
hanteringskostnader.ochendastprincipi transport-naden motsvara

mellanprisskillnaderutjämnaföranvändsExportsubventioner att
pris-EU:sEftersomvärldsmarknadspriset.ochinom EUmarknadspriset

utgårbidragdetinnebärvärldsmarknadsnivånöverstiger attnormaltnivå
dock intestorlekSubventionernas sättsjordbruksexportörer.till EU:s

Åmarknader.tvåmellan dessaprisiskillnadenautomatiskt enasom
inom EUmarknadssituationenmarknadsbalansentillhänsynsidan tas

exportpolitik.aktivförssidanandraoch å en
förgränsskyddsnivånupprätthållsGemenskapspreferensen attgenom

ligger pågränsskyddetöverskydd, dvs.produktermånga ett enrymmer
marknadsprisema.ochinterventions-betydligtnivå överärsom

alltsåjordbruksregleringi EG:stvå elementframför alltDet somär
marknadspris. Detoch rörgränsskyddat prismellanskillnadenförklarar

påverkanrelativtdendelsgränsskyddet,iöverskyddet storadelssig om
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marknadssituationen har på prisbildningen bl.a.som att export-genom
politiken inte automatiskt lyfter alla pristryckande överskott frånut
marknaden.

Pris- och marknadsregleringama i EG:s jordbrukspolitik kompletteras
med många åtgärder syftar till förbättra jordbrukets struktur,attsom
dess regionalpolitiska effekter eller miljön.

Den finansieringen både pris- och marknadsregle-gemensamma av
ringen och strukturåtgärdema sker den särskilda utvecklings- ochgenom
garantifonden FEOGA. Fondens intäkter består bidrag från EG:sav
budget inkomstkällor tullar och införselavgifter,utgörs 1,4 %vars av av
ländernas momsunderlag, producentavgifter BNP-relaterade bidragsamt
från medlemsländerna.

kapitlenl och diskuteras5 6 marknadsordningamas ställning i kon-
kurrensrättsligt hänseende. Utredningen försöker i dessa kapitel besvara
frågan vilket marknadsordningama i sig lämnarutrymme, förom som
sådana konkurrensbegränsande avtal, initieras företagen ellersom av
deras organisationer. kapitelI diskuteras12 marknadsordningama mera
i detalj för och kalvkött, mjölknöt- och mejeriprodukter församt
socker.

4.1.2 EG:s jordbrukspolitiska reform år 1992

Resultatet den förda politiken blev produktionen ökade. börjanIattav
1970-talet blev självförsörjandeEG och något Överskotts-av senare

producent antalet jordbrukare hela tiden minskade.trots Konsumen-att
Ävenfick fler välja mellan i affärerna.terna livsmedels-attvaror om

priserna så sjönk den andel hushållsutgiftema gick tillsteg av som
livsmedelsinköp. Handeln mellan medlemsländerna ökade. Gemenskaps-
preferensen förhindrade dock inte medlemsländerna i fortsatteEGatt att

de livsmedelsimportörema, främst inte kanstoravara av varor som
produceras inom Gemenskapen.

Den jordbrukspolitiken följaktligen framgångsrikgemensamma var
i flera avseenden. Samtidigt blev emellertid kostnaderna och Överskotts-
produktionen växande problem. Den belastning jordbruketett ut-som
gjorde budgeten, på miljön och depå handelspolitiska relationerna
gjorde rådet i juni 1992 beslutade reform denatt om en av gemen-

jordbrukspolitiken.samma
Syftet med reformen bl.a. få bättre balans mellanär utbud ochatt en

efterfrågan i jordbruksproduktionen och minska miljöbelastningenatt
från jordbruket. Både användningen bekämpningsmedel och handels-av
gödsel mindre i Sverige i övriga EU-länder.är Ett de viktigasteän av

15-11913
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frånreformen jordbruksstödet delvis omfördelaselementen i är ettatt
Sänkningen stödprisema för spannmåltill inkomststöd.prisstöd ett av

199394-199596.genomföras under treårsperiodenskall Imed 29 %
överskottsproduktionen företagmåstesyfte begränsa störreatt som—

lägga viss del arealen i träda.erhålla arealbidragvillkor för att av-
arealbidrag för sänkningen stöd-kompenseras medJordbrukama av

priserna.
traditionellasåledes inte de instru-Jordbruksreformen innebär att

exportbidragjordbrukspolitiken gränsskydd, intervention ochimenten -
Förskjutningenminska i betydelse.avskaffas de kommer attattmen-

minskaddirektstöd i allmänhet innebäraprisstöd tillfrån väntas en
minskade överskott.odlingen, ökad konsumtion ochintensitet i

december inne-GATT-överenskommelsen ingicks den 199315som
stödnivånsänkning den allmännapå jordbruksområdetbär samten av

avtalsslutandegenomskådligt gränsskydd.till Deövergång ett meren
åtaganden skallfyra områden.har gjort åtaganden på Dessaparterna

sexårsperiod från årgenomföras under 1995.en
förhållande till ländernasstöden skall sänkas med 20 % iDe interna

stödnivå under åren 1986-1988.genomsnittliga
minskas med itill fasta tullargränsskydd omvandlasAllt som

gränsskyddet undertill det genomsnittligai förhållandegenomsnitt 36 %
minstMarknadstillträdetbasperioden 1986-1988. motsvaragaranteras

inhemska konsumtionen.ökar till densedan 5 %%3 avsom
för exportstödtotala utgifternaexportstöd skall deVad gäller

exportvolymen minskassubventioneradeoch denminskas med 36 %
Neddragningenbasperioden 1986-1990.förhållande tillimed 21 %

produktområde.varjeskall pågöras
innebärområdetoch fiztosanitdraUppgörelsen på det Sanitära att om

medgränsvärden ochimportland har överensstämmerett normer som
ifråga-kan dessa inteinternationellasådana sätts normerorganavsom

fortsatt möjlighet ställaemellertidSverige attexportören.sättas gesav
och växtskydds-livsmedel, veterinär-det gällerhögre krav när

vetenskaplig grundvila vedertagenSådana krav måste påbestämmelser.
riskbedömning.konsekventoch baseras på en

svenska jordbrukspolitiken4.2 Den

jordbrukspolitiska beslutårs19904.2.1

ibestod fram till år 1990svenska jordbruketRegleringen det avav
marknads-och den internagrundelement, gränsskyddetprincip två
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regleringen. internaDen marknadsregleringen innebar för deatt
prisreglerade kan den svenske jordbrukarensägas attvarorna var
garanterad avsättning för allt producerades till förhandettsom
framförhandlat pris. denI utsträckning producerade överskottsom man
skulle dessa på världsmarknadenavsättas med hjälp exportstöd.av
Exportstödet finansierades näringen, konsumenterna och skatte-av av
betalarna. Utöver prisstödet till jordbruket lämnades fr.o.m år 1989
direktbidrag utbetalas djur eller arealenhet. Djurbidragetsom per per
tillkom i samband med i GATT-förhandlingama åratt 1989man
beslutade sig för frysa gällande reglerade producentpriser.att

År 1990 fattade riksdagen beslut grunddragen i livs-om en ny
medelspolitik syftade till marknadsanpassning och avregleringsom en

jordbruket. Den svenska livsmedelspolitiska reformen genomfördesav
för tänkt situation där Sverige står utanför ochEU där GATT-en
förhandlingama förutsågs resultera i liberalisering handeln meden av
jordbruksvaror. Det GATT-avtalet innebär handeln med jord-attnya
bruksvaror i viss utsträckning liberaliseras.

syfteEtt med det livsmedelspolitiska beslutet attvar genom
avreglering och marknadsanpassning uppnå ökad effektivitet och balans
i livsmedelsproduktionen. Näringen skulle bantas också görasmen mer
konkurrenskraftig i högre grad tvingas stå påatt ben.genom egna
Gränsskyddet skulle enligt beslut bibehållas i avvaktan påsamma
slutförandet GATT-förhandlingama. 1990 års reform förväntadesav
medföra den svenska produktionen siktpå skulleatt tillanpassas en
nivå högst motsvarade det inhemska avsättningsutrymmet ochsom en
lönsam export.

Vid tidpunkt det livsmedelspolitiska beslutet trädde isamma som
kraft, den juli1 1991, ansökte emellertid Sverige medlemskap i EU.om
Därigenom förändrades de förutsättningar gällde för 1990 årssom
beslut. Medlemskapet i EU, de jordbrukspolitiska åtgärder vidtogssom
för svenskt jordbruk inför EU-inträdeatt deprecieringenett samtanpassa

kronan har förändrat förutsättningarna för jordbrukssektom. EG:sav
jordbrukspolitik påminner till sin uppbyggnad den svenska jord-om
brukspolitiken före 1990 års beslut. EU-medlemskapet har inneburit en
återreglering svenskt jordbruk.av

4.2.2 Anpassning till EG:s jordbrukspolitik

De årens förda jordbrukspolitik harsenaste inriktats på att anpassa
svenskt jordbruk på sådant Sverige vid integrationensättett medatt EU
skall uppnå så positiva samhällsekonomiska effekterstora möjligt.som
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och kon-starkbehovettill såvälhänsyngäller medDetta tagen av en
skatte-ochtill konsumenternasjordbruksnäringkurrenskraftig som

intressen.betalarnas
förhållande tillförändringarna iviktigasteredovisas deföljandedetI

åstadkommai syfteriksdagen beslutatbeslutårs att1990 enomsom
jordbrukspolitik.tillanpassning EG:s

199495.för budgetåretspannmål behöllsför ävenInlösensystemet-

genomsnitt 700iarealbidraglämnades199394budgetåretFör ett-
på 900arealbidraglämnades199495budgetåretoch förkrha ett

krha.

oljeväxtemaomfattades199495 systemetbudgetåret ävenUnder av-
anbudsförfarande.stället föriarealbidragochinlösenprisermed ett

bekämpningsmedelochhandelsgödselPrisregleringsavgiften för-
december 1992.avskaffades i

januaridenmed % lsänktes 40proteinfodermedelförGränsskyddet-
juli 1993.denavskaffades helt 1och1993

juli 1993.denörekg 1med 9spannmål sänktespåReferenspriserna-
med 80, 20referensprisetsänktesfågelköttochgriskött,För ägg

örekg.50resp.

svenskabaseradelivsmedelförädladeinfördes förExportstöd- julidentiden 1underköttprodukter,förädladeochråvaror, ostt.ex.
december 1994.1993-den 31

krmjölkkotillsänktes l 200mjölkproduktionentillDirektstödet-
199495.budgetåretheltavskaffadesoch199394budgetåret

marknadsprognoser,utvecklingproduktutveckling,främjaFör att av-
effektiviseraförinsatserochteknikintroduktion attnyav
miljoner kr.trädgårdsnäring 25svenskmarknadssidan inom avsattes

inteskyddsbestämmelser kommereventuella sanitäraförMed undantag
marknaden. Detdenfinnas påhandelshindernågra att gemensamma

konkurrenskraftlivsmedelsindustrins avgörsochjordbruketsvenska av
till denochEU-marknadensig pålyckasnäringenvälhur att anpassa
vid dåochansökningstillfálletmedsambanddär.råder Iprisnivå som
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rådande valutakurser bedömdes medlemskapet innebära ökad konkurrens
och nedåt depå svenska producentprisema jämfört meden press en
avreglerad svensk intern marknad. Lönsamheten för den enskilde bonden
kunde emellertid samtidigt öka eftersom lönsamheten också påverkas av
hur direkta stöd lämnas och hur de utformas.stora Pressen påsom
producentprisema bedömdes självklart bli mindre efter deprecieringen
hösten 1992.

Medlemskapet i innebärEU återgång till reglerat jordbruk.etten
Den svenska produktionen kommer i utsträckning destor att styras av
regler fastställandet och fördelningen den arealstyr blirsom av som
stödberättigad, de regler bestämmer arealbidragens storlek, fast-som
ställandet och fördelningen mjölkkvoter, sockerkvoter, högsta antalav
stödberättigade nötkreatur och får, fastställande de regionerav som
klassas missgynnade och därmed blir berättigade till regionala stöd,som
de regionala stödens storlek de särskilda miljöersättningarsamt som
lämnas. Ramarna bestämdes vid medlemskapsförhandlingama. Sverige
har emellertid relativt frihet vid utformningen detaljeradesett stor av
tillämpningsregler.

Bedömningar hur den svenska livsmedelssektom kommer attav
påverkas medlemskapet förenat med rad osäkerheter.är Enav en
osäkerhet gäller vilken jordbruks- och konkurrenspolitik kom-EUsom

bedriva i framtiden. En gäller omvärldsfaktoreratt t.ex.mer annan som
den framtida valutautvecklingen. En tredje osäkerhet gäller konsumen-

preferenser vad gäller valet mellan livsmedel producerasternas isom
Sverige jämfört med importerade livsmedel.
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5 konkurrenslagstiftningEG:s

kapitelDetta bygger på rättsutlåtande avgivet docent Nilsett Wahlav
den 24 1995 Rättsutlåtande rörande EG-rättens inverkan på denmars -
svenska konkurrenslagens tillämplighet inom jordbruksområdet.

1 Inledning

Genom Romfördraget har det skapats syftar tillett system attsom
förhindra konkurrensen inom denatt marknaden hindras,gemensamma
begränsas eller snedvrids. De grundläggande konkurrensreglema för
företag finns i artiklarna 85 och 86. Reglerna direkt tillämpliga ochär
har direkt effekt i medlemsstaterna. Endast kommissionen kan i enskilda
fall medge undantag från tillämpningen konkurrensreglema inomav
Gemenskapen.

5.2 Artiklarna 85 och 86

EG:s konkurrensregler innehåller två grundläggande förbud ett mot-
konkurrensbegränsande avtal och missbruk dominerandeett mot av
ställning. finnsDet regler kontroll företagskoncentrationer.även om av

Artiklarna 85 och har följande86 lydelse i svensk översättning
Utrikesdepartementets handelsavdelning: EG-fördraget år 1992.

Artikel 85

Samtliga avtal mellan företag, beslut företagssammanslutningarav
och samordnade förfaranden, kan påverka handeln mellan medlems-som

och har till syfte eller resultatstater hindra, begränsa eller sned-attsom
vrida konkurrensen inom den marknaden, oförenligaärgemensamma
med den marknaden och förbjudna, särskilt de inne-gemensamma som
bär att
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direktaffärsvillkorandraellerförsäljningspriserellerinköps-a
fastställs,indirekteller

investeringarutveckling ellertekniskmarknader,produktion,b
kontrolleras,ellerbegränsas

delasinköpskällorellermarknaderc upp,
handels-medtransaktionerlikvärdigavidtillämpasolika villkord

konkurrensnackdel,fårdessavarigenompartners, en
åtarandraavtal deningåförvillkor partenställs attdete attsom

enligtellervarken till sinförpliktelserytterligare natursig som
avtalet.förföremåletsamband medhandelsbruk har något

ogiltiga.artikelenligt dennaförbjudna ärbeslutAvtal eller ärsom

påtillämpligaförklaras intedockf°arpunkti 1Bestämmelserna
mellan företag,avtalavtal ellervarje grupp av-

företagssammanslutningar,beslutellerbeslutvarje avgrupp av- förfaran-samordnadeellerförfarandesamordnatvarje grupp av-
distributionenellerproduktionenförbättratillbidrarden, attsom

ekonomiskt framåt-ellerteknisktfrämjatilleller attvarorav
skäligtillförsäkraskonsumenternasamtidigtskridande, ensom

inteochuppnåsdärigenomvinstdenandel somsomav

intebegränsningar ärföretagenberördadeåläggera som
mål,dessauppnåförnödvändiga att

förspelkonkurrensenmöjlighetföretag sättadessa attb enurger
i fråga.delväsentlig varornaav

Artikel 86

denställningdominerandemissbrukföretagsfleraellerEtt av en
denidennadelväsentlig är,eller inommarknaden avengemensamma
denoförenlig medmedlemsstater,mellanhandelnpåverkadet kanmån

förbjudet.ocksåochmarknaden ärgemensamma
ibeståsärskiltmissbruk kanSådant att:

försälj-ellerinköps-oskäligapåtvinga någonindirektellerdirekta
affärsvillkor,oskäligaeller andraningspriser

tillutvecklingtekniskmarknader ellerproduktion,begränsab
konsumenterna,nackdel för

han-transaktionerlikvärdigaförvillkor gentemotolikatillämpac
konkurrensnackdel,fårdessavarigenomdelspartners, en
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d ställa villkor för ingå avtal den andra åtar sigatt att partensom
ytterligare förpliktelser varken till sin eller enligt han-natursom
delsbruk har något samband med föremålet med avtalet.

EG-domstolens praxis m. m.

Konkurrensbegränsande avtal påverkar handeln mellan medlems-som
oförenliga med den marknadenär och förbjudna.staterna gemensamma

Artikel 85.1 uppställer rekvisit för avtal skall förbjudet.tre att ett vara
Förbudet riktar sig avtal mellan minst företag,två beslutmot av
företagsammanslutningar eller samordnade förfaranden, avtalskriteriet.
För samarbetet skall förbjudet fordras det dels har till syfteatt attvara
eller resultat konkurrensen inom EG hindras, begränsas eller sned-att
vrids, konkurrensbegränsningskriteriet, dels det kan påverka handelnatt
mellan medlemsstaterna, samhandelskriteriet.

Av artikel 85.3 följer förbudet i artikel kan förklaras85.1 ickeatt
tillämpligt de negativa verkningarna visst samarbeteett uppvägsom av
i tillräcklig grad positiva verkningar.av

förfarandeFör skall förbjudet enligt artikel fordras86att ett vara
dels det fråga missbruk marknadsdominans,är dels för-att attom av
farandet kan påverka samhandeln. Något undantag kan inte frånges
artikel 86.

Konkurrensreglema i artiklarna och85 86 allmänt hållna ochär
kompletteras omfattande praxis från EG-domstolen beslutsamtav en
och tillkännagivanden från kommissionen har betydelse förstorsom
förståelsen konkurrensrätt.EG:sav

5.3 Konkurrensreglernas tillämpning på
jordbruksområdet

Allmänt5.3.1

Romfördragets regler rörande jordbruk bygger i huvudsak på att en
jordbrukspolitik utformas för medlemsstaterna artikel 38.gemensam

Syftet med jordbruksreglema säkerställa höjd produktivitet,är att atten
tillförsäkra jordbruksbefolkningen skälig levnadsstandard, stabili-atten

marknaderna, försörjningen tillförsäkra konsu-att trygga samt attsera
tillgång till till skäliga priser artikel 39.1 a-e. syfteImenterna varor
dessauppnå målsättningar har rådet utfärdat flera olika s.k.att gemen-

marknadsordningar.samma
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denupprättandetreglernastadgasartikel 38.2I att gemen-avom
jordbruksområdet i den mån någotinommarknaden gäller ävensamma

artiklarna 39-46.iinteannat anges
konkurrensreglernaföreskriverRomfördraget äriArtikel 42 att

ijordbruksprodukter endasthandel medochproduktiontillämpliga på
jordbruks-Artikel 42bestämmer.utsträckning rådet attden anger

och denkonkurrensreglerframför fördragetsföreträdeharpolitiken
gällerdetrådet hardiskretionden breda när attockså somanger

jordbruks-tilllämpning påkonkurrensreglemasräckviddenfastställa av
området.

12662 huvud-formellrådetharrådsförordning angettGenom som
tillämpliga inomfulltartikel 86artikelsåväl 85 ärprincip utatt som

dock visst2662 undantarrådsförordningArtikel ijordbruksområdet. 2
artikelförbudet i 85.1.frånjordbruksområdetinomsamarbete

områdenalla dekonkurrensregler förgäller EG:sAllmänt sett som
delnödvändigKonkurrensreglemaRomfördraget. utgöromfattas enav

syftar till. Utanfördragetområdenolikaliberaliseringar inomde somav
inte menings-bestämmelserolikaskulle flerakonkurrensregler omvara,

dockjordbruksområdet börförhållande tillförsvagade. Istarktlösa,
expliciterhållitjordbruksfrågomasärställningden genomnoteras som

jord-EG-domstolenenligtinnebärSärställningenfördragsreglering. att
sådantkonkurrensreglerna påframför sättföreträdeharbruksregleringen

medhandlingsutrymmevidsträcktförhållandevisbesitterrådet ettatt
regle-förhindraskankonkurrensenvilketavseende på sätt genomsom

jordbruksfrågoma.: kon-förvrängningarinnebär deDetta attring avav
kan stridaleder till,jordbrukspolitikendenkurrensen gemensammasom

de ändåartikeli 3 ärmålsättningenuppfyllandet attmot menav
imålsättninguppfyllereftersom demedförenliga EG-rätten annanen

artikeljordbrukspolitik i 3nämligen denartikel e.gemensamenom
eliminerandetotaltEttför rådets kompetens.finns dockDet gränser av
målsättningarnauppfyllaförnödvändigtintekonkurrensen attvaraanses
Maizena3 tyderuttalande iEG-domstolensjordbrukspolitiken.med

på motsatsen.närmast
friadetmålsättningarcentralaheltförefallerhellerInte som

hänvisningmedifrågasättasicke-diskriminering kunnaellervaruflödet
Sugarbeatavgörande ikommissionensartikeli 39. Imålsättningarnatill

god-privatakommissionennämligenförklarade att somarrangemang,

3062.[1962] EGT
2 grunderna 23-24.3393,[1980] ECRMål 13979 Maizena
3 grund 24.3393,[1980] ECRMål 13979 Maizena
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känts de nationella myndigheterna, hindrade det fria varuflödetav som
och verkade diskriminerande inte på något kunde nödvändigasätt vara
för 39.4uppnå målsättningarna i artikelatt

5.3.2 EG:s marknadsordningar

Målsättningarna i artikel skall39 uppnås organisationgenom gemensam
jordbruksmarknadema. I huvudsak sker denna organisationav genom

marknadsordningar, artikel 40.2. Sådana marknadsord-gemensamma
ningar täcker i dag de europeiska jordbruksmarknadema.merparten av
Eftersom marknadsordningarna syftar till uppfylla målsättningarna iatt
artikel 39, stadgas uttryckligen de kan innehålla regleringaratt priserav

stöd för produktion och saluföringsamt artikel 40.3. Denm.m.,
ordningen får omfatta alla de åtgärder behövs förgemensamma som---

uppnå den målsättningatt i artikel 39, särskilt prisregleringar,som anges
subventioner för såväl produktion marknadsföring olikasom av varor,
övergångslagring och lagring, anordningar förannan sta-gemensamma
bilisering import eller export.av

Den ordningen skall begränsas till fullfölja mål-gemensamma att
sättningen i artikel 39 och skall utesluta varje form diskri-som anges av
minering mellan producenter eller konsumenter inom Gemenskapen. En
eventuell prispolitik skall grundas på kriteriergemensam gemensamma
och på enhetliga beräkningsmetoder.

Marknadsordningarna omfattar, i varierande utsträckning, regler om
införselavgifter, exportbidrag, interventionsförfaranden, kvotsystem,
areal- och djurbidrag System med kvoteringar och interventions-m.m.
förfaranden kräver betydande administration. Vissa marknadsordning-en

förutsätter kontroll och administration statliga myndigheter medanar av
detta i andra marknadsordningar anförtros producentorganisationer.
Varje medlemsland relativt frihet reglera hur marknads-stor attges en
ordningarna skall administreras i land. I Sverige har valt attresp. man
administrera marknadsordningarna offentliga myndigheter vilketgenom

producentorganisationergör i dagslägetatt endast förekommer fiskets
område. Konkurrensrättsligt det dock producentorganisationemasär roll

intressant.är mestsom

4 Kbesl 9045EEG Sugarbeat [1990] EGT L 3132, grunderna 95-96.
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1360785 liksomproducentgrupperangåenderådsförordningEnligt
103572‘ rådsförordningochoch gröntfruktrådsförordning

3759927 sammanslutningproducentorganisationfisk är av pro-enen
företrädauppgifthar tillorganisationer,derasocheller attducenter som

mål-uppfyllandettillbidraintressenmedlemmarnas attsamt av
förvillkorfastställaharartikel 39. Dei rätt attsättningarna getts pro-

under vissakan,Producentorganisationemaförsäljningduktion, m.m.
sinabindningarlångtgåendegenomdrivaförutsättningar, resp.av

Medmedlemmar.andrautsträckningoch i viss änävenmedlemmar av
före-producentemakanmarknadsordningar ettdessastöd somageraav

marknaden.påtag
rådsförordningdefinieras ideProducentorganisationema, som

organi-produktion säljshelamedlemskan kräva136078, att genomen
prisfall.vidmarknadenfråntillbakadraoch de kansationen, varor
föregåsskallorganisationenutträdeföreskrivaf°arOrganisationen att ur

leve-avseendekan,Organisationenuppsägningstid.månaderstolvenav
organisationensbarabinda intetillbakadragandeoch av varor,ranser

medlemmar. Förutsätt-inteproducenter ärmedlemmar ävenutan som
representativ förkanorganisationendettaförning är att anses vara

område.i visstproducentema ett
till privatamöjligheterimplicitmarknadsordningarandraVissa ger
det privat-marknadsordningari vissakankonkurrensbegränsningar. T.ex.

bransch-endastnedtonatagerandet atträttsliga genommervara
mark-i dessaBranschföreningamauppgifterföreningarnas nämns. ges

administra-självabefogenheter förkonkretanågranadsordningar inte
endast derasstället förutsättsimarknadsordningen,tionen utanav

förrådetvidtasåtgärder kan uppmuntrasärskilda attvarvidexistens, av
agerande.till

irollimplicitellerexplicitspelar, storProducentorganisationer en
Även harmyndigheternationella ettmarknadsordningar.flertalet om

den rollmedvetentillkomstförordningamasvid omstort manansvar var
harfunktioneroch dessaspelarproducentorganisationernationellasom

marknadsordningama.ibeaktats
bakgrund denhuvudsaktillkom i136078Rådsförordning mot av

vissaförekom inomproducentledetinomorganisationsgradlåga som

5 16623.[1978] EGT L
328492Rfoutvidgade° ändrade ochreglerna1181,[1972] EGT L genom

3251.[1983] EGT L
7 3881.[1992] EGT L
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Gemenskapendelar syfte förbättraI produktionenatt uppmuntrasav
därför skapandet producentorganisationer och det möjlighetävenav ges
för medlemsstaterna lämna ekonomiska bidrag till dessa organisa-att
tioner i rådsförordning 136078. börDet dock observeras råds-att
förordning 136078 endast gäller för vissa särskilt angivna produkter
inom särskilt angivna områden. Sverige omfattas inte förordningensav
geografiska tillämpningsområde.

Även de begräsningar åläggs producentema producent-som av
Aalsmeer-falletföreningar kan dock Kommissionen förde iprövas. ett

kring producentgrupper och konstaterade exklusivitets-attresonemang
klausuler till förmån för producentgrupper inte alltid till fördel förär ens
dess medlemmar. Kommissionen konstaterade den konkur-att typen av
rensbegränsning i regel till fördel för producentgruppens medlemmarär

restriktionema samtidigt tvingade enskild medlem fort-att attmen en
sälja sina produkter producentgruppensätta sedan med-ävengenom

lemsskapet upphört. fall,I de i det aktuella, producentgruppen harsom
ekonomiskt inflytande kan den här bindningaravsevärt leda tilltypen av

den enskilde medlemmen inte har något val sälja till andraatt änatt
producentgruppen på grund alla andra kanaler blockerade. Ettatt ärav
medlemsskap skulle därmed indirekt bli obligatoriskt. Sådana grupper
grundade på tvång innebär, enligt kommissionen, inte legitimtett
genomförande målen i artikel 39 i Romfördraget.av

finns i Sverige,Det med undantag för fisket tidigare regleratssom
nationellt liknandepå inte på något område några producent-sätt,ett
organisationer de definieras i marknadsordningarna.som

kan detDet i hög utsträckning endastäven primär-noteras att är
produktionen regleras i marknadsordningama.som

Förordning5.4 2662

Rådet har antagit förordning EEG 2662 lägger fast hurnr som
konkurrensreglema skall tillämpas jordbruksområdet. Innebörden av
rådsförordning 2662 vissa konkurrensbegränsningar faller utanförär att
artikel 85:5 tillämpningsområde. Reglerna i förordningen har följande
lydelse enligt sin svenska översättning.

8 Se Usher, LegalJ.A., of AgricultureAspects the Europeant.ex. in
Community, Oxford 1988, 141s.
9 Kbesl 88491EEG Aalsmeer [1988]EGT 26227,L grund 139.
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Artikel 1

följer artikelkraft skall, inteträder iförordningdennaNär annat avom
tillämpningsbestämmelserna tillfördragets artiklar 85-90nedan,2 samt

förfaranden ibeslut ochalla avtal,tillämpasdessa avsessom
handelproduktion elleroch 86 ochfördragets artiklar 85.1 rör avsom

fördraget.bilaga tilliproduktermed sådana är upptagnasom

Artikel 2

och förfaran-sådana avtal, beslutartikel gäller inteFördragets 85.1
integrerad delochföregående artikeliden utgör avensomavsessom

marknadsorganisationw förnödvändigaellernationell är attsomen
gällersynnerhetfördragets artikel 39.mål i Iförverkliga de angessom

mellan lantbrukare,och förfarandensådana avtal, beslutden inte sam-
sammanslutningar sådanalantbrukare ellermanslutningar samman-avav

medföra någonmedlemsstat vilka,tillhörande endaslutningar utan atten
försäljningproduktion ellerpriser,hållaskyldighet att avavsersamma

för lag-anläggningarutnyttjandeellerjordbruksvaror av gemensamma
kommis-såvida intejordbruksvaror,eller förädlingring, behandling av

förverkligandetspel ellerkonkurrensensionen finner sätts attatt avur
därigenomfördragets artikel 39ide mål äventyrasangessom .

yttranden frånoch inhämtatmed medlemsstaternaha samråttEfter att
andra fy-företagssammanslutningamaföretagen ellerberördade samt

lämpligtkommissionen detjuridiskasiska eller attanserpersoner som
prövning,för domstolensmed förbehållkommissionen,skallhöra,

skall offentliggörasbeslutbehörig avgöraettatt somgenomensam vara
villkoruppfyller deoch förfarandenbeslutvilka avtal, som angessom

i punkt

avgöranden antingenträffa sådanaskallKommissionen eget
elleri medlemsstatbehörig myndighetbegäraninitiativ eller på enav en

saken.har intresse iföretagssammanslutningföretag ellerett somen

huvuddragen iochskallOffentliggörandet parternas namnange
berättigade intressetill företagensskall därvidbeslutet. Hänsyn tas av

affärshemligheter skyddas.derasatt

‘° marknadsordning.har betydelseMarknadsorganisation somsamma
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Artikel 3

inte följerOm fördragets artikel 46, dess artikelannat 91.1ärav
tillämplig på handel med sådana produkter i bilagaär upptagnasom
till fördraget.

Med2. beaktande fördragets bestämmelser jordbruk, särskiltav om
bestämmelserna i artikel 39, skall kommissionen bedöma alla de orsaker

ligger till grund för de förfaranden har föranlett klagomål,som som
särskilt prisnivån importen produkter med tillannatav ursprung
marknaden i fråga.

Kommissionen skall på grundval sin bedömning lämna rekom-av
mendationer och medge skyddsåtgärder enligt fördragets artikel 91.1.

Artikel 4

fördragetsBestämmelserna i artiklar och93.1 93.3, första meningen,
skall tillämpliga på stöd till produktion handeloch med sådanavara av
produkter i bilaga till fördraget.är upptagnasom

artikel slås fast vilkaI 1 produkter omfattas undantaget. Desom av
Romfördragetprodukter finns uppräknade i bilaga till utgörssom

inte enbart råvaror vissa förädlade livsmedel. EG-dom-ävenutanav av
lydelse.stolen och kommissionen har strikt tolkat bilaga enligt dess

Om inte berörda produkter finns med i bilaga har det inte någon
vara.betydelse hur närstående jordbruksprodukter de kan tyckas För-

ordningens artikel första meningen2.1 föreskriver således två situationer
samarbete rörande produktion och handel med jordbruksprodukternär

undantas förbudsområdetfrån i artikel 85.1. förstaDet undantaget gäller
avtal integrerad del nationell marknadsordningutgöretc. som en av en
och det andra undantaget konkurrensbegränsningar nöd-rör ärsom
vändiga för uppfyllandet målsättningarna i artikel 39. finnsDet ytter-av
ligare stadgande i första punkten andra meningen kan uppfattasett som
antingen självständigt undantag eller preciseringett ettsom som en av
eller båda de andra undantagen. den dettaI mån stadgande skall upp-
fattas endast precisering, kan möjlig innebörd detattsom en en vara

Svensk översättning i SFS 1995:642.
2 Mål etc73 Suiker40 Unie [1975] ECR 1663, AG Mayras på 2062.s.

Kbesl 80234EEGSe Rennet [1980] EGT L 5119, grunderna 26-27,t.ex.
mål C-25092 Gottrup-Klim [1994] [1994] domECR 1512 1994,samt äer,

grund 23.
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skall erhålla undantag i denpresumtion for förfarandetskapas atten
då ha visastadgandet. Kommissionen skulleomfattasmån det att attav

fördragets artikel 39eller målsättningen ielimineraskonkurrensen att
Kommissionen har vidförbjuda förfarandet.for kunnaäventyras att

säkert påskilda meningar och någotuttalat delvisolika tillfällen svar
möjligt vidsjälvständigt undantag intefrågandet är attär ett geomom

fyrafor närvarande liggerdettidpunkt. bör dockdenna Det noteras att
holländska domstolar begärtnationellaEG-domstolen därfall inför

meningen.andratolkningen artikel 2.1förhandsbesked avom

integreradsamarbeteUndantag för5.4.1 utgörsom en

marknadsordning.nationelldel av en

integre-gäller avtalundantaget i artikel 2.1första utgörDet etc. som en
marknadsordningnationellmarknadsordning.nationell Enrad del av en

statligprivat, står understatligt ellerkan beskrivas ett somorgan,som
jordbruksregleringenhand genomförandetharkontroll och avomsom

marknads-sådan nationellinomvisst produktslag Enför stat.ett en
artikel delsdels med målen i 39,överensstämmelsemåste stå iordning

övrigt.imed EG-rätten
rådsforord-jordbruksprodukter, utfärdadede flestadag finns, förI

marknadsordninger inom EU,bildandetningar gemensammaavom
betydelse. Efter detbegränsad praktiskharvarför undantaget att en

medlemsstaterna kompe-instiftats saknarmarknadsordninggemensam
fråneller undantagunderminerarvidta åtgärderför atttens gersom

ordning. marknadsordningarsåledes EG:sden meningenIdenna är ex-
mark-de nationellamarknadsordningar harklusiva. Gemensamma ersatt

inte exklusiva på såmarknadsordningar dockAllanadsordningarna. är
åtgärd. de fall dennationellutesluter varje Idesätt att gemensamma

nationellakan inte åt-behandlar vissa frågormarknadsordningen inte
denna. för nationelladockAllmäntstridagärder ärsett utrymmetmot

mycket begränsat.marknadsordningar
rättsakt någonsekundäri fördraget eller i någonnågonstansInte ges

marknadsordning målet Charmassonnationell Ivaddefinition är.av en

mJL, målmål C-39993 LuttikhuisMål C-31993 Dijkstra Frico Domo,v
C-22494Roessel, mål Campina.C-4094 samt

5 JongeneelBoard [1978] ECR 2347, 23782MarketingMål 8378 Pigs
champion [1986] 3513.21885 ECR1984] 483, LeECRKaas samt

6 [1986] 3513, grund 21.21885 championmål LeT.ex.
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definition.har emellertid EG-domstolen givit måletI atten angavs en
nationell marknadsordning har karaktäristikasamma som en gemensam
marknadsordning, dvs. den skall syfta till uppnå målsättningarna iatt
artikel nationell39. En marknadsordning totalen de legalautgörs av av
instrument offentlig myndighet har till sitt förfogande för attsom en
reglera viss marknad. saknar betydelseDet privaträttsligen om en
organisation sköter administrationen längeså myndigheten behåller den
avgörande kontrollen. Regleringen måste dock ha viss omfattning ochen
bilda syftar till uppfylla målen i artikel för39ett system att attsom
definieras nationell marknadsordning.som en

Potatoes,Endast i fall, New har kommissionen vissaett accepterat
konkurrensbegränsningar med uttrycklig hänvisning till samarbetetatt

integrerad del marknadsordning. Potatis tidigare intevar en av en var
föremål för någon marknadsordning regleringen mark-utangemensam av

fråga.naden nationell detI prövade fallet hade franska myndig-var en
heter reglerat marknaden på så vissa producentorganisationersätt att

föreskriva vissa begränsningar i produktionenrätt attgavs resp.
försäljningen potatis. Franska myndigheter behöll dock den över-av
gripande kontrollen. förAvgörande kommissionens ställningstagande var
dels reglerna syftade till femuppnå de målsättningarna i artikelatt att
39, dels reglerna inte eliminerade konkurrensen och då i synnerhetatt
inte priskonkurrensen.

Kommissionen har i flera andra fall avslagit begäran undantagom
stöd rådsförordningmed artikel 26622 med uttrycklig hänvisningav

till det antingen inte förelegat någon nationell marknadsordningatt utan
konkurrensbegränsningdet varit fråga privat elleratt rent attom en

den marknadsordningen har uteslutit varje formgemensamma av
marknadsordning.nationell

Utredningen bedömningen undantaget för förfarandengör att som
omfattas nationell marknadsordning, i dagens läge, for-ärav en av
hållandevis begränsad praktisk betydelse.

7 Mål 4874 Charmasson [1974] ECR 1383, grunderna 21-26.
3 Kbesl 88109EEG [1988]New Potatoes EGT 5925.L
9 finns RfoNu 186894 ang. kvotsystem för potatisstärkelse [1994]

1974.EGTL
2° 88491EEGSe Kbesl Aalsmeer [1988] EGT 26227, grundL 137.t.ex.
2 Kbesl. 865586EEGSe Meldoc [1986] 34850,EGT L grund 53.t.ex.
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nödvändigt förför samarbeteUndantag5.4.2 ärsom

uppnå målen artikeli 39att

förnödvändigagäller avtalandra undantagetDet attetc. som anses
ijordbrukspolitiken. Målendenmålen föruppnå angesgemensamma

uppfyllas föruppräknade mål måsteartikel SamtligaEG-fördragets 39.
långatillämpligt. Målen resultatetskallundantaget äratt som avvara

motsägelsefulla. Vägningenoch delvisallmänt uttrycktaförhandlingar är
politisk fråga där kommissionen,motsägelsefulla målmellan dessa är en

involverade.EG-domstolenrådet och är
uppnå målen isamarbete nödvändigt förUndantaget för är attsom

mark-sådana avtal följer direktkan delas i delsartikel 39 av ensom
marknadsordninginte följerdels sådana avtalnadsordning, som av en

artikelnödvändiga för uppfylla målen i 39.ändå bedöms attsommen
ioch inte längre vaddirekt följer gårAvtal än som anges ensom av

konkur-utanför tillämpningen EG-fördragetsfallermarknadsordning av
ingår isnedvrider konkurrensen.avtalet Detrensregler även som enom

nödvändigt fördefinitionsmässigtmarknadsordning attvara upp-anses
utformade för tillMarknadsordningamaartikelfylla målen i 39. är att se

uppfylls. centralamålen i EG-fördraget Detjordbrukspolitiskade äratt
samarbetetskyddsådanmarknadsordningen ett utan attatt gersom
samarbetedock vilkettill kommissionen. Frågananmälasbehöver är

förstfråga kan besvarasmarknadsordning. Dennaomfattas enavsom
omfattas har besvarats.medfrågan vadnär som avses

omfattasFörfaranden5.4.3 av ensom

marknadsordning

konkur-2662till rådsförordningstycket ingressentredjeI attangesav
handeln med jord-produktionen ochtillämpas påmåsterensreglema
genomförandethämmartillämpningenför så vitt intebruksprodukter av

artikelmålen i 39.ellernationella marknadsordningamade äventyrar
huvud-tillämplighetkonkurrensreglemasindikerar delsUttalandet äratt

måste motiverasundantag från huvudregelnregeln, dels attatt ett enav
med jord-uppnåendet målsättningarnatillämpning kan äventyra av

tillämpning förbudkan dåpå vilketbrukspolitiken. Men sätt ettaven
dettajordbrukspolitiken Påkonkurrensbegränsande avtal äventyramot

ingetförordningen svar.ger
tillställningavgöranden hafthar i fleraKommissionen att ta

nödvändiga fördessa hävdatmellan företagöverenskommelser varasom
falli alla dessaKommissionen har docki artikelmålen 39.uppnåatt
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förbudet i artikel Betecknande kommissionenstillämpat 85.1. är avgö-
Scottish Salmon, där skotska laxodlare ingått prisbindnings-rande i ett

norska laxodlare i syfte stabilisera höja priset odladavtal med påatt
lax. ingicks efter odladAvtalet det priserna på lax sänkts väsentligtatt

Ävengrund kraftig överproduktion i lax omfattaspå Norge.av en om
till EG-fördraget, kan fördelbilaga dvs. dra undantagen i råds-av av

förordning 2662, fann kommissionen prisbindningsavtalet inteatt var
inödvändigt för uppnå målen artikel 39. Anledningen härtill delsatt var

anti-dumpningförfarandekomissionen inlett de norskaatt ett mot
dels marknadsordningen för fisk rådsförordning 378681laxodlama, att

till kompensationsbetalningar ñskodlareinnehåller möjligheter till i hän-
inkomstbortfall. åtgärder skulle båda kunnat fördelardelse Dessaav ge

från inkomstsynpunkt för skotska laxodlama varför, enligt kommis-de
konkurrensbegränsningar inte bedömdessionen, privata nödvändigavara

för målen i artikeluppnå 39.att
Aalsmeer fannheller i kommissionen privata överenskommel-Inte att
deltagande blomsterauktioner föravseende i nödvändiga attvarser

Överenskommelsen39.23målsättningarna i artikel innebar bl.a.uppnå att
vid blomsterauktionema endast fick handla auktionen,handlare genom

exklusivitetsförpliktelse till förmån för det kooperativ,dvs en som an-
gjorde medlemskap i den producentkoopera-ordnade auktionen. Detta

vid auktionen praktiskt obligatorisk.tionen verksam Ex-tagetvarsom
följde varken marknads-klusivitetsklausulen denav gemensamma

rådsförordning 136078 varför den, kommissionen,ordningen eller av
nödvändig för uppnå målen i artikelinte ansågs 39.attvara

flera kommis-bakgrund anförda avgöranden andraMot samtovanav
sionsavgöranden EG-domstolemoch domar från drar utredningen

oeftergivligt för skall erhålla undantagslutsatsen krav någotatt ett att
till det omfattas marknadsordningmed hänvisning att av en gemensam

förfarandet nödvändig följd marknadsordningen. Detär utgöratt en av
följa indirekttillräckligt visst förfarande endast kaninte sägasär att ett

det förfarandeteller tolereras marknadsordning, krävsutan attav en som
nödvändighet följer marknadsordningen. dock intesådant med Det ärav

22Kbesl Scottish Salmon [1992] grund92444EEG EGT L 24637, 22.
23Kbesl 88491EEG Aalsmeer [1988] 26227, grund 137.EGT L
2‘ CauliflowersKbesl 7866EEG [1978] EGT 2123,Se L samtt.ex.

8576EEG Milchfärderungsfonds [1985]Kbesl EGT L 35735.
25 mål 21287UniIec [1988]Se ECR 5075.t.ex.
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den åtskillnaden. exempel kanalltid enkelt Somså göra nämnasatt
Sugarbeat.avgörande ikommissionens

17858127,för rådsförordningmarknadsordningen socker,I sägs att
skall med de föreskrifterbranschvisa överenskommelser överensstämma

rådet. har sådanaprovisions Rådetoutline ut gett utsom ges av
20668.rådsförordning för konkur-föreskrifter i Dessa utrymmeger

just det gäller branschvisa överenskommelser. Irensbegränsningar när
betalade odlamainnebar i stället för producenterSugarbeat detta att att

betaladesför de skilda kategorierna socker Colika priser A, B resp.av
rådet defini-genomsnittligt enhetspris för allt socker. Medan deett av

nödvändighet följa marknadsordningenpriserna kan mederade sägas av
fullt lika självklart avseende den branschvisaför socker det inte över-är

Konkurrensbegränsningen följde denenskommelsen i Sugarbeat. som av
endast tolererasöverenskommelsen kan likabranschvisa gärna sägas av

Överenskommelsen i Sugarbeat kan dockmarknadsordningen. anses
Själva begreppet- medintegrerad del marknadsordningen.utgöra aven

konkurrens-följa bör därför förstås krav pånödvändighet ett attsom-
integrerad delskall följa direkt ellerbegränsningen utgöra en av enav

marknadsordning.
konkurrensbegränsningarinte generellt tala vilkagårDet att somom

idetta utvärderasföljer marknadsordningama måstekonkret utanav
tilläggsförordningar.marknadsordning och dessförhållande till resp.

frågan i vilken utsträck-i denSituationen är stort sett samma som om
marknadsordningar jämsides medha nationellaning det går att gemen-

klart konkurrensbegränsningardockmåsteDet att somvarasamma.
förhållanden faller136078 under alladirekt rådsförordningföljer av

undantaget.under
136078 begränsat svenskt intresserådsförordningFormellt ärsett av

förordningenmellan producentereftersom den ökade samordning som
Sverige. Sverige omfattasproblem iskall säkerställa knappast någotär

område.geografiskaförordningensheller inte av
allmänkan möjligen intressantFörordningen ur en mervara

syftar tillförordningensynvinkel. för dettaArgumentet är ävenatt om
områden så det förutsättasvissa fördelar i vissa måsteuppnå attatt

26 Sugarbeat [1990] EGT 3132.Kbesl 9045EEG L
27 1774.[1981] EGT L
28 471.[1968] EGT L
2° Policy,Second Competition 76.Se Reportäven on
3° Jordbrukets struktur och kompletterandeAnslutningsakten, bilaga V, C.

Del 183.åtgärder prop. 199495:19 3 s.
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dessa fördelar redan uppnåtts i övriga områden och då sannolikt genom
den samarbete beskrivs i förordningen. sådantMerpartentyp somav av
privat samarbete i förordningen, för de produktgruppernämnssom som
omfattas, borde, vid sådan tolkning, rimligen godkänt ävenen vara om
det förekommer i andra geografiska områden förordningendeän som
omfattar. sådan tolkning innebär dock knappastEn icke-medlemmaratt
kan bindas till föreningens beslut och det kan heller inte så attvara
statliga stöd tillåtna. skulle kunna stödjas det iArgumentetär attav
vissa marknadsordningar inte omfattas sär-gemensamma som av
regleringen i rådsförordning 136078 finns motsvarande regleringar.

alternativt rådsförordning 136078 har tillkommit iEtt synsätt är att
huvudsak sociala skäl och det kan förutsättas sådana skäl inteatt attav

de områden inte omfattas förordningen.existerar i En sådansom av
förordningen skalltolkning bygger på tolkas bokstavligen och denatt att

generella utvidgningarinte medger några de geografiska områdenav
omfattar.den

Andra generella undantag för konkurrensbegränsningarmer som
följer marknadsordningama kan prisintervention, utbudsbegräns-röraav

leveransbegränsningar administrerasningar, sammanslut-m.m. som av
näringsidkare i bransch.ningar av resp.

Förfaranden utanför marknadsordningama5.4.4

till undantag enligt det andra undantaget gällerandra möjlighetenDen
nödvändigt för uppfylla målen i artikelsamarbete 39. Detär attsom
förordningen EG-domstolensframgår explicit och praxis attav sam-av

nödvändigt för målsättningarna iarbetet ifråga måste uppnåattvara
funnitsartikel för kunna medges undantag. Viss tveksamhet har39 att

uppfyllda inte. slogs dock fast ialla målen måste eller Dettaom vara
fallet Frubo då EG-domstolen konstaterade då avtal endastatt ett

Stabilisering marknaderna, försörjning till-främjade trygg samtav enen
tillgång till till skäliga priser,försäkrade konsumenterna utan attvaror

nödvändigt för höja produktiviteten ellerför den skull även attvara
tillförsäkra jordbruksbefolkningen skälig levnadsnivå, kunde inteen

tillämpligt.undantaget bör betyda alla målen måsteDetta att varavara
uppfyllda. praxis tyder något finns heller inte.Någon på annatsom

3 Mål Frubo Commissionen [1975] grunderna 24-27.7174 ECR 563,v
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Samtliga fall kommissionen med hänvisning tillprövats attsom av
samarbetet har varit nödvändigt för uppfylla målen i artikel har39att
avfärdats med motiveringen restriktionema inte har varit nödvändiga.att
Företrädesvis har det varit fråga privata konkurrensbegränsningarom

inte omfattats marknadsordning och i någon ut-som av resp. som
sträckning stridit marknadsordningen.mot

Kommissionens praxis inte särskilt omfattande denär men ger en
ganska bra bild vilka konkurrensbegränsningartyperav av som, gene-
rellt inte nödvändiga för uppfylla målen i artikel 39.sett, attanses vara

genomgång dessa följerEn avgöranden nedan.av
Kommissionens avgöranden kan indelas i olika kategorier. kate-En

omfattargori olika exklusivitetsklausuler och till den hörtyper av
Aalsmeer, rubo, Cauliflowers,F ochRennet Dansk pelsdyravlerforening.

förstaDe fallen rörde samtliga produkter i bilaga demedan tvåtre
sista inte omfattas bilaga kategoriII. En avgörandenav annan av
behandlar primärt prisstabiliserande åtgärder. Hit räknas Milchf6rderung-
fonds, Meldoc, Scottish Salmon, och Sugarbeat.

Som tidigare rörde Aalsmeer, exklusivitetsklausuler inämnts sam-
Ävenband med blomsterauktioner, förmåntill för kooperativet. Frubo

Cauliflowersoch gällde exklusivitetsklausuler i samband med auktioner.
Frubo ansågs inte exklusiv förpliktelseI för importörer ochen gross-

handlare endast sälja frukt auktioner såsom villkor för delta-att genom
39.33gande i dessa förnödvändig uppnå målen i artikel Inteattvara

heller bedömdes klausulen nödvändig för uppnå de positivaattvara
effekter auktionsförfarandet onekligen medför varför inte hellersom

Ävenundantag enligt artikel medgavs. i Cauliflowers85.3 det frågavar
exklusivitetsförpliktelser för både producenter och handlare iom sam-

auktioner.band med Kommissionen konstaterade i beslutet att pro-
ducenternas exklusivitetsförpliktelse i linje med marknadsordningenvar
förordning 103572 medan handlamas förpliktelse köpa hela sittatt
behov vid auktionerna i likhet med Frubo och Aalsmeer inte var
förenlig sig med marknadsordningen eller målsättningarna i artikelvare

32Viss tveksamhet råder kommissionens undantag i XXIstCampinaom
CompetitionReport Policy 83 baserades Campina uppfylldeatton

förutsättningarna i det första eller andra undantaget. Tveksamheten följer av
det inte finns något formellt beslut, varför det kan ha varit frågaatt ettom

s.k. comfort letter. undantaget följdeOm det andra undantaget vilketav
vissa uttalanden kommissionen tyder på det således inteärsenare av
samtliga avgöranden fått avslag.som
33Kbesl 74433EEG Frubo [1974] EGT 23716.L
34Kbesl 7866EEG Cauliflowers [1978] EGT L 2123.
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heller medförde den fördelar distributionssynpunkt,39. Inte några ur
varför något undantag enligt inte kunde85.3 ges.

Varken i eller pelsdyravlerforeningRennet Dansk det frågavar om
produkter omfattas varförbilaga undantag enligt 2662 aldrigII,som av

aktuellt. Avgörandena ändå intressanta eftersom de belyserärvar
för exklusivitetsförpliktelser inom kooperativa företag. Igränserna

det fråga exklusiv inköpsförpliktelseRennet ostlöpe ochvar om en
färgämnen för medlemmarna i nederländskt företag.kooperativt Detett
kooperativa företaget för all framställningsvarade i Nederländerna av

löpe,den aktuella den enda fick användas vidtypen av som var som
osttillverkning i landet. kooperativa företagets stadgar innehöll delsDet

bestämmelse straffavgift för de medlemmar bröt exklu-moten om som
sivitetsklausulen, dels bestämmelse medlemmar vid utträde,atten om

frivilligt, det kooperativa företaget betala obe-skulle inteäven ur en
tydlig avgift beräknad enligt den genomsnittliga inköpsmängden under
de fem åren medlemskapet. Kommissionen fannsenaste attav

EG-fördraget.klausulema stred artikel i fastställdes85 Beslutet imot
EG-domstolen.

Dansk pelsdyravlerforening det bl.a. fråga olika exklusivi-I var om
tetsförpliktelser. PelsdyravlerforeningDansk kooperativDPF är en
förening med medlemmar och fem landsdelsföreningar.5 000änmer

tillhandahöll service olika slag till sina medlemmar och organi-DPF av
för försäljning stadgarserade bl.a. auktioner skinn. föreningensAvav

framgick medlemmar inte fick ombud vid insamlingatt agera som av
skinn för konkurrenter till DPF. med i ordning för hjälpFör att vara en

katastrofer, innebar deltagarna fick för djurvid ersättningattsom som
sjukdom,dött eller avlivats till följd fick deltagarna bl.a. sigåta attav

inte skinn till andra auktioner sådanaleverera organiseradesän som av
Motsvarande förutsättning gällde för de uppfödare villeDPF. som

komma med hitlista, slags inbördes tävlan mellanDPF:s ettsom var
Ävensyfteuppfödare med förbättrad kvalitet skinnen.att uppmuntra

utbetalning förskott, s.k. valpförskott, förutsatte samtliga produ-attav
cerade skinn levererades till auktioner, organiserade Kommis-DPF.av

förstainstansrättenfbeslutsionen, i dessa delar fastställdesvars av
konstaterade dessa klausuler strider artikel i EG-fördraget.85att mot

35Kbesl 80234EEG Rennet [1980] EGT 5119.L
36 StremselMål 6180 Comission [1981] ECR 851.v
37Kbesl 88587EEG Dansk pelsdyravlerforening [1988] EGT 31643.L
38Mål T-6189 Dansk pelsajzravlerforening Commission [1992]v
ECR 1931.
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jämförelse mellan den exklusiva försäljningsförpliktelsenEn i Dansk
pelsdyreavlerforening och motsvarande förpliktelse rådsförordningi

frukt och103572 grönsaker eller den allmänna förpliktelsen imer
rådsförordning 136078 producentgrupper visar klart marknadsord-att
ningarna visst skydd för exklusivitetsklausuler inteettger som annars

tillåtna. verkar det inte någon skillnadDäremot på hurär störrevara
förfaranden utanför marknadsordningama omfattande produkter inom
bilaga bedöms jämfört med hur förfaranden omfattande produkter
utanför bilaga bedöms. i de anfördaInte något avgörandena ellerav
domarna tilläts exklusivitetsklausuler. avgörande,I Campina,ett annat
har emellertid kommissionen med stöd rådsförordning 2662 godkäntav

exklusiv leveransförpliktelse under högst två år till förmån för etten
marknaden.kooperativ inte innehade dominerande ställning påsom en

Till den exklusiva leveransförpliktelsen kopplad begräns-ävenvar en
ning medlems utträdesmöjligheter. rådsförordning 2662Attenav

i skulle kunna visa inställningtillämpades Campina på liberalen mer
omfattas bilagaavseende produkter Värdet avgörandetII. ärsom av av

osäkert då det inte förefaller formelltdock beslut. Själva kon-ettvara
kurrensbegränsningen sådan inte heller särskilt kraftig, ävensom var om
kommissionen ansåg exklusivitetsförpliktelsen och i kombi-att ensam

begränsade utträdesmöjlighetema omfattadesnation med de artikelav
85.1.

Nederländernas kooperativa mejeriföretag. VidCampina är största
företaget sina stadgartiden för avgörandet hade i bl.a. bestämmelser om

uppsägning fick fyra veckor föreske räkenskapsårs utgång.senast ettatt
Vidare skulle medlem vid utträdet betala avgift motsvarade 10en som

medlems genomsnittliga omsättning i företaget de fem% senasteav
Avgiften motsvarade den genomsnittligeräkenskapsåren. 25 %ca av

föremjölkproducentens årliga inkomst skatt. Efter påpekanden från
kommissionen ändrade sina medlemmarCampina stadgar på så sätt att

denkunde gå kooperativet med två års varsel, antingen den april,1ur
eller vidseptember räkenskapsårets slut, behöva betala någonl utan att

utträdesavgift. medlem kooperativetEn kunde också gå med treur
månaders varsel till den april fick då betala utträdesavgift1 men en
motsvarande 4 % medlemmens genomsnittliga omsättning i Campinaav

femunder de räkenskapsåren.senaste
Ärendet avslutades med pressmeddelande där kommissionenett

konstaterade undantagsbestämmelsema i förordning efter det2662,att

39 Competition Policy jfrXXIst Report 1991, 83, 29.även notovanon
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nämnda ändringar i Campinas stadgaratt genomförts, tillämp-ovan var
liga.

förefallerDet alltså klart rådsförordning 2662 inteatt någotger
utvecklat skydd för exklusivitetsklausuler. skallDetta dock isättas
relation till färsk praxis från EG-domstolen. domI från decemberen
1994, Gottrup-Klim, har EG-domstolen förklarat i viss utsträck-att en
ning exklusiv inköpsförpliktelse kooperationför medlemmarna i en
inte omfattades förbudet i artikel 85.1 eftersom förpliktelsen ansågsav
nödvändig för inköpskooperationen fungera.huvud skulleatt över taget
Då de produkter aktuella inte omfattades bilaga falletärsom var av

allmänt intresse, eftersom behovet undantag med stödav mer av av
rådsförordning Å2662 minskar i motsvarande utsträckning. andra sidan

konkurrensbegränsningen inte heller i detta fall särskilt kraftig.var
Fallet behandlas vidare nedan.

Den andra kategorin, dvs. avgöranden inriktade på prisstabiliserande
åtgärder, produkter omfattas bilagarör II. I Milchförderungs-som av
fonds det fråga exportfmansieringvar attom gemensam genom en
intresseförening bildad jordbrukskooperationen bidrag förav gav

medlemsstater.mjölk till andra Bidragenexport ansågs bådeav vara
oförenliga med marknadsordningama och motverka målen i artikelatt

Även39 uppnås. i Meldoc det fråga konkurrensbegränsningarvar om
inom mjölksektom vidtagna i samarbete mellan kooperativa och privata
företag. Konkurrensbegränsningarna bestod i kvotsystem, kompensa-
tionssystem och konsultationer rörande priser och åtgärder för hindraatt
import från andra medlemsstater. Kommissionen ansåg varken att
begränsningarna omfattades marknadsordningen eller nödvändigaav var
för målenuppnå i artikel 39. hellerInte i de berördaatt avgöran-ovan
dena i Sugarbeat eller Scottish Salmon fann kommissionen att ett
nationellt preferenssystem privata prisöverenskommelserresp. var
förenliga med målen i artikel båda39. I fallen fanns regler i marknads-
ordningama i huvudsak syftade till uppfylla sak deattsom samma som
privata åtgärderna.

° Den exklusiva inköpsförpliktelsen modifierades medlemmar fickattgenom
inköp från leverantörer förutsättninggöra under det inte skedde iatt en

organiserad samverkansfonn.
‘ Mål C-25992 Gottrup-Klim [1994] ECR I-äer, dom 1512 1994,
grunderna 35-40.
‘Z Kbesl 8576EEG Milchförderungsfonds [1985] 3535.EGT L
43Kbesl 86596EEG Meldoc [1986] EGT 34850.L



Kapitel90 5 SOU 1995: 117

prisstabiliserande åtgärder sker påleder till slutsatsenDetta att som
redan i form täcksinitiativ inte tillåtna de någonprivata är enom av

för andra undantaget i artikel imarknadsordning. det 2Utrymmet
härigenom tämligen inskränkt.rådsförordning 2662 blir

2662 vissa avtali artikel i rådsförordning undantarUndantaget 2
avtal uppfylla vissaförbudet i artikel dessa måstefrån 85.1 sär-men
från krävs fördelvis skiljer sig deskilda kriterier attsom somsom

undantagskall enligt artikel 85.3.individuellt undantag kunna Ettges
artikel kannödvändigt för uppfylla målen i 39inte bedöms attvarasom

Kommissionenuppfylla kraven i artikel 85.3.därför mycket väl gör
rådsförordning 2662prövning enligt efter detregelmässigt 85.3 atten

konkurrens-tillämplig. dock såbedömts inte Det är att envara
för uppfylla måleninte bedöms nödvändigbegränsning attsom vara

till.för uppnå de fördelar 85.3 syftarnödvändigsällan är att som

meningen,Effekter artikel andra25.4.5 av
2662rådsförordning

meningenosäkerhet hur andratidigare påpekats,råder,Det avomsom
stadgandetskall tolkas. Antingenrådsförordning 2662,artikel är ett

undan-preciseringeller så det endastsjälvständigt undantag är aven
stadgandet intefall hävdasförsta meningen. vissai den I utgöratttagen

överflyttningdet innebär visssjälvständigt undantag attett avenmen
förfarande omfattasinnebäraskullebevisbördan. Detta att ett avom

förfarandet eliminerar konkur-bevisastadgandet skall kommissionen att
förfarandetsskall visaandra fallmedan det i är parterna somrensen

för få undantag.effekterpositiva att
skaparinnebär särskild bevisverkanstadgandetOm ensomen

långtgående detför giltighet torde detpresumtion än omvara mer
skulle nämligen betydasjälvständigt undantag.sig Detendast rör ettom

for undvikai fall skullekommissionen så att atttvungenatt vara agera
skall till stadgan-undantas. Andra meningen relaterasförfarandeatt ett

vilket kommissionen harrådsförordning 2662, enligtartikeldet i 2.2,
undantag medvilka förfaranden erhållerexklusiv förklararätt att som

artikelstöd 2.1.av
ställningtagit direkthar, inteEG-domstolen nämnts ännuovan,som

fråganf avgöranden kommissio-framgår dock antaltill Det attettav
själv-stadgandet inteinställning utgör ettattvaranumera synsnens

‘4 fotnot 12.Se nr
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ständigt undantag endast preciseringutan undantagen i förstaen av
meningen. tidigareI avgöranden prövade kommissionen de ifrågasätta
förfarandena andra meningen imot avgöranden har kom-men senare
missionen explicit uttalat enligt dess mening såatt den andraär
meningen endast tillämplig i den mån förfarandet omfattas undan-av

meningen.i första förefallertagen Det inte heller kommis-som om
sionen tillmäter stadgandet någon särskild bevisverkan detutan är par-

har bevisa förfarandetterna kvalificeraratt för undantagatt enligtsom
något de två möjliga undantagen i första meningenav som anges av
artikel 2 i rådsförordning 2662, alternativt enligt artikel 85.3.

Enligt vissa uppgifter förefaller dock kommissionen i målet Dijkstra
DomoFrico ha pläderat för andra meningen själv-attvs utgör ett

ständigt undantag. Det kan intresse den danskaatt notera attvara av
regeringen i sitt inlägg i 04094EG-domstolens mål anslutit sig till
denna tolkning, dvs. andra meningen självständigtatt utgör undantag.ett
Även Nederländerna har anslutit sig till denna tolkning. Att kommis-
sionen har så olika inställning belyser tydligt tolkningsproblemen.
Endast innehållet formellai beslut kan dock betraktas uttryck försom
dess policy, här kallat kommissionens inställning.

På grund den osäkerhet tycks råda stadgandets räckviddav som om
finns det skäl analysera föratt och den andraargumenten emot att
meningen undantagutgör eller innebärett separat omfördelningen av
bevisbördan.

kommissionensI ursprungliga förslag till rådsförordning 2662 fanns
inte andra meningen artikel 2 med, den lades till på begäranutanav av
Europaparlamentet. Tyska har särskiltrepresentanter på-ansetts vara
drivande vilket medfört iäven tysk doktrin har andraatt meningen getts

likartad tolkning 100 § i den tyska konkurrenslagen, dvs.en som ett
långtgående undantag för sådana avtal.

Skälen stadgandetmot undantagatt att utgör förutomett eget äranse
själva ordalydelsen i och för sig kan tolkasäven stöd förettsom som-

det faktum så falletmotsatsen undantagsmöjlighetemaatt ärom vore-
i det obegränsade.närmaste Om inte stadgandet kopplas till kraven i
första meningen nämligen de avtal ityper andranämnsges av som

45 Se Milchförderungsfonds, grund 21, Meldoc, grund 55, Aalsmeer,samt
grund 150, jfr dock Scottish salmon,även grund 22.
4 Punktema 14-16 i kommissionens inlägg.
47 fotnotSe 12.nr
4‘ Bellamy Child Rose, V. ed. Common Market ofLaw
Competition, 4 ed., 14-006.
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sådan tolkningVidfritt spelrum.detimeningen närmasteett en
högstmeningeni förstaundantagenbetydelsenreduceras även av
andramed stödundantagerhållamöjligtdetväsentligt. Om att avvar

förundantagdettanödvändighetenpåvisa attmeningen utan att av
skullekonkurrensrättsliga fördelarellerjordbrukspolitiskanågrauppnå

Även denmeningslösa.ganskasigvisameningeni förstakraven vara
konkurrensreglema2662rådsförordninghuvudregeln iformella attom

tolkning in-vid sådanjordbruksområdet skulleinomskall gälla även en
i andraundantagethävdasskulle kunnaDetskränkas attavsevärt.

organisa-och deraslantbrukareföretaggäller vissaendastmeningen
samarbetedåförsta meningenpraktikenigällerdettationer ävenmen

ochindustriled, dvs.ikommeroch delantbrukare nästamellan som
led endastiaktörermellan enbartsamarbetealternativthandel, senare

målen iuppfylla allaförnödvändigtundantagsvis kan attvaraanses
artikel 39.

bevisverkansärskildhaskallbestämmelsenförskälEtt att anses en
skulleuppfyllda,meningenandravillkoren i ärkommissionen,är att om

målen iellerelimineraskonkurrensenfinna attattatttvungenvara
sådan tolk-samarbetet. Enförbjudakunnaförartikel 39 attäventyras

konkurrensbegränsandeföralltförtillskulle ledaning stort utrymmeett
uppfatt-medförfattarelitteraturendock ifinnssamarbete. Det annan

kommissio-baraning. innebära inteskullebevisverkansärskild attEn
samhandeln,påpåverkanmärkbarbevisa utanatttvungen envarnen

uppenbarligenvilketelimineras, är väsent-ettkonkurrensendessutom att
samarbetetvisabehöveravtalspartema attkrav. Dettaligt högre utan att

förnödvändigtsamarbetetmarknadsordning eller äromfattas attenav
meningen.i förstavillkorendvs.i artikel 39målenuppfyllaatt

samarbets-angivnameningende i andrakan knappastDet sägas att
imålsättningarnapresumtion förstarksärskiltskapar attformerna en

medgeför kunnakommissionenintesärskiltfrämjas, attartikel 39 om
styrkselimineras.inte Dettakonkurrensenvisamåsteundantag att av

detvarirådsförordning 2662,tilli ingressenpunkt 3artikel 1 samt
tillämpningenintegällaskallkonkurrensreglemaframgår att om

målsättningarna.jordbrukspolitiskadeäventyrar
innebärasannolikt inte kanstadgandetskäl förYtterligare attett en

exklusiva kompetenskommissionensbevisbördanomkastning ärav
de förfarandenförundantagartikeli 2.2bestämmelsernaenligt att ge

förpresumtioninnebärstadgandetartikel Om2.1.omfattas enavsom

Market, 1989in the Common49 AgricultureAntitrust andT.R.,Ottervanger,
219.ed. 1990HawkB:Inst.Fordham Corp. L. s.
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dessa förfaranden giltiga,att dvs.är de omfattades undantag,att ettav
skulle detta rimligen innebära sagda undantag samtidigt kundeatt
åberopas inför nationella domstolar. För undvika sådana undantagatt
skulle kommissionen skyldig beslut undantagetatt ta inteettvara attom
gäller på någon de grunder i andra meningen.nämns Iav som ett
konkurrensrättsligt EG:s, vilket byggersystem på förbudsprincipensom
vilken i princip gäller inomäven jordbruksområdet artikel l råds-
förordning 2662, kan detta inte korrekt. Frågeställningen har ävenvara
varit aktuell i de tidigare nämnda målen Dijkstra Frico Domo m.fl.vs
Kommissionen har uttalat nationella domstolaratt saknar kompetens att
tillämpa andra meningen direkt, dvs. undantag, inte kommissio-ge om

redan bedömt samverkan. Om EG-domstolen går linjenen samma
kommissionen såväl med avseende andra meningensom att utgör ett
undantag nationella domstolarseget kompetens minskar effekternasom

andra meningenatt undantag.utgöra börDet tilläggasav ett egetanse
kommissionen inte förefalleratt tillmäta stadgandet någon särskild

bevisverkan. I kommissionens nämnda avgörande i Campina,ovan var
det fråga just kooperations stadgars förenlighet med rådsförord-om en
ning 2662. I referatet finns ingenting tyder på andra meningenattsom
skulle ha särskild bevisverkan.getts en

Som framgått det mycketär talar för andra meningenattovan som
inte skall tolkas självständigt undantag ellerett särskild bevis-som ges
verkan, den i stället måste kopplasutan tillatt undantagen i första
meningen. Stadgandet i så fall endastutgör exemplifiering vilkaen av
förfaranden omfattas första meningen. Emellertid handlägger,som av

förnämnts närvarande EG-domstolen fyra mål med begäransom ovan,
förhandsbesked bl.a. tolkningen artikel 2.1 andra meningen.om om av

Som har kommissionennämnts i målen, Dijkstra Fricoettovan av vs
Domo hävdat stadgandet skallatt självständigtutgöra undantag.ett
Frågan komplicerad och domstolenär har normalt förhållandevis långa
handläggningstider. Det går därför inte kan förväntasägaatt när attman
beslut meddelas. Generaladvokaten har i sitt yttrande den 12 september
1995 framfört åsikten andra meningen i artikel inteatt 2 skall ses som

självständigt undantag. Man kanett räkna med domstolens utslagatt
kommer innebära klargörandeatt tolkningenett bestämmelsen.av av
Huruvida utslaget kommer innebära fullständigt klargörandeatt ett av
tolkningen eller det kommer återstå oklarheter går inteattom att
bedöma i förväg. Det också svårt bedömaär vilka effekteratt utslagett
i den eller andra riktningen kommer medföra. finnsDet inteena att
någon anledning för utredningen föregripa domstolens utslag i dennaatt
kontroversiella fråga.
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Även självständigtinte innebär någotandra meningendet fall deni
samarbetebevisverkan, kansärskildeller någonundantag ett som

formellaundgå dengångerandra meningen mångakriterierna iuppfyller
med stöd denrådsförordning 1762enligtanmälningsskyldigheten av

4.2.1.5 för-avtal, beslut ellerstadgarartikel Dennaförordningens att
inte berörmedlemsstati ochmellanfaranden parter somsammaen

ianmälningsskyldighetenformelladenundgårellerimport export,
1762.rådsförordningartikel 4.1

ofta inte beröravtaldylikadessutombörDet attnoteras m.m.
blir aktuell.intevarför artikel 85.1mellan medlemsstaterna,samhandeln

konkurrensbegränsandeautomatiska ogiltighetenblir dendettaPå sätt av
för just dessabegränsad betydelseartikel 85.2avtal enligt merav

samarbetetförbevisbördanförändringNågonsamverkansfonner. attav
det dock inte.innebärundantagförtjäntär ettav

meningen,artikel andrainnehåll i 2Materiellt5.4.6

2662rådsförordning

denintresse,meningeni andramateriella innehållet ävenärDet omav
särskild bevis-ellersjälvständigt undantaginnebärainte ett enanses

kandärigenomförsta meningentolkningenregel, eftersom mergesav
substans.

dels vadsamarbetar,vilkadelsställer krav påmeningenAndra som
lant-samarbete mellanskall frågagår på. Detsamarbetet ut vara om

sådanasammanslutningarellerorganisationerlantbrukaresbrukare, av
omfattas,lantbrukareendasttyder påOrdalydelsenorganisationer. att

utanförskulle fallabranschföreningarrenodladehandlarevarvid resp.
praxis. Där-kommissionensbekräftats ihardefinitionen. Detta även

måttvissttyder påingentingdet externfinns att ettemot avsom
lant-dess karaktärlantbrukskooperationskulle fråntafinansiering aven

möjligen kunnaståndpunkt skullestöd för dennavisstbruksförening. Ett
förlämnarrådsförordning 136078 externahämtas utrymmesomur

förutsättning primär-producentorganisationer underiintressenter att
produ-fattasbeslutkontrollen debehållerproducentema över avsom

centorganisationen. direkt hindernågotalltså inte föreliggaskulleDet

5° Sugarbeat, grund 99.Se t.ex.
Milchförderungsfonds,5 grundAalsmeer, 152,avsnittCauliflowers, III, samt

grund 24.
5’ Rfo 136078.Artikel 5
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lantbruksföreningmot att medlemmar haren huvud-som personer vars
sakliga lantbruk.näring inte utgörs Samtidigt förefaller det klartav att
denna andel inte kan hur helst. Varstor går förefallergränsenvara som
däremot svårt uttala generellt,att i analogi med denmer men ovan
omtalade regleringen i rådsförordning 136078 kan möjligen sägas att
lantbrukarna måste hålla kontrollen organisationen.över

Om endast primärproducenter, dvs. de verksamma iär densom
direkta biologiska produktionen, omfattas eller producenteräven iom

led omfattas förefaller något tveksamt. Kommissionensenare har inte
något klart i praxisgett det finnsäven indikationer påsvar om att

endast omfattas.primärproducenter En sådan tolkning förefaller även
förenlig med ordalydelsen.mest

Samarbetet kan förekomma på olika nivåer primärproducenter,tre av
Inte någon indikation det skulle krävasatt någon särskildges om
associationsfonn för detta samarbete. De för detargumenterar attsom

producentkooperationenär det utifrångör föreställningensom avses att
den andra meningen undantag.utgör ett Vidseparat sådan tolkningen
kan det finnas anledning begränsa räckviddenatt undantaget tillav
skillnad från det bara sigrör precisering. Utredningenom kanom en
inte någon anledning till varför inte olika associationsfonnerse skulle

Ävenomfattas stadgandet. det skulle sigav röraom ett separatom
undantag minskar knappast skyddsvärdet enbart den grunden att
samverkan bedrivs inom aktiebolag.t.ex. ett

Den verksamhet omfattas produktionär och försäljningsom samt
nyttjande anläggningar för lagring, behandlingav ellergemensamma
förädling jordbruksprodukter, i medlemsland,ett detav finnsutan att
någon skyldighet tillämpa identiska priser.att Uppräkningen verk-av
samheter omfattas indikerar generellt vilkasom samverkantypermer av

omfattas marknadsordningama eller uppfyllersom målsättningarnaav
i artikel 39 och därmed kan enligt den förstaaccepteras meningen.

53Solberg, S.O., Romtraktatens artikel 85 samarbeid på Iantbruks-og ogfiskerisektoren, Oslo 1994, 69s.
54Milchférderungsfonds, grund 25.
5’ T.ex. Ottervanger T.R., 220.a.a. s.,
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rådsförordningiundantagenrörandeSlutsatser5.4.7

2662

hurosäkerhetråderredovisningovanståendeframgåttSom omav
bli betyd-sannoliktkommerskall tolkas.2662 Läget attrådsförordning

liggermålde fyrabeslut imeddelarEG-domstolendåklarareligt som
tolkningenbl.a.förhandsbeskedmed begärandomstoleni avomom

meningen.andraartikel 2.1
begränsadförhållandevishar2662rådsförordningiUndantagen en

särskiltlämnarde inte stort ut-meningeni denbetydelseformell att
utanförsamarbetekonkurrensbegränsandeför gemensamresp.rymme

marknadsord-olikafor deinomi ställetmarknadsordning. Det är ramen
finns.konkurrensbegränsningarforprimäradetningarna utrymmetsom

situationenmöjligensynvinkel kanpraktiskUtifrån varameren
särregleratsjordbrukspolitikenbakgrundannorlunda. Mot attnågot av

kommissio-praxisliteförhållandevisfinnsdetochEG-fördrageti att
knappastkommissionenskäldetfinnsdomstolens anta attoch attnens

allainteFlertalet,jordbruksområdet.övervakningenhögprioriterat omav
anmälantredjeinitieratsharbedömtsfall ävende genommanavsom

undersökningar.kommissionensoch intekommissionentill egnagenom
förhållandevisvaritbedömningenharkommissionenfall prövatdeI

harområdennärliggandeundantagtillanalogiernågraformell, dvs.
också ihar upprätt-bedömningarKommissionens stortmedgivits.inte

bedöm-skärptavseendeni vissa närmastEG-domstolen,hållits somav
ningarna.
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6 Svensk konkurrenslagstiftning och
gränsdragning EG-rättenmot

6.1 Den svenska konkurrenslagstiftningen
6.1.1 Allmänt

Den konkurrenslagen 1993:20, KL trädde i kraft den 1 juli 1993nya
och därmed den tidigare konkurrenslagenersatte 1982:729 lagensamt
1991 förbud:921 konkurrensbegränsning i frågamot jordbruks-om om
produkter.

Effektiv konkurrens viktig för samhällsekonominär och kon-gynnar
kostnader och prisersumenterna samtidigtatt sorti-genom pressas som

och valfrihet ökar. Konkurrenstrycket harment otillräckligtansetts vara
på många svenska marknader och den konkurrenslagen åtgärdärnya en
för förbättra konkurrensen.att

Utgångspunkten för konkurrenslagen allmän, likformig ochär att en
strikt tillämpad konkurrenspolitik med så få undantag möjligt braärsom
och önskvärt från samhällets synpunkt. Konkurrenslagen gällde från bör-
jan fullt på livsmedelsområdet räckviddenäven harut sedanmen genom
komplettering lagen begränsats vad gäller lantbrukares samverkan iav
s.k. primärföreningar.

6.1.2 tidigareDen lagstiftningen

Konkurrenslagen 1982:729, gällde från den januaril 1983 ochsom
den konkurrenslagen 1993:20,ersattes hade till ändamålav nya att

främja från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringsliveten
åtgärder skadliga konkurrensbegränsningar.motgenom

Lagen byggde liksom dess föregångare, Konkurrensbegränsningslag-
KBL, 1953:603, i huvudsak på den s.k. missbruksprincipen i före-en

ning med straffbelagda förbud bruttopriser och anbudskarteller.mot
Missbruksprincipen innebar konkurrensmyndigheterna ingrep detatt när
konstaterats företag konkurrensbegränsandeatt ett påagerat sättett som
hade skadlig verkan i enskilt fall. Denna skadliga verkan skulleett ge-

15-12914
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konkurrensbegränsningframtiden. Medundanröjas föringripandetnom
inskränkning fria ochinnebar denförfarandevarjeavsågs avsom en

konkurrens-med skadlig verkan avsågsochohämmade konkurrensen att
bestodenligt lagenvissa kriterier.uppfyllde Ingreppenbegränsningen

viss åtgärd.åläggande vidtaförfarande ellervisstförbudi attmot ett en
förenas med vite.åläggande kundeellerFörbud

näringsverksamhet begrän-tillämplig allKonkurrenslagen menvar
livsmedelsområdetsärregleringar. Påsamhälleligai realitetensades av

reglerings-marknadsregleringen,pris- ochden internaundantogs, genom
och förädling.insamlingprimärledet vissverksamhet iberoende samt

med konkur-ökade möjlighetenden juni 1991avregleringenEfter 1 att
konkurrensbegränsningar livsme-generalklausul angriparenslagens

förnödvändigt,bedömdes ändådelsområdet. Det garantera attattsom
avregleringen, införaskulle kunna drakonsumenterna attnytta enav

infördes där-område. juli 1991jordbrukets Den 1speciallagstiftning på
konkurrensbegränsning i frågaförbud1991:921för lagen mot omom

successivasamband med deninfördes ijordbruksprodukter. Lagen att
Förbudpåbörjades.marknadsregleringenden internaavvecklingen av

överenskommelser innebarmarknadsdelning ochinfördes motmot som
landet ellerinompriserna på råvarorutjämningantingen en ge-aven

vid exportförsäljning råvaror. Där-förlusterfinansiering avavmensam
regleringmedoffentliga regleringendenförhindradesmed ersattesatt en

regi.i privat

konkurrenslaggällande6.1.3 Nu

kraft den juli 1993. Deträdde i 1l993:20konkurrenslagEn ny
från ochefter förebild EG:sutformatsreglerna i lagen harmateriella
motverka hin-undanröja ochskallkonkurrensregler. LagenEES-avtalets

medoch handelproduktioni frågaeffektiv konkurrensder för om aven
fysiskföretagmedandra nyttigheter. I lagenochtjänster enavsesvaror,

kommer-ekonomisk ellerverksamhetdrivereller juridisk avsomperson
siell natur.

i gäller för-förbud. första 6 §principiella Detinnehåller tvåLagen
företag och det andrasamarbete mellankonkurrensbegränsandebud mot

dominerande ställning.missbrukförbudgälleri 19 § mot av
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Konkurrensbegränsande samarbete

6 § Om något inte följer beslut enligt eller8 ellerannat 15 §av
13, eller17 18 §§, avtal mellan företag förbjudnaär deav c om

har till syfte hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensenatt på
den svenska marknaden på märkbart eller desättett ettom ger
sådant resultat.

Detta gäller särskilt sådana avtal innebär attsom
inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor

direkt eller indirekt fastställs,
produktion, marknader, teknisk utveckling eller investe-

ringar begränsas eller kontrolleras,.
marknader eller inköpskällor delas upp,
olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varige-
vissa handelspartners får konkurrensnackdel, ellernom en
det ställs villkor för ingå avtal den andraatt ett attsom par-

åtar sig ytterligare förpliktelser varken tillten sin ellernatursom
enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

Enligt paragrafens första stycke råder huvudregel förbud avtalmotsom
företagmellan har till syfte hindra, begränsa eller snedvridaattsom

konkurrensen denpå svenska marknaden märkbart ellerett sätt som
sådant resultat. Vad avtal skall ocksåett gälla beslutsägsger som om

sammanslutning företag och samordnade förfaranden.av en av
avtalOm hämmar eller syftar till hämma konkurrensenett etc. att är

det förbjudet. behöverDet alltså inte utredas i det enskilda fallet om av-
talet från allmän synpunkt skadligt eller inte.etc. är

Förbudet samverkan omfattar dock inte samverkan mindremot av
betydelse, vilket markeras användningen märkbarttermengenom av

i 6sätt Det avgörande för avtal skall påverka kon-ett etc.om anses
kurrensen på märkbart storleken de samarbetandeett sätt är företagen
och marknadsandelen för avtalsprodukterna. Samarbete mellan mindre
eller medelstora företag där avtalsprodukterna, eller produkter som av
konsumenterna uppfattas likvärdiga och tillverkas eller säljssom som

avtalspartema, omfattar mindre del den relevanta marknadenav en av
omkring Är10 % torde normalt sakna betydelse för konkurrensen.— —

det enbart fråga mycket företagsmå företag med årsomsättningom en-
under tio miljoner kronor samarbetar torde marknadsandelensom~
kunna något högre 10 % samarbetetän faller underutan attvara
förbudet. Enligt Konkurrensverkets allmänna råd KKVFS 1993:2 kan
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%marknadsandel på högst 15haföretag utan attmycket små en
företag iIngår däremotuppfyllt. störremärkbarhetskriteriet varaanses
konkur-hävdasinte kunnaallmänhetitorde det däremot attsamarbetet

avtalsprodukternamärkbartpåverkas äveninte sätt,ett omrensen
marknaden.relevantadendelmindreomfattar aven

märk-förfarandebeskrivningOvanstående när ettutgör ansesaven
möj-finnskvantitativa Detkonkurrensbegränsande i ävenbart termer. en
kon-förfarandebedömningkvalitativ ärlighet ettgöraatt av omen
för-omfattasoch därmedmärkbartkurrensbegränsande på sättett av

budet i 6
EG-kommis-ochEG-domstolendärflera fall i EG-rättenfinnsDet

dengrundtillämplig påinteartikelfunnit 85.1 attärsionen har att av
märkbartillräckligtavtal inteeffektenkonkurrensbegränsande ärettav

hänseende kommissionenochdomstolenfalldessakvalitativt Ii synes
tillkommit framhaintressenmellan olika ettavvägning attengenom

samhälletsfråndetkonkurrensbegränsandevisserligenavtal attär men
tillåts.detönskvärtändåsynpunkt är att

får be-märkbarhet i EG-rättenkvalitativbegreppetTillämpningen av
tillämp-svenskaför dengällaMotsvarande torderestriktiv.tecknas som

förfarandebedömtKonkurrensverketdockfall har att ettnågraningen. I
kvalitativapåkonkurrensbegränsande enligt 6 §märkbartvaritinte

begränsningaraccessoriskabl.a. ansettsbeslutgrunder. Dessa rör som
skulleförfarande,positivtsamhälletförvisst,förnödvändiga ettattvara

vidkonkurrensklausulerexempel kangenomföras. Som nämnaskunna
Även har be-företagsamverkan mellanandraföretagsförvärv. typer av

liknandepådömts sätt.
ogiltiga.enligt 6 §förbjudnaavtalEnligt 7 § ärär som

förbudetomfattasförfarandesamordnatellerbeslutavtal,Ett avsom
förbudet.undantas frånKonkurrensverketbesluti kan6 § avgenom

måsteförbudetfrånundantasskall kunna samt-avtalFör etc.ettatt
medFördelarnaför handen.punkternaangivnaparagrafeniliga de vara

för konkurrensennackdelardeobjektivtmåste övervägaavtalet sett som
innebära.kanavtalet

sådaninriktadhuvudsakiundantagiBestämmelsen 8 § ärom
stärker derasföretagmedelstoraochmindremellansamverkan som

företag.marknaden störreposition på gentemot
förenligt 17 §regeringenförbudet i § kanfrån 6Undantag gesav

gruppundantag.i 8 §förutsättningarnauppfylleravtal somavgrupper

1991Guide, KluwerPractioner’sACompetition Law;m.fl., EECRitterSe
ff., 17984s.
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8 § Konkurrensverket får i det särskilda fallet besluta om
undantag från förbudet i 6 § för avtalett som

bidrar till förbättra produktionen eller distributionenatt eller
till främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,att

tillförsäkrar konsumenterna skälig andel den vinsten av
därigenom uppnås,som

bara ålägger de berörda företagen begränsningar ärsom
nödvändiga för uppnå målet i l och,att

inte de berörda företagen möjlighet konkur-sättaattger
spel för väsentlig del nyttigheterna i fråga.rensen ur en av

Undantag för lantbrukets primärföreningar

betonasDet i konkurrenslagens förarbeten det råder särskilda förhål-att
landen på jordbruksområdet. I propositionen prop. 199293:56 kon-Ny
kurrenslagstiftning det på jordbruksområdetsägs att naturligt ochär
oftast nödvändigt för deras överlevnad enskilda, mindre jordbrukareatt
och andra liknande primärproducenter sluter sig i primärföre-samman
ningar såvitt produktion eller försäljning jordbruksprodukter,avser av
utnyttjande anläggningar for lagring, behandling ellerav gemensamma
förädling jordbruksprodukter. Sådan samverkan mellan medlemmarnaav
inom primärförening bedömdes i många fall omfattad för-en vara av
budet i 6 § ha sådana positiva effekter den bordesammantaget attmen
kunna kvalificera för undantag. Samtidigt framhölls förhållandetatt
mellan den enskilde jordbrukaren eller råvaruproducenten leveran-som

och primärproducenten köparetör inte fick innehålla faktorersom som
förhindrar eller försvårar rörligheten för medlemmarna, exempelvis att
sälja sina produkter till andra köpare eller bli medlem iatt en annan
primärförening. Samarbetet bedömdes inte heller få den karak-vara av

det hindrar ellertären försvårar utomstående förädlingsverksamhetatt
eller försvårar för jordbrukare eller råvaruproducenter står utanförsom
samarbetet i primärförening.en

Konkurrensverket, tillämpar konkurrenslagen KL, redovisadesom
i skrivelse till regeringen den 26 november 1993, efter närmareen en
prövning förhållandena på berörda marknader, sin bedömning enligtav
nedan.

För meddelande individuella undantag och gruppundantag krävsav
samtliga fyra punkter i 8 § KL uppfyllda.att förstaDetär kravet, att

samverkan skall bidra till förbättrandet produktionen, distributionen,av
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itordeframåtskridande,ekonomisktellerteknisktfrämjandeteller av
primärföreningar.gälleruppfyllt vadallmänhet kunna varaanses

primär-jordbruketssamverkan inomdäremotuppstårProblemet när
punkten, dvs.och fjärdeandradenbedöms attföreningar mot sam-

den vinstskälig andelkonsumententillförsäkrarverkan upp-somaven
väsentligspel förriskerarintekonkurrensen sättasnås attsamt att enur

meddelandeSåväl församverkan.omfattasnyttigheterdedel avsomav
förutsättninggällergruppundantagindividuella undantag som ensomav

marknaden frånden relevantapåkonkurrenstillräckligfinnsdetatt
nämligenkan konsumentenkonkurrenstillräckligföretag. Utanandra

tillpropositionen KLandel vinsten. Iskäligtillförsäkrasinte aven
pådominerande ställningmedföretag199293:56prop. sägs att en

undantag.förförutsättningarnauppfyllatorde kunnasällanmarknaden
företagdominerandeförundantagundantagsfall kani ettEndast ett

föreligga vid 50Marknadsdominans procentsmeddelas. presumeras
indikationtydligocksåProcenttal 40marknadsandel. äröver procent en

beviljamöjlighetenunderstrykasskall dock attdominans. Det att
EG-marknadsandel. Inommindrevidbegränsad redanundantag är en

begränsad redanbevilja undantagmöjligheten atträtten t.ex. varaanses
20marknadsandelvid procent.caen

harprimärföreningarjordbruketsvissakonstateraskanDet att av
mark-vilkenvidmarknadsandelöverstiger denmarknadsandelar som

ellergruppundantagskulleDärmed ettföreligga. ettnadsdominans anses
dessameddelaskunnaintestöd 8 § KLmedundantagindividuellt av

nämndaifjärde punktenochandradeneftersomprimärföreningar para-
följdenuteslutashellerkan inteuppfyllda. Det attgraf inte kan anses

domine-uppnårintevisserligenföreningarför deblir densamma ensom
påpekatsmarknadsandel. Somhögändå harställningrande ensommen
begränsaomkring 20marknadsandel påredan procentkan enovan

meddela undantag.möjligheterna att
bedömningenKonkurrensverketgjordeovanståendebakgrundMot av

undantagmeddelamöjligheternågrainte fannspraktiskt attdet tagetatt
gälldevarken detbestämmelser närkonkurrenslagensenligt grupp--

individuella undantagmeddela ellerregeringen kanundantag somsom
samverkanför denbeslutabefogenhetharKonkurrensverket att om -

råvaruproducenterandraochjordbrukareenskildamellanbedrivssom
särlagstiftning,förordadeKonkurrensverketprimärföreningar.i s.k. en

samverkanvissa slagdärtill sådan,förslaglämnade ocksåoch aven
jordbruketinområvaruproducenterandraochjordbrukaremellan genom

förbudet.frånundantasi § KLräckvidden 6inskränkning aven
strukturelladeuppfattningenvidareredovisadeKonkurrensverket att

jord-förinommåstejordbruket övervägasfrågor rör enramensom
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brukspolitisk införöversyn medlemsskap i EU underett år 1995. Mot
denna bakgrund ansåg verket det skulleatt olyckligtytterstvara om
jordbruksfrågan under år 1994 skulle hanteras inte lågsättett som
i linje med nödvändiga jordbrukspolitiska överväganden.

En arbetsgrupp tillkallades med uppgift utreda vilka speciella kon-att
kurrensrättsliga regler krävdes för enskilda jordbrukare ochattsom
andra råvaruproducenters samverkan i föreningar primärföreningar
inom lantbrukets område inte onödigtvis skulle komma i konflikt med
konkurrenslagen.

Arbetsgruppen överlämnade den 31 januari 1994 departementsprome-
morian Särskilda konkurrensregler för lantbruket Ds 1994:20.

konkurrenslagenI infördes, efter behovet särskildaatt regler förav
jordbrukets primärföreningar konstaterats, således bestämmelserna i
18 §§.a-c

18 förklarar§ förbudet i 6 § inte skallatt tillämpligt på vissc vara
verksamhet inom lantbrukets primärföreningar. Det således inte frågaär

undantag inskränkningett i räckviddenutan 6 Deom om en sär-av
skilda bestämmelserna i 18 får betydelse endast i de fall då 6 §a-c

tillämplig i sin lydelse.är För 6 skall§ tillämplig krävsatt attvara
avtalet i fråga förvanskar konkurrensen på märkbart sätt.

18 § Med lantbruksföreningprimär i denna laga avses en
ekonomisk förening medlemmar enskilda lantbrukareär ellervars
andra företag bedriver jordbruk, trädgårdsverksamhet ellersom
skogsbruk. Om sammanslutningar sådana företag medlem-ärav

i föreningen, den dock primär lantbruksföreningmar anses vara
endast under förutsättning sammanslutningama baraatt utgörs av
lokala sammanslutningar företag med verksamhet angivetav av
slag.

All verksamhet inom lantbrukets primärföreningar faller inte utanför
tillämpningen 6 I 18 definieras§ vad med primär-av a som avses en
förening, dvs. ekonomisk förening medlemmar lantbrukareären vars
eller andra företag bedriver jordbruk, trädgårdsverksamhet ellersom
skogsbruk. Medlem i primärförening kan lokaläven vara en samman-
slutning sådana företag.av
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denna lag sådanajordbruksprodukter iMed18 §b varoravses
avgifter vissapåtill lagen 1990:615i bilagan omsom anges

jordbruksprodukter m.m.
i densådanaträdgårdsprodukterMed som angesavses varor

tulltaxan 6-8 kap.intagnatulltaxelagen 1987:1068i
ii densådanaskogsprodukterMed angesvaror somavses

och 48 kap.tulltaxan 44, 471987:1068 intagnatulltaxelagen

och skogs-trädgårdsprodukterjordbruksprodukter,medVad avsessom
definieras i 18 bprodukter

primäravtal inominte för sådanaFörbudet i gäller6 §18 § enc
samverkandotterföretageller desslantbruksförening avsersom

medlemmarföreningensmellan om
därmedförsäljning ellerförädling,insamling,produktion,

användandetverksamhet såsomsammanhängande gemen-av
mark-distribution ellerberedning,lagring,anläggningar,samma

trädgårdsprodukterjordbruksprodukter,fråganadsföring i om
ellerskogsprodukter,eller

verksamhetför sådaneller tjänsterinköp somvarorav
underavses

ellertill syfteavtal hargäller dock intestycketFörsta gersom
till resultat

ellermarknaden förhindrasrörlighetfriamedlemsatt en
försvåras

eller leverantör,valetfrågaia avnämareavom
ellerföreningen,möjligheten lämnafrågab i attom

ellermotsvarande betydelse,avseendeic annat av
fastställseller indirektförsäljningspriser direktatt varor

medlemmarnahosproduceras närsom
tredjemellan medlem ochdirektförsäljningen skera man,

eller
konkurrensen påförsäljningen ochförföreningenb svarar

väsentligeller snedvrids ihindras, begränsasmarknaden om-
fattning.

desamband meddirektsamverkansfonner harendast deDet ettär som
fallerlantbruksföretagförgällerförutsättningarspeciella somsom
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utanför förbudsområdet i 6 Dessa samverkansformer definieras i
första18 § stycket.c

andraI 18 § stycket huvudtypertvå avtal inteetc.c anges av som
förbudetundantas från i 6 § frågaKL. Det dels avtalär om som

begränsar föreningsmedlemmarnas fria rörlighet marknaden, dels
avtal innebär medlemmarna fastställer försäljnings-att gemensamtsom
priser de produceras hos medlemmarna.varor som

Alla former avtal hindrar medlemmens fria rörlighet kanav som
omfattas 6 andraI I8 § stycket första punkten docknämns sär-av c
skilt avtal hindrar eller försvårar för medlem lämna före-attsom en
ningen eller välja eller leverantörer. varje begränsningInteavnämareatt

medlemmens rörlighet marknaden förbjuden till följd be-ärav av
stämmelsen. Bestämmelsen innebär inte något 6 §än ärannat att
tillämplig på det avtal inskränker medlemmens rörlighet ietc. som
angivna avseenden. För avtalet skall förbjudet krävs enligt 6 §att vara

avtalet har till syfte eller till resultat konkurrensen på denatt attger
svenska marknaden förvanskas märkbart sätt.ett

18 § andra stycket andra punktenI behandlas frågor fast-c om
ställande försäljningspriser. Inskränkningen i räckvidd gäller6 § inteav
avtal innebär försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs påattsom

produceras hos medlemmarna. punkten följerAv a 6 §attvaror som
tillämplig enligtKL dess lydelse sådana avtal inom primär lant-är en

bruksförening fastställande försäljningspriser påsom avser av varor som
produceras hos medlemmarna försäljning sker direkt från med-när
lemmen till tredje man.

punkt b framgårAv 6 tillämplig§ då föreningenär ävenatt svarar
för försäljningen. väsentlig skillnadEn emellertid det tilläggskrav förär
tillämpning 6 § uppställs angivandet konkurrensenattav som genom av
skall hindras, begränsas eller snedvridas väsentlig omfattning. Dettai
stadgande märkbarhetskriteriet i 6 § och innebär konkur-ersätter att

måste påverkas i högre grad på märkbart för avtaletän sättett attrensen
skall kunna falla under förbudet. Konkurrensen kan i allmänhet inte

bli förvanskad i väsentlig omfattning här avsedd prissam-anses genom
verkan föreningens marknadsandel på den relevanta marknaden ärom
högst %.25 Om samverkan sikte balanserapå köparmakten hostar att

köpare med stark eller dominerande ställning torde föreningarnastora
kunna ha marknadsandel 25 % konkurrensenstörre för-än utan att
vanskas i väsentlig omfattning prissamverkan medverkar till attom
uppnå marknadsbalans.

Inskränkningen i räckvidden 6 § omfattar endast verksamhetav som
bedrivs i associationsformen ekonomisk förening. prop.199394:210I
Särskilda konkurrensregler för jordbruket, inte uttryckligenanges
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begränsning till viss associationsform.motiven för denna Frånen rena
effektivitetssynpunkter förefaller begränsningen opåkallad. finns inteDet

kunskap stöd för hypotesenteori eller empirisknågon attsom ger
ekonomisk förening skulle mindreassociationsforrnen vara mera resp.

associationsfonner.andraeffektiv än
uteslutande hänförliga till deskäl i propositionenDe ärsom anges

sig gällande i och skogsbruket.särdrag jord- Attbehov och görsom
ikom omfatta endast verksamheterbestämmelserna i 18 atta-c

verk-ha sin grund i de företag,ekonomiska föreningar får antas att vars
och bedrivs i denuttryckligen ville skydda bedrevslagstiftarensamhet

frågan inte kornform. ytterligare skäl tillföreningens Ettekonomiska att
tidpunktenutsträckning kan ha varit det vidiberöras någon större attatt

gick utforma bestämmelselämpligt lagteknisktnågotinte på sätt att en
tillgodosågsamtidigttill associationsforrnen,neutral men somsom var

samverkansfonner omfattades.vissaendastkravet att
denhade inverkan påeller båda skälen någonnågotOavsett om

utredningenbestämmelserna i harutformningen 18nuvarande a-cav
intei räckvidden 6 §varför inskränkningenskäl tillinte funnit något av

vilken associa-lantbruksföretagsamarbete mellanskall gälla för oavsett
dessa väljer verkationsforrn att

lantbruks-samarbetet inombestämmelserna speglarnuvarandeDe
det i dagnärvarande. kan därförför Detdetsektorn sägas attutsersom

associations-andralegalundantag förbehovföreliggerknappast ettav
verksamhetbedriver sinprimärföreningarjordbruketsformer eftersom

emel-Enligt utredningen börekonomisk förening.just i formen av en
inomför strukturförändringarlämnalagstiftningenlertid även utrymme

finnasassociationsformen. kan därföravseende Detjordbruksnäringen
andrautsträckningundersöka i vilkenanledning ävennärmareatt som

fördelborde draföreningar kunnaekonomiskaassociationsformer än av
bestämmelserna i § KL.18 c

dominerande ställningMissbruk av

framgår och innebär miss-principiella förbudet §andra 19Det attav
ställning densida dominerandeeller flera företagsbruk från ett av en

paragrafen exempel på förfaran-förbjudet.svenska marknaden Iär ges
dominerande ställning.missbrukkan innebäraden enavsom
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19 § Missbruk från eller flera företags sida domine-ett av en
rande ställning på den svenska marknaden förbjudet.är

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att
direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller

försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,
begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till

nackdel för konsumenterna,
tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varige-

vissa handelspartners får konkurrensnackdel, ellernom en
ställa villkor för ingå avtal den andraatt ett att partensom

åtar sig ytterligare förpliktelser varken till sin ellernatursom
enligt handelsbruk har sambandnågot med föremålet för avtalet.

Konkurrensverket får förklara avtal eller förfarande inte omfattasatt ett
förbudennågot i lagen icke-ingripandebesked.av av

Konkurrensverket får ålägga företag upphöra med överträdelserett att
förbuden. Om verket i fallvisst beslutar inte meddelaett att ettav

sådant åläggande, får Stockholms tingsrätt det på talangöra ettav
företag berörs överträdelsen. På talan verket får Stockholmssom av av
tingsrätt besluta företag skall betala särskild avgift konkur-att ett en
rensskadeavgift. innehållerLagen bestämmelser prövningäven om av
företagsförvärv.

6.2 Gränsdragningen mellan svensk ochrätt

EG-rätt

avsnitt byggerDetta rättsutlåtande avgivet docent Nils Wahlett av
den 24 1995 rättsutlåtande rörande EG-rättens inverkan denmars -
svenska konkurrenslagens tillämplighet inom jordbruksområdet.

Nationella6.2.1 och konkurrensreglergemensamma

Romfördragets konkurrensregler direkt tillämpliga på konkurrensbe-är
gränsningar med effekt på samhandeln mellan medlemsstaterna. Effekter
på samhandeln uppstår typiskt då konkurrensbegränsningen handelavser
mellan medlemsstaterna. samhandelskriterietFör skall uppfylltatt vara
räcker det dock med samhandeln påverkas indirekt eller potentiellt.att

innebärDetta avtal mellan enbart företagsvenska verk-ävenatt rörsom
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samhandeln. Svenska avtal kanSverige kan påverkasamheten inom
för företagimportmöjlighetema eller möjligheternaexempelvis påverka

den svenska marknaden.medlemsländer komma påfrån övriga att
Romfördragets konkurrensregler tillämp-emellertidEnligt praxis är

märk-samhandeln påverkaskonkurrensen ochellerliga endast då ett
förbudet ii tillkännagivandeKommissionen harbart angett attsätt. ett

företag medomfattar avtal mellannormalt inteartikel 85 samman-en
marknadsandel påmiljoner ochomsättning högst 300lagd enecuom

EU-marknaden.väsentlig delpåhögst 5 % aven
konkurrensbegräns-tillämpligsvenska konkurrenslagenDen är

denmarknaden. innebärverkningar på den svenska Dettamedningar att
konkurrensbegränsningar därsåvälkan tillämpassvenska lagen sam-

svenska lagensamhandeln inte påverkas. Denpåverkashandeln närsom
handeln med länderförfaranden påverkartillämpas påkan även som

förfarandenkonkurrensbegränsandei principutanför EUEES, samt en-
konkurrensbegränsningamautanför Sverigeföretagbart geromav

marknaden.svenskaeffekter på den
konkur-parallellt medtillämpas EG:ssvenska konkurrenslagenDen

bådasamhandeln berörs kanutsträckningoch i denrensregler rätts-som
principielltheller någotsamtidigt. finns intetillämpliga Detblisystemen

kommis-såväl Europeiskaförfarandevissthinder prövasatt ettmot av
företagskoncen-kontrollKonkurrensverket. det gällerNärsionen avsom

endast så-tillämplig påsvenska konkurrensrättendock dentrationer är
tröskelvärden.understiger EG-reglemasdana förvärv som

konkurrens-nationell de falldignitet Ihar högreEG-rätten rätt.än en
svenska konkurrens-och denbådeomfattas EG-rättenbegränsning av

konkurrens-framför svenskföreträdedärför gemenskapsrättenlagen har
förfarandeinnebärföreträdeEG-rättens ärPrincipen att etträtt. somom

tillåtasregler inte kanenligt EG:smedgetts undantagförbjudet och inte
tillämplig förfaran-princip fulltnationell iVidarenationellt. rättär ut

i EG-fördrag-artiklarna 85 och 86förbuden iomfattasden inte avsom
enligtundantag EG-rätten,förfarande hargällerVad gettsettet. som om

situa-eller individuellt,gruppundantagsförordningantingen ärgenom en
från så långtkan dock utgåbetydligt oklarare. Mantionen att, avser

möjligtundantagsfalldet endast iindividuellt medgivna undantag, är att
i svenskakonkurrensbegränsande avtal denupprätthålla förbudet mot

konkurrenslagen.
konkurrensregler.påkonkurrenslagen bygger EG:ssvenskaDen

rättslikhet medmateriell Rom-långt möjligt uppnåAvsikten såär att
199293:56propositionenkonkurrensregler. Enligt prop.fördragets

vid tillämpningenmycken ledningkonkurrenslagen kantill21 avs.
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hämtas frånkonkurrenslagen EG-rätten. skrivsDetta dock med vissa
förbehåll enligt nedan:

dockmåste beakta vissa speciella drag iMan EG-rätten oftastsom
inte så framträdande roll i nationellaspelar rättsordningar. Det är atten

konkurrensregler del iEGzs gemenskapssystem syftarutgör etten som
till eliminera handelshinder och skapa enhetlig mark-att en gemensam

där fri konkurrens skall råda. EG-domstolensnad avgöranden influ-är
erade de grundläggande principerna och de övergripande målen förav
Gemenskapen.

måste beakta tillämpningen svensk konkur-Man även att av en ny
fall kanrenslag i vissa behövas efter de särskilda förhållandenanpassas

gäller i Sverige. Sverige avlägset beläget från de centrala delarnaärsom
glesbefolkatoch relativt och förutsättningarna för drivaEuropa attav

näringsverksamhet inte parallella med vad gäller inom EG.är som
Vad innebär EG-rätten har betydelse för tillämp-sagts attsom ovan

ningen svenska konkurrenslagenden också vid förfaranden inteav som
omfattas förhuden i artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget. innebärDetav
också bedömningama enligt svensk konkurrensrätt materiellt kanatt sett
bli annorlunda, i de fall tillämplig.EG-rätten vilken utsträck-Iäven är
ning svensk tillåts avvika från i de fallen fårEG-rätten medrätt avgöras
hänsyn till principen EG-rättens företräde.om

marknadsreglering och den svenska6.2.2 CAP:s

konkurrenslagen

jordbrukspolitiken har företräde framför deCAPDen gemensamma
konkurrensreglema. CAP införlivas olika produktom-gemensamma

råden rådsförordningar reglerar bildandetgenom som av gemensamma
marknadsordningar. eller mindre detaljerade jordbruks-Dessa utgör mer
regleringar. nationella konkurrensreglema beskrivits,De är, som ovan
underställda både de konkurrensreglema och dengemensamma gemen-

jordbrukspolitiken.samma
Avtal direkt följer och inte går längre vad inryms iänsom av som
marknadsordning faller utanför tillämpningen Romfördragets kon-en av

kurrensregler avtalet snedvrider konkurrensen. Marknads-även om
utformadeordningarna för till de jordbrukspolitiska målenär att attse

uppfylls.i Romfördraget innebär avtal längreDetta går änatt som
marknadsordningarna mycket sällan kan medges undantag samtidigt som
samarbete mellan företag bedöms nödvändigt för möjlig-attsom vara

målen uppfylls inte angrips konkurrensreglema.medgöra att
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marknadsordningarEG:s

marknadsordningar innehåller tidigare rad konkur-EG:s nämntssom en
rensbegränsande Huvudsaken förregler. denna utredning dock deär

företagskonkurrensbegränsningar kommer frivilliga samverkan.som av
därförSärskilt intressanta de regler i marknadsordningamaär rörsom

producentorganisationer.
Producentorganisationer anförtros uttryckligen uppgifter endast i

rådsförordningmarknadsordningama för frukt och grönsaker 103 572
rådsförordning 375992. generellt plan produ-och fisk På ett mer ges

centorganisationema särskild ställning i rådsförordning 136078en
angående producentgrupper.

producentorganisation sammanslutning produ-En utgörs av en av
organisationerzocheller deras har till uppgift företrädacenter attsom

intressen bidra till uppfyllandet målsättningarnamedlemmarnas samt av
i artikel kunna uppfylla målsättningarna i artikel har39. För 39att
producentorganisationema befogenheter fastställa villkor förgetts att
produktion, försäljning Producentorganisationema kan kräva attm.m. en
medlems hela produktion säljs organisationen dra tillbakasamtgenom

från vid prisfall. Organisationen får föreskrivamarknaden attvaror
organisationen skall föregås tolv månaders uppsägnings-utträde ur av en

tid leveranser och tillbakadragandeOrganisationen kan, avseende av
producenterbinda inte bara organisationens medlemmar ävenutanvaror,

medlemmar för detta organisationeninte Förutsättning ärär attsom
för producentema område.kan representativ i visstettanses vara

möjligheterna till privata konkur-vissa andra marknadsordningarI är
artikel mindre expli-rensbegränsningar, i syfte uppfylla målen i 39,att

Marknadsordningen för mjölk, rådsförordning 80468, kom-cita. är t.ex.
1421785, möjligheter förmed rådsförordning vari det vissapletterad ges

reglera marknaden, avseende inköpprivata organisationer att m.m.
efter frånRegleringen innebär medlemsstaterna, tillstånd rådet,att ges

för privata organisationer hand-möjlighet bevilja exklusiv rätt attatt en
upphandling mjölk i visst område. Producentema harha all ettav

således sälja till någon sådan rättighet harinte rätt att annan om en

2 utomstående intressenter tillåtasnationell tillåter det kan vissaOm rätt även
medverka i producentorganisationema.
3 Rfo 136078, artikel ff Rfo 103572, artikel ff Rfoartikel 6 13 4Se samt
375992.
4 RfoArtikel b Rfo 103572 tillagd 328483 [1983] EGT15 Lgenom

artikel Rfo3251 375992.5samt
5 17112.[1968] 14813 [1978] EGTEGT L Lresp.
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Organisationen har dock i sådant fall skyldighet köpaävengetts. atten
erbjuds Organisationenall mjölk den. kan också tillstånd attsom ges

tillämpa priser för all uppköpt mjölk vad mjölken skalloavsettsamma
till. Förutsättning för tillstånd skall fåanvändas organisa-äratt attges

tionen minst producentema och produk-80 % 50 %representerar av av
tionen inom området.

marknadsordningen for socker, rådsförordning komplet-I 178581
20668,°terad med rådsförordning möjligheter till s.k. branschvisages

överenskommelser, dvs. form kollektivavtal. Sådana bransch-en av
överenskommelser kan frånavvika de avtalsvillkor i huvudsak rörande

och kvoter stipuleras i marknadsordningen.priser Sådana överens-som
kommelser skall ingås mellan sockertillverkare eller dennes organisa-en
tion producentorganisation. Båda organisationerna skallsamt en vara er-

medlemsstaten. Utformningenkända dessa branschöverens-av av
belysts ikommelser har kommissionens avgörande i målet Sugarbeat.

andra marknadsordningar det privaträttsligaI vissa agerandetär mer
nedtonat endast branschföreningamas uppgifter Dettanämns.attgenom

2759757 80568‘gäller i rådsförordning griskött, rådsforordningt.ex.
277175°och rådsförordningnötkött ägg. Branschföreningama ges

i dessa marknadsordningar inte några konkreta befogenheter för själva
administrationen marknadsordningen, i stället förutsätts endastutanav
deras existens, varvid särskilda åtgärder kan vidtas rådet for attav upp-

till agerande.muntra
Producentorganisationer spelar, explicit eller implicit, roll istoren

flertalet marknadsordningar. den uttryckligen till-I mån organisationer
delas arbetsuppgifter omfattas begränsningarna sådana mark-som av
nadsordningama, medan de måste undantagen iprövas motannars

rådsförordning 2662.artikel 2 i
Medlemsländema relativt frihet reglera hur marknads-stor attges en

ordningama skall administreras i land. Sverige valtI har attresp. man
administrera marknadsordningama offentliga myndigheter vilketgenom

erkända producentorganisationer i dagsläget endast förekommergör att
fiskets område.

6 1774[1981] EGT [1968] EGT 471.L Lresp.
7 [1975] 2821.EGT L
3 14824.[1968] EGT L
9 [1975] 28249.EGT L
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konflikterMöjliga och féretrddesfidgan

Förordning 2662 inte konkurrensrättslig regleringär utanen en
jordbrukspolitisk reglering påverkar tillämpningen konkurrens-som av

framgår endast artiklarnaDetta 42 och 43 i Romfördrageträtten. attav
legal grund för förordningen i dess ingress. Eventuella skill-anges som

nader mellan EG-rättens tillämpning och den svenska blir därmedrätten
konflikt mellan EG:s jordbruksreglering och de svenska konkurrens-en

reglerna. blir därmed i vilkenFrågan utsträckning nationellasom
svenska konkurrensregler kan föreskriva andra villkor vad gällerän som
enligt rådsförordning 2662.

Förhållandet mellan EG:sjordbruksregler och nationella konkurrens-
exklusivitet.regler präglas EG-rättens Vid konflikt jord-EG:sägerav

bruksreglering företräde. företrädeDetta dock inte alltid självklart. Iär
fyradet följande behandlas olika situationer där konflikt kan uppstå

mellan rättssystemen.

förfarande omfattas marknadsordning striderEtt motav en men
svensk konkurrensrätt.

förfarande omfattas rådsförordning 2662Ett dettrots attav
omfattas marknadsordning dvs. det bedöms nödvändigtav en vara
för uppfylla målen i artikel samtidigt39 det strideratt motsom
svensk konkurrensrätt.

förfarande omfattas sig râdsförordning 2662 ellerEtt vare av av en
marknadsordning det har medgivits undantag enligt artikel 85.3men
samtidigt det strider svensk konkurrensrätt.motsom

förfarande omfattas varken marknadsordning, förordningEtt av en av
2662 artikel det stridereller 85.3 svensk konkurrensrätt.motmen

falletdet första det uppenbart EG-rätten har företräde medan detI är att
falleti det andra och tredje osäkert grundprincipenär även ärmera om

företräde. fjärde falletEG-rätten har det det klart någon kon-I äratt att
flikt inte kan föreligga och den svenska konkurrenslagen kanatt
tillämpas obehindrat. Med hänsyn till endast situationer i egentligtvåatt

° bortses i detta sammanhang från den allmänna disskussionen iDet mer
vilken utsträckning EG-rätten faktiskt har företräde framför all nationell rätt.
l andra meningen i artikel Rfo 2662 undantag,Om 2.1 utgör ärett separat
frågeställningarna i och identiska.l 2
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vilken rättsordningkontroversiella, med avseendemening är som
dessa något utförligt.företräde, behandlasskall äga mer

det inteomfattas 2662förfarandedet gällerNär trots attett avsom
nödvändigtbedömsmarknadsordning dvs. detomfattas att varaav en

strider svensksamtidigt detmålen i artikel 39för uppfylla motatt som
svårbedömd.företrädesfrågankonkurrensrätt är mer

intekonkurrensreglerförordning 2662 EG:sInnebörden ärär attav
konflikt mellan den natio-föreligga någonvarför det inte kantillämpliga

finns inte helleroch konkurrensrätt. DetEG:snella konkurrensrätten
skyddförordning 2662 för denstöd inågot utgöratt ett mot

blirkvarstående frågannationell konkurrensrätt.tillämpningen Denav
bedömtskonkurrensbegränsningviss privatdet faktumdärmed att enom

samtidigt innebäruppfylla målen i artikel 39nödvändig för attattvara
be-jordbrukspolitik. Om såblir del EG:sagerandetdet privata en av

jordbrukspolitik har före-konflikt och EG:sfallet uppstårfinns envara
delinte bedömsprivata agerandet däremotdetträde. Om vara en av

teoretiskt konflikt.uppstår därför ingenjordbrukspolitiken sett
nödvändigt förifrån någotdock rimligt utgåDet är attär attatt som

betydelse för denartikel också harmålsättningarna i 39uppnå gemen-
betydelse för uppnå-och det därmed harjordbrukspolitiken attsamma

förpliktelsesinmålsättningar. innebär ifördragets Dettaendet tur enav
åtgärder kaninte vidta någramedlemsstaternaför äventyraatt som

skulle detUtifrån sådantmålsättningarna.uppnåendet ett resonemangav
förfarandeförbudsvensktmöjligt tillämpainte ettettatt somvara
med artikel 39.målsättningarnaför uppfyllanödvändigtbedöms attvara

2662förordningomfattasförfarande inteVad gäller ett menavsom
samtidigt striderochenligt artikel 85.3medgivits undantaghar somsom

nationellutsträckningfrågan i vilkenkonkurrensrättsvensk ärmot som
meningen i littera-förhärskandeundantaget.avvika från Denkanrätt

dåfinns situationergenerellt detfalletså inteär är attrentattturen men
visstvillkor. finnsföreskriva Detmöjligen kannationell strängarerätt

nationell underinställning, därför flexibelbegränsat rättutrymme en
villkor. gårföreskriva Detkan tillåtasomständighetervissa strängare

svenskaanvända dehuruvida det gårgenerelltdock inte säga attatt
enskildai detdet krävs analysreglerna på sättsträngareett utan en

ochde svenska reglernasådant, delsundantagetfallet dels avsomav
syftet med dessavad är.

‘Z ff. SakenKonkurrensförhållanden, Stockholm 1994, 279Wahl,Se N., s.
C-26693prövning i målföremål för EG-domstolensnärvarandeförär

Bundeskartellamt Volkswagen, äea.v
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Av uttalanden i förarbetena till konkurrenslagen framgår ledningatt
för den svenska konkurrenslagens tillämpning bör kunna hämtas från
EG-domstolens praxis och från andra länder tillämpar för-även som
budsprincipen prop. 199293:56 21. Naturligtvis måste beaktas. man
EG-rättens syfte eliminera handelshinder mellan medlemsstaterna ochatt
skapa enhetlig marknad med fri konkurrens samtidigten gemensam som
tillämpningen den svenska konkurrenslagstiftningen måsteav anpassas
till landets särskilda förhållanden.

Konflikter mellan förordning 2662 och den svenska konkurrenslagen

Eventuella konflikter mellan den svenska konkurrenslagen och EG:s
konkurrensregler, marknadsordningama och förordning 2662 följer av
förbudet i 6 § KL. Genom legalundantaget i 18 § har räckviddenc av

§ minskats6 och därmed har konfliktmöjlighetema reducerats. Nedan
beskrivs de möjliga konflikter kan föreligga. Huruvida det verkli-som

föreligger konflikt kan dock endast fastslås efter prövning igen en en
det konkreta fallet.

svenskaDe reglerna undantar endast samverkan inom primär-en
förening, dvs. ekonomisk förening medlemmar lantbrukareären vars
eller andra företag bedriver jordbruk, trädgårdsverksamhet ellersom
skogsbruk. Medlem i primärförening kan lokaläven vara en samman-
slutning sådana företag. Jämfört med EG-rätten detta betydligtärav en

begränsad bestämning vilka tillåts samverka. förordningImer av som
2662 artikel andra meningen2.1 bestämmelsen undantagsägs att om
i synnerhet gäller för avtal mellan jordbrukare, jordbrukarorganisa-etc.
tioner eller sammanslutningar sådana organisationer tillhörav som sam-

medlemsstat. Detta undantag alltså inte begränsat till ekonomiskaärma
föreningar. flera marknadsordningarI uttryckligen till samverkanrättges
i ytterligare led. det fall konfliktFör uppstår det primärt frågaatt är om

konflikt mellan Sveriges konkurrensregler och jordbruksregler,EG:sen
varvid de har företräde.senare

heller definitionenInte vilka produkter ingår i legal-av som resp.
undantag identisk, vilket eventuellt kan leda tillär konflikt. Som exem-
pel kan det svenska undantaget tillnämnas skillnad från EG:satt
undantag omfattar skogsprodukter inte fiske.men

Andra möjliga konflikter kan uppstå med anledning formervilkaav
samverkan undantagna från förbudsområdet.är 18 § andraIav som c

stycket någon friskrivning från tillämpligheten 6 inte§attanges av
då medlems fria rörlighet förhindras eller försvåras avseendeges en

eller leverantör, avseende möjlighetenavnämare lämna organisatio-att
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marknads-betydelse. fleraIavseendei någoteller annat sammaavnen,
vilket kandylika begränsningarföreskrivamöjlighetordningar attges

medlemmarnaställs kravkonflikt. EG-rättenupphov till I attge
producentorganisation. Dettill vissalltför hårt ärinte bindsgenerellt en

intefria rörlighetavseende medlemsbegränsningardock möjligt att en
EG-fördraget,artikel ikonkurrensbegränsande enligt 85.1ens anses

aktualiseras. Omaldrig kanförordning 2662tillämpningvarvid aven
konflikt med EG-frågainteblir det huvudfalletså över tagetär om en

tillämpas obehindrat. Dennanationell kannaturligtvisvarför rätträtten
Gottrup-Klim.nämnda fallettidigarestöd detvissttanke avges

friai föreningarsolika begränsningarbehandladesGottrup-KlimI
med-i stadgarinköpsföreningdanskFallet rörderörlighet. varsen

detinköpsförening. Däremottillhöraförbjödslemmar att varen annan
enskiltmed andratillsammansellerförbjudet görainte ettatt ensam

kon-organiseratskeddedettainköp sätt än ettannat genomom
inköps-medlem iförbudetmedlemsortium. Om trots annanenvaren

erhölltioårsperiodvarvid han underuteslutaskunde hanförening en
överskott.eventuellt Hanoch sin delkapitalinsattåterbetalning avav

odeklareradeföreningensandelinte någonfick däremot netto-av
likadanauteslutningVillkoren vidsubstansvärdet.förmögenhet, dvs. var

Medlemskapsperiodenföreningen.utträdefrivilligtvid varursom
till fem år.begränsad

medlemmarnasbegränsadestadgarovanståendeuppenbartDet är att
analysdock, efterfannEG-domstolenmarknaden.påfria rörlighet av

interestriktionemamarknaden,villkorenekonomiskade att var mer
fungera påskulle kunnaföreningenförnödvändigtomfattande än att

denutträde ellervillkoren viddomstolenfannhellerInte attsätt.avsett
dettaartikel Iomfattades 85.medlemskapstidenfemåriga samman-av

före-uteslutitsfaktisktde företagsärskiltanmärkteshang att ursom
förening-medmarknadsställning jämförbarfåningen lyckats en egen

ens.
begränsningarvissa destöd förvisstGottrup-KlimFallet att avger

konkur-intemed stöd 18undantasinte varaansesensav csom
abstraktdock intekanenligt EG-rätten. Detta avgörasrensbegränsande
konkreti varjeanalyserasmarknad måsteförhållandena påutan resp.

konkurrensbegränsningen,påtagligtGottrup-Klimfall. iDen svaga —--
enligtförbjuden 6skullehellerkanske inte anses

3 1994.dom 1512[1994] ECR I-äer,Gottrup-KlimMål C-25992
4 grunderna 34-43.C-25092,Mål
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frågaI tillåtligheten prissamverkan skiljer sig de svenskaom av
reglerna från EG-reglerna. Enligt 18 § andra stycket gäller legal-c
undantaget inte försäljningspriser faställs direkt eller indirekt påom

produceras hos medlemmarna, försäljningen sker direktnärvaror som
mellan medlemmen och tredje eller då föreningen förman svarar
försäljningen och konkurrensen begränsas i väsentlig omfattning.etc.
Kravet på konkurrensen skall begränsas i väsentligatt omfattning inne-
bär uppenbarligen högre krav endast märkbar påverkanett än enligten
6 Enligt 199394:210 bör49 tumregel gällaprop. atts. som sam-
verkan tillåten de samverkandeär företagen har sammanlagdom en
marknadsandel högst 25 %. De svenska reglerna förefallerom vara mera
långtgående både i förhållande till den samverkan avseende priser som

i artikel i 26622 andra meningen, rådsförordning och denanges sam-
verkan i vissa marknadsordningar.omnämns deI marknadsord-som
ningar förutsätter involvering producentorganisationer saknassom av
inskränkningar avseende prissamverkan levereras tillrörsom varor som
föreningen så länge det endast frågaär genomsnittligt pris förettom
alla medlemmar. Om konflikt uppstår det konflikt mellanär EG:sen
jordbruksregler och nationella konkurrensregler varvid de nationella
konkurrensreglema skall företräde.ge

Huruvida det föreligger konflikt mellan svensk och EG-rätträtten
i det enskilda fallet måste efter individuellavgöras prövning varjeen av
särskilt fall. Det bör visstäven samarbete intenoteras att ettom som
faller under det svenska legalundantaget erhåller individuellt undantag
enligt de svenska reglerna föreliggerså det inte längre någon konflikt.

det fallI det inte föreligger konflikt mellan EG-rätten och svensken
kan svensk i princip tillämpasrätt obehindrat,rätt så länge inteman

kommer i konflikt med lojalitetsbestämmelsen i artikel i Romför-5
draget. Av artikel framgår5 bl.a. medlemsstaterna skall avstå frånatt
åtgärder kan förverkligandetäventyra fördragets mål. Man börsom av
också beakta uttalandet i förarbetena till konkurrenslagen, enligt vilka
ledning bör kunna hämtas från EG-domstolens praxis, frånävenmen
andra länder tillämpar förbudsprincipen prop. 199293:56 21.som s.
Naturligtvis måste dock beakta, vilket framgår nämnda för-man av
arbeten s.21, EG-rättens syfte eliminera handelshinder mellanatt
medlemsstaterna och skapa enhetlig marknad friatt meden gemensam
konkurrens samtidigt tillämpningen den svenska konkurrens-som av
lagstiftningen måste till landets särskilda förhållanden.anpassas

5 Se Bellamy Child Rose,även ed. 14-006, samtv., a.a.
Ottervanger, T.R., 220.a.a. s.



117SOU1995:1l7

konkurrens-ochBranschstruktur7

jordbrukssektorn ilagstiftning inom
Danmark

Allmänt7.1

ochekonomindanskaryggraden i den ärjordbruketdanskaDet är en
betydande ochmarknadsandelarKooperationens ärexportsektor.stor

företag.fåtalmedbranscher högi flera storakoncentrationen ettär

branscherolikamarknadsandelar ikooperativatabell visarNedanstående
1994.år

MarknadsandelProdukt

%Förnödenheter

49gödningsmedel
52utsädefodermedel och
11och oljabensin

Mejeri %

93invägning
89konsumtionsmjölk
86ost
96smör
%ochKött ägg
78nötslakt
97svinslakt
55hudar
59ägg
54fågelkött
97pälsdjur
70vallfrö
18grönsakerochfrukt
99silloljaochfiskmjöl

år 1993.Avser
årsberetning 1994.andelsselskabersDanskeKälla:
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7.2 Branschstrukturer

7.2.1 Mejerisektorn

Företag och struktur

fannsDet år 1993 i Danmark 59 mejerier 23 kooperativa och 36varav
privata. Omkring 95 % mjölkinvägningen sker i kooperativa företag.av
MD Foods 66 % Klöver Maelk 15 %samt tillsammans för 81svarar
%. Det investorägdastörsta mejeriet for 3 % invägningen.svarar av
Merparten småmejerierna osttillverkare.är De små mejeriemaav utsätts
för hård prispress de företagen och det pågårstora struk-en av en
turomvandling på marknaden. Denna omvandling leder till antaletatt
företag marknaden minskar och de återstående företagen bliratt
större.

I Danmark finns branschorganisation för privata ochen gemensam
kooperativa mejerier, Danske Mejeriers F zellesorganisation. Så gott som
all mjölk förädlas i företag medlemmar i dennaär branschorganisa-som
tion. Medlemmarna har i proportion till sinrösträtt mjölkinvägning.
Danske Mejeriers Faellesorganisation administrerar de danska mjölkkvo-
tema.

Samverkansformer

finnsDet inte någon federativ organisation i den danska mejerisektom
Danske Mejeriers Faallesorganisation inköps in-men genom gemensamt

och skersatsvaror Andelssmörexport och Danmaelk.gemensamt genom
MD Foods och Klöver Maelk samarbetar med Konkurrencerådets

godkännande, avsnitt 7.3.4. De samarbetar produktion för hem-se om
mamarknaden i Mejeriernes Produktionsselskab och mjölkdispone-om
ringen i Mejeriernes Meelkedisponeringsselskab. samarbetarDe också i
fråga ochsmör- ostexport.om

kooperativaDe företagen har mycket stark position på marknadenen
for förädlade mejerivaror, vilket framgår nedanstående tabell.av

Kooperativ andel dansk produktion i år 1993.procentav

Produkt 24

konsumtionsmjölk 89
smör 96

86ost
UHT mjölk 59
Källa: DMF år 1994
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ochImport export

dockKonsumtionsmjölkbetydande.danska exporterasDen ärexporten
transportkostnader ochhögautsträckning grundliteni mycket av

produktionskostnaderrelativt högaDanmark harhållbarhet.begränsad
världs-Danmark konkurrerarkonkurrentländerna.tillförhållandei

högoch medhög kvalitetprodukterallt medframförmarknaden av
Även ysteriemaspecialiseradede småförädlingsgrad. exporterar, men

handelshus.skerdetta genom

irliim+imkirlinilldEx amr
år 9ukti itill nra

ExportImportProdukt

3,71,4konsumtionsmjölk
59,220,1smör
75,45,90st
69,614,2mjölkUHT

år 1994.Källa: DMF

%tredjedelar, och knappt 40två 0st-Huvuddelen smörexporten, avav
länder inom EU.sker tillexporten

handelKunder och

detaljhandelskedjoma.säljsmejeriprodukternadelEn stor genomav
kedjor. Deantalkoncentrerad tilldetaljhandelndanska storaettDen är

detaljhandels-tillsammans 54 %hade år 1993kedjornatvå största av
vilketkedjor,isamarbetarkedjornamindremarknaden. De grupper av

tidigare be-koncentrationmarknadsmakt. Denna möts,derasökar som
till-gradi högmejeriindustrikoncentreradstarktskrivits, somenav

hemmamarknadenmejeriindustri dockdanskverkar för För ärexport.
lönsamheten.uppvisar dendeneftersomviktig största

då dessatill kedjornahuvudleverantörermejeriemaDe ärstora men
meje-de småleverantör kanberoendealltförvill äveninte av envara

oftamejeriema levererarsmåleverantörer. Derierna intressantavara
produkter.specialiseradesinapris förfå högredålokalt och kan ut ett

brands,använda privateoberoendesittKedjorna ökar attäven genom
Privatemejeriföretag.legotillverkasvarumärkendvs. avsomegna
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brands i huvudsak import dåutgörs MD Foods och Klöver Mzelkav
inte producerar för private brands.

danskaDe mejeriema försöker öka sin konkurrenskraft attgenom
skräddarsy produkter efter kedjornas önskemål och skapa mervärdeett

teknologi och distribution. Därigenom hoppas kunna skapagenom man
ökat beroende från kedjornas sida.ett

Inträdesbarriärer

kanDet svårt för utländska leverantörer vinna tillträde till denattvara
danska marknaden eftersom mejeriprodukter i utsträckning direkt-stor
distribueras. förDet svårt importörer och utländska konkurrenterär att
bygga lönsam direktdistribution vid sidan de danskastoraupp en av
mejeriforetagen. Viss import sker de danska mejeriernas distribu-genom
tionskanaler i form strategiskt samarbete med utländska företag. Denav
danska handeln har inte någon fárskvarudistribution betydelse påav
mejeriområdet.

höga koncentrationenDen i mejeriledet kan leda till svårigheteräven
för bl.a. utländska konkurrenter köpa dansk mjölkråvara.att

Illjdlkproducenter

Uppsamlingen mjölk sker inom mejeris upptagningsområde ochav resp.
mejeriema konkurrerar inte råvara vad gälleränannat storaom nya
leverantörer i gränsområden. två kooperativenDe konkurrerar inte.stora
Leveransplikt tillämpas liksom mottagningsplikt.

Köttsektom7.2.2

Företag och struktur

Griskött det viktigaste köttslaget i Danmarkär och drygtmotsvarar
80 den% totala danska köttproduktionen. Kooperativa företag hadeav
år marknadsandelar1994 på 97 % levererade grisar och 78 %av av
levererade nöt.

danska grisköttsindustrinDen har varit föremål för snabb struktur-en
rationalisering. kooperativaFyra företag svarade år för1994 97 % av
den danska produktionen svin och Danish Crown 49,l % samtav
Vestjyske slagterier 31,9 har% tillsammans den81 % danskaav
slakten.
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Samverkansformer

slakterier och köttföräd-branschorganisation förSlagterierDanske är
hade tidigareDanmark. Danske Slagterierför griskött ilingsföretag ett

desskooperativa medlemmar i dag bestårantal privata ochstort men
fyra kooperativa företagen.enbart demedlemmar av

marknaden förpå den danskaantal jointfinnsDet venturesett stort
förnödenheter, slakt,inköphandhargriskött. Dessa gemensamma av

till-fyra kooperativa slakteriemadeförädling och Tre ägerexport. av
styckatkooperativ, Ess-Food,federativt exporterarett somsammans

i Tulip International,vidare delägareEss-Foodgriskött. är ettär som
exportmarknaden.främst aktivtförädlingsföretaginvestorägt ärsom

ochTulip International 50 %ägarandelen ikooperativaDen är nästan
i styrelsen.företagende kooperativa överväger

slakteri-kooperativafusionera deförts diskussionerharDet attom
ochhittills vid planerenda företag det hartillföretagen stannatett men

förhandlingar.
företagenmellan de kooperativaförekommerkonkurrensDen som

mellan Danish Crownmarknaden konkurrensdanskapå den utgörs av
med övrig kooperation åförädlingsforetag i samverkanoch dess ena

förädlings-slagterier harandra sidan Vestjyskesidan och å egensom
desjälvständigtföretageninvestorägdaindustri. ärDe menagerar

lokalt.i regeljämförelsevis små och agerar

ochImport export

Uppskattningsvis 70 %svinkött.Danmark nettoexportörär stor aven
liten. Avmedan importendanska produktionenden ärexporteras ex-av
ländertillEU-länder och resterande 40 %tillgår 60 % utan-porten ca

för EU.

relationimport idansk produktion importrelation tilliExport + samt
duktion i år 92k 1till dan centrr

ExportProdukt Import
3,4 70Griskött

årKälla: DS 1993.

huvudsak vissaförekommer igrisköttimportDen utgörs avsomav
förkvaliteten grundenTyskland. danskaspecialprodukter från Den är
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exportfram gångarna varför de danska företagen inte vill importera råvara
för produktion förädlade exportprodukter.av

danska företagenDe i huvudsak ägdaexporterar gemensamtgenom
dotterbolag. Enligt företrädare för danska företag konkurrerar danska
företag med varandra vid Enligt företrädare för tyska och neder-export.
ländska konkurrenter delar danska företag vid i regiexport egen upp
marknaden och undviker därigenom konkurrera med sina dotterbolag.att

Kunder och handel

Kunder på den inhemska marknaden i huvudsak industri- och detalj-är
handelskedjor. Den exportandelen minskar beroendet hemma-stora av
marknaden. Hemmamarknaden dock lönsam varför de danskaär mest
företagen konkurrerar med priset leverera till kedjorna. Denatt ut-om
ländska konkurrens finns inskränker sig till tyska företag,som som
säljer relativt volymersmå vissa specialprodukter.av

Inträdesbarriärer

kooperativa företagensDe storlek och utvecklade samarbete torde i sig
försvårande omständighet för nyetablerare och importörer.utgöra en

Köttproducenter

Konkurrensen lantbrukarnas leveranser grisar begränsadärom av
grund de kooperativa företagen har icke bindande överenskom-attav en
melse betala priser för kvaliteter i hela Danmark.attom samma samma
Priset branschorganisationen Danske Slagterier och hittillsharsätts av
följts slakterierna. Konkurrencerådet har under hösten inlett1995av en
prövning denna överenskommelse. prissättningenDenav gemensamma
kan i kombination med leveransplikt medföra konkurrensenatt om
lantbrukarnas blir begränsad. praktikenI varierar dock efterlikvidenur
mellan de olika kooperativa företagen och det förekommer i viss
utsträckning producenter går till kooperativt företag.överatt ett annat
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Spannmålssektom7.2.3

och strukturFöretag

kooperativa företagen svarade år för uppskattningsvisDe 1994 69 % av
spannmålsinsamlingen den danskapå spannmålsmarknaden medan in-

förvestorägda företag svarade 31 kooperativa andelen för-%. Den av
säljningen fodermedel under är och gödnings-52 %av var samma av
medel 49 %.

företaget Dansk LandbrugsDet Grovvareselskab A.m.b.A.största är
DLG med 37 % den danska spannmålsinsamlingen år 1994, följtav

investorägda KFK 25 % och Landsforeningen den lokale andelav
24 fjärde företaget%. Det Fyens Andels-foderstofforetningstörsta är
A.m.b.A. med blygsammaFAF 4 % spannmålsinsamlingen. DLGav
och blir fusioner och uppköp alltKFK på den danskastörregenom
marknaden.

Samverkansformer

DLG och samverkar import, inköp,FAF tillverkningom gemensamma
foder och gödningsmedel spannmål. harDe även,samt exportav av

enligt branschföreträdare, gentlemens inte konkurreraett agreement att
varandras geografiska marknader.

ochImport export

spannmål till Danmark normalt begränsad tillImporten någraär settav
Viss import sker i början från sydliga län-säsongenprocent. veteav av

der. Det förekommer viss import hög kvalitet. Huvud-även veteav av
delen den danska produktionen används foder i svinuppföd-av som
ningen inhemsk konsumtion.80 % av

Omkring tredjedel den danska produktionen Ex-exporteras.en av
sker i huvudsak internationella eftersomhandlare dessaporten genom

har informationsövertag. Stordriftsfördelama i spannmålshandel ärett
betydande. Danmark framgångsrik maltkom.är exportören av

Spannmålsodlarna

kooperativenTre de DLG, och har, enligt bransch-FAF BAFstörreav
företrädare, gentlemens inte konkurrera inköpenagreementett att om av
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spannmål. dock konkurrens från det kooperativaDe möter näst största
företaget Landforeningen frånoch de investorägda företagen. De
mindre företagen saknar importmöjligheter vilket dem beroendegör mer

inhemsk råvara. Leveransplikt eller mottagningsplikt förekommer inteav
det gäller spannmål.när

Konkurrenslagstiftningen7.3 i Danmark

danska konkurrenceloven från och trädde i kraft denår 1989Den är
januari bekendtgörelse den1990 No 370 juni 1989.1 7 Lagen,av som

ändrades år administreras Konkurrencerådet. Rådets1992,senast av av-
göranden överklagas tillkan Konkurrencaenkenaevnet.

Materiella bestämmelser7.3.1

bygger missbruksprincipen och skapaLagen att transparens
marknaden i fråga konkurrensbegränsningar. Transparensprincipenom
har till syfte åstadkomma den lättaste och billigaste tänkbara möj-att

för förhandlare skaffa sigligheten producenter, och konsumenter att
affärsvillkorrelevant information priser, och andra upplysningar omom

konkurrensförhållandena. Behovet ingripa konkurrensbegrän-att motav
sande bli mindre marknadenåtgärder påstörre är.transparensenanses

medföra marknaden kommer förhindraPrincipen själv kon-att attanses
kurrensbegränsande förhållanden Konkurrencelovsudvalget, Betänkande

Erhvervsministeriet ff.1297, 1995, 247nr. s.
innehåller inte särskilda undantag för jordbruksektom.någraLagen

Anmälningsskyldighet

innehåller bestämmelse resultatLagens 5 § är ett atten som av man
tillämpar transparensprincipen. Bestämmelsen innebär skyldighet atten
till Konkurrencerådet och medföranmäla avtal åtgärder eller kansom
komma medföra dominerande inflytande marknaden.påatt

Rådet enligthar 6 möjlighet bl.a. begära upplysningar, inkl.§ att
räkenskapsmaterial, utskrifter böcker, affärsverk-andra handlingar iav
samhet och uppgifter lagrade elektronisk väg.

konkurrensen inte fungerar tillfredsställande, andraOm detom av
skäl krävs för konkurrensförhållandena skall kunna följas eller föratt att
skapa det gäller prisförhållanden, enligtkan rådet §7närtransparens
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företag, periodbl.a. kräva under till två år, lämnar när-att ett en av upp
upplysningar priser, vinster, rabatter, bonus, affärsförhållandenmare om

förbindelserfinansiella och organisatoriskasamt m.m.

Ojfentlighet

Konkurrencerådet har offentliggöra, med vissa inskränkningar,rätt att
uppgifter rådet har kräva enligtden bestämmel-rätt atttyp av som

Äveni och resultatet vidtagna undersökningar. avtal7 §serna av m.m.
enligt offentliga.anmälts § blir Bestämmelser inskränkning5som om

offentligheten kring anmälda avtal finns i lOav m.m.
Bestämmelserna offentlighet i konkurrensärenden i Danmarkom om-

fattade ursprungligen flera uppgifter vad fallet. omfat-Enän ärsom nu
kritik de ursprungliga bestämmelserna ledde emellertid tilltande attav

de modifierades.

Åtgärder skadliga konkurrensbegränsningarmot

Om rådet finner det föreligger konkurrensbegränsning, påatt en som en
viss marknad medför eller kan komma medföra skadeverkningar påatt

därmed effektiviteten produktion omsättningkonkurrensen och i och av
näringsfriheten,eller tjänster eller begränsningar i kan detetc. en-varor

bestämmelserna i försöka få skadeverkningama upphöraligt ll § att
förhandlingar.genom
inte skadeverkningama kan bringas upphöra vid förhandlingarOm att

delviskan rådet enligt bestämmelserna i helt ellerenligt § 12 §11
affärsförhållanden.förbjuda avtal, åtgärder, bestämmelser och

medförsådan konkurrensbegränsning iOm 11 § attsom angesen
priser vinster klart vad skulle kunna nås mark-eller överstiger som en

sådan effekt inte kannad med fungerande konkurrens kan rådet, om en
för period till besluta tak förnås på årsätt, ettannat en upp om

priser eller vinster eller priser och vinster skall beräknas på visst sätt.att
förbud.innehåller konkurrencelovens enda uttryckliga14 § Bestäm-

förbjudet för företag vidareförsäljningmelsen innebär det vidäratt att
i efterföljande försäljningsled kräva visst minsta pris sättsatt ett

eller visst påslag priset skall ske. Rådet har möjlighetatt ett attvaran
dispens, vilket skett för försäljning tobaksvaror, böcker och förge av

tidningar. Några dispenser inom jordbrukssektom har inte givits.
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Straff m.m.

straff finns i ochBestämmelser 19 20 §§.om

till konkurrenslagFörslag7.3.2 ny

År harKonkurrencelovsudvalget. Utskottettillsattes utskott1993 ett
BetänkandeKonkurrencelovgivningen i Danmarki sitt betänkande

konkurrenslag.Erhvervsministeriet lämnat förslag till19951297, ett ny
enigt.Utskottet intevar

varit undersöka den danskasyfte med utskottets arbete harEtt att om
till konkurrensregler.konkurrenslagstiftningen behöver EG:sanpassas

principer,anpassning och bygger på tvåFörslaget innebär sådanen
kontrollprincipen.förbudsprincipen och

förslagets innehållerFörbudsprincipen kommer i uttryck i 6 som
indirekt har till syfteför företag ingå avtal direkt ellerförbud attett som

innehållereffekt konkurrensen. Bestämmelseneller till begränsaatt
identisk med uppräkningenuppräkning, till sitt innehållsedan ären som

skillnad bestämmelserna i artikelRomfördraget. Tilli artikel i85.1 mot
uppräkningen uttömmande.dock85.1 är

avtal mellan före-omfattar enligt förslagets inteFörbudet 7 § m.m.
överstiger miljard danskaårsomsättning intesammanlagdatag, envars

marknadsandel inte överstiger 10 %.sammanlagdakronor, eller vars
för undersökning från år 1994Betänkandet redogör, 322, över om-ens.

undersökningen framgårkooperativa företag. Avsättningen i 32 att av
omsättning under miljoner DKR,kooperativ hade två 250dessa st en

omsättningochomsättning mellan 250 500 DKR, stst sex ensex en
omsättning påoch miljard och 18mellan miljoner DKRpå 500 st enen

miljard DKR.över en
Bestämmelsernafå individuella undantag.möjligheter8 § attger

svenska konkurrenslagen.sitt innehåll i i dentill 8-11motsvarar
gruppundantag.i förslaget finns bestämmelserI 9 § om

förjord-inte uttryckliga särbestämmelserFörslaget innehåller några
bestämmelse, innebär bl.a.innehåller däremotbrukssektorn. 4 § en som

inte omfattar avtal harförbudsbestämmelsema i lagenatt somm.m.
Romfördraget ellerenligt bestämmelserna imedgivits undantag som

förför undantag i förordning undantaguppfyller förutsättningarna omen
Bestämmelsen innebär bl.a. avtalvissa avtal atttyper somm.m.av m.m.

faller utanför tillämpningeni förordning 2662faller under undantagen
ff Fråganbetänkandet och 397.danska konkurrenslagen 69den s.s.av

förförordning 2662omfattande undantagen ihur när-är prövasom
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varande EG-domstolen. därförDet går inte omfattning-avgöraattav nu
undantaget i den föreslagna konkurrenslagen. aktuellaDen be-en av

stämmelsen innebär, i fråga samarbete på jordbruksområdet,om en
direkt koppling till bestämmelserna i förordning 2662. innebärDet att

isamarbete och för sig uppfyller förutsättningarna för undantagett som
i förordning 2662 inte uppfyller samhandels- och märkbarhets-men
kriterierna i artikel 85.1 i Romfördraget formellt inte omfattassett av
undantagsbestämmelsema i 4 Tanken emellertid samarbetet,är att om
det faller under förbudsbestämmelsema i 6 i normala fall ändå inte
skall förbjudas i Danmark. det inte fallerOm under bagatellregeln i 7 §
kommer förmodligen undantagsbestämmelserna i 8 tillämp-§ att vara
liga.

innehåller bestämmelse5 § innebär förbudsbestämmelser-atten som
inte omfattar avtal, åtgärder och samordnad praxis inomna samma

verksamhet eller koncern. Enligt betänkandet, omfattar399, bestäm-s.
melsen kooperativa företag. Så länge det fråga företagetsäven är om
interna förhållanden, dvs. förhållandet mellan det kooperativa företaget

sådant och dess medlemmar förhållandet mellan medlemmarnasamtsom
Åtgärdernainbördes kommer dessa frågor omfattas undantaget.att av

måste emellertid begränsade till vad nödvändigt förär attvara som
säkra tillfredsställande drift företaget, inbegripet dess förhand-en av
lingsstyrka.

Kontrollprincipen kommer till uttryck i förslagets 10 Bestäm-
melsema i innebär konkurrensbegränsande10 § avtal, åtgärder inomatt
företagssammanslutningar och samordnad praxis mellan företag i samma
omsättningsled, inte omfattas förbudet i 6 skall anmälas tillsom av
Konkurrencerådet. Uppgifterna kommer inte offentliga.att vara

Samarbete inom jordbrukssektom7.3.3

Den vanligaste formen inomsamarbete lantbruket andels-ärav
kooperation. Majoriteten primärproducentema organiserade i någonärav
form kooperativa företag. inteDet finns någon egentlig lagstiftningav

andelskooperationer, förutom regler registrering.om om
ingenDet konkurrensrättslig skillnad mellan samarbete inomgörs

primärföreningar och federativt samarbete. Enligt Landbrugsraadet, jfr
inteLRF, någon sådan åtskillnad eftersom det fråga hel-görs är om

integrerade Konkurrencerådet jämställer däremot samarbetesystem.
mellan lantbrukare inom kooperativa företag med samarbete mellan
sådana företag. förutsättning emellertidEn det sigär röratt om
självständiga lantbrukare företag. Konkurrencerådet riktar i dessaresp.
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enskilda lantbrukare och deintresse samarbete mellansammanhang mot
Konkurrencerådet emellertid dekooperativa företagen. Enligt rör stora

primärföreningar avtalkonkurrensrättsliga frågorna avtal mellan samt
till dessa.primärföreningar ochmellan avnämare

stadgar innehåller antal bestämmelserkooperativa företagensDe ett
föreningen. innehållerförhållandet mellan medlemmarna och Derörsom

in- utträde, leveransplikt ochbestämmelser ochi allmänhet -rätt,om
fördelningför sin del föreningens skuldermedlems samt avansvar av

vidi beslutande Medlemmarnaöverskott och inflytande tarorgan.
föreningenconto-utbetalniitg och därutöver fastställerleverans áemot en

lika för alla medlemmar. slakteribran-utdelning i efterhand Iden ärsom
mejeribranschen MejeriernesDanske Slagterier och ischen fastställer

mejeriernaacontopriser. Såväl slakteriernaFeellesorganisation som
del föreningarpriser, förpliktade till det. Enföljer dessa attutan vara

ellerför medlemmarna lägga personliga kontonmöjligheter att uppger
fem till årdessa konton betalas normaltdriftsfonder. påPengar ut sex

medlemmarin. Bindningar mellan föreningar ochefter det de tjänatsatt
mejeribransch-leveransplikt förekommer inom slakteri- ochi form av

erna.
bindningar.normalt nämnda Leve-Konkurrencerådet accepterar ovan

enligtmedlemskapet och det förekommer,knuten tillransplikten är
uppsägningsfrister isjälvständigaKonkurrencerådets kännedom, inte

Konkur-Leveransplikten får dock, enligtsådana förpliktelser.fråga om
omfatta för många produk-vittgående ochrencerådet, inte onödigtvara

maxi-bindningstiduppgift praxis medföljer enligt EGzsManter. en om
skäl. Medlemskaps-föreligger exceptionellamalt det intetvå år, om

till år,varierar mellanmejeri- och slakterisektorernatiderna inom ett tre
leveranspliktenmånader. innebäruppägningstid på Detmed attsexen

ingripit dessaKonkurrencerådet har intetill år.kan mottrevara upp
detoförhindrat ingripa demsigbindningar t.ex.att mot ommen anser

klagomål.inkommer
jordbruketbehandlas inomPrissamverkan skulle på sätt somsamma

skulle intepriskartellerbransch helst.inom vilken Renasomannan
heller Konkurrencerådet. Ettoch förekommer inte, enligtaccepteras

obearbetadeprimärproducenter försäljningsamarbete mellan pro-om av
emellertidkooperativ skulle, enligt Konkurrencerådet,dukter ettgenom

striderpriskartell. samarbetetinte omedelbart Om motanses som en
får alltså från fall till fall.konkurrenceloven prövas

kooperativ,barriärer vid medlems utträdeVad gäller frågan ettom ur
fall inommedlemskapstid, inormal nämnts vartär ovan,somen

skall sketill Uppsägningoch mejeribranscherna år.slakteri- ett tre sex
vid utträde få någonmånader förväg. medlem har intei En rätt utatt
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andel det kooperativa företagets förmögenhet. Medlemmarnaav ansvarar
för förpliktelser,kooperativets i allmänhet till i förväg bestämd andelen
och till maximalt belopp. den mån medlemsinsatser förekommerIett
återbetalas dessa. Perioden för återbetalning medlemmarnas kapitalav
varierar. slakteribranschen fem tillInom år vanlig period.är sex en

andra branscherInom kan perioden till tio år.vara upp
danska kooperationenDen har sig till den marknadenstörreanpassat

inom har skett i form fusionerEU. Det företagsköp ochsamtav sam-
arbetsavtal har medfört samarbetetDet nått sådanöver gränserna. att en
omfattning det under de till sju åren blivit aktuelltatt senaste attsex

anmälan till kommissionen. Konkurrencerådet inte den ökadegöra ser
koncentrationen problem eftersom den inhemska konkurrensenettsom

både från importörer och mellan olika kooperativ i varje bransch är— -
omfattande.

Praxis7.3.4

Nedanstående genomgång gäller avgöranden från Konkurrencerådet
konkurrencelovenunder de år varit tillämplig, alltså sedan år 1990. Frå-

har i allmänhet gällt de aktuella avtalen varit sådant slag attgan om av
det anmälningsskyldighetförelegat till Konkurrencerådet. endastDet är
i fåtal fall har förändringarrådet ingripit och krävt i eller deett stoppat
aktuella avtalen.

Avtalen mellan Foods och Klöver MaelkMD

Foods och Klöver MzelkMejerierna MD Klöver, bådaMD ärsom
kooperativa företag, de två mejerierna den danskaär största
marknaden. vid tidpunkten för avgörandeDe tillsammanstog emotresp.

varvid svarade för för80 %, MD 65 % och Klöver %,15ca ca ca av
den råmjölk producerades i Danmark. marknadsandel förDerassom
konsumtionsmjölk 80 och för övriga mejeriprodukter%övervar ca

och Klöver ingått antal behandlas75 %. MD har avtal underett som
punkterna nedan.A-D

ingick år avtalskomplex innefattade bl.a.A. Parterna 1992 ett som
bildandet bolag för disponera den mjölk de mejeri-bådaöverett attav

disponerade M-bolaget. Avtalet innehöll bestämmelserövererna om
leveransplikt mottagningsplikt. bolagets beslutandeI togsresp. organ
beslut medanmed enkel majoritet vissa beslut krävde enhällighet. Man
bildade också bolag för samarbeta produktionen danskapåett att om

I5-I2915
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Ävenmarknaden P-bolaget. detta avtal innehöll bestämmelser om
leverans- mottagningsplikt. styrelsenI beslut med enkel majo-togsresp.
ritet förmed undantag vissa beslut för vilka krävdes enhällighet.

konstateradeKonkurrencerådet avtalskomplexet på kort siktatt
skulle medförakunna förbättrad effektivitet. konstateradeMan emeller-
tid avtalen på lång rad punkter reglerade handlingsfrihetatt parternasen
och fäste sig framför allt vid bestämmelser utjämning det ekono-om av
miska resultatet och fall.i vissavetorättom

Konkurrencerådet fann i sitt beslut avtalskom-att parterna genom
plexet utövade eller skulle kunna dominerande inflytande påutöva ett
produktionen och omsättningen mjölk och mjölkprodukter och attav av-
talen därmed anmälningspliktiga. Vid förhandlingar krävde Konkur-var
rencerådet avtalskomplexet skulle följandeändras i avseenden.att

a Bestämmelser utjämning det ekonomiska resultatetom av av par-
dispositioner skulle bort.ternas tasegna

b Bestämmelserna skulle bort.vetorätt tasom

c skulle etablerasDet maximal marknadsmässig kringtransparens
avräkning mellan ochM- P-bolagen och kring sistnämnda bolags
resursförbrukning.

d skulle fastställas rimligaDet konkurrensrättsliga principer för tredje
köp råmjölk.mans av

Konkurrencerådet förbjöd, efter det förhandlingarna inte lett till deatt
ändringar myndigheten krävt, hela avtalskomplexet. fastställdesBeslutet

Konkurrenceankenaevnet. MD och Klöver har under år anmält1994av
avtalskomplex, i vilket tillmötesgått de krav Konkur-ett nytt man som

framställt.rencerådet Rådet har dock konstaterat avtalskomplexetatt
innebär märkbar begränsning konkurrensen på den danska mjölk-en av
marknaden och det därför anmälningspliktigt enligt konkurrence-äratt
loven och följaktligen också offentligt.

samband medB. I MD och Klöver ingick ovanstående avtals-att
komplex avtalade de också skulle ombesörjaMD Klöversatt export av

med vissa undantag. Konkurrencerådet konstaterade avtaletost, att
kunde påverka konkurrensförhållandena i Danmark för övriga ostexpor-

Rådet konstaterade emellertid, bakgrund Klövers begrän-törer. mot av

1 Dokumentation 1992-4 296 ff.s.
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sade andel den aktuella MD:s starka position mark-påexporten, trotsav
naden, det inte förelåg dominans på marknaden och detatt att
följaktligen inte förelåg skyldighet anmäla avtalet.att

C. ingick, efter det avtalskomplexetParterna under A ingåtts,att ett
avtalskomplex och blandprodukter.avsåg smörnytt som

Konkurrencerådet fann avtalskomplexet i sin helhet anmäl-att var
ningspliktigt. motiveringenI till avgörandet konstaterade rådet mark-att
naden kunde begränsas till produktion smörfettoch med tillsatssmörav

vegetabiliska fetter. Rådet konstaterade vidare till-att parternaav
hade 80 produktionen försäljningen% och på denöversammans av

aktuella marknaden i Danmark. konstateradeMan även att parterna
avtalet reglerade denna del marknaden med exklusivitetsreg-genom av

ler, Klöver åtagit sig exklusiv köpplikt och MDatt mot-genom en en
svarande exklusiv leveransplikt. Rådet lade vidare vikt vid avtalenatt
innehöll bestämmelser betalning för produktion fördelningochom av
omkostnader så produktionen på Klövers anläggningarsätt att en av
lades fast och avräknades enligt bestämda regler, säkrade parternassom
insyn i varandras förhållanden.

och Klöver formaliserade samarbetetD. MD vad gäller mjölkpulver.
Samarbetet skedde i form avtal, varigenom skapattre ettav man pro-
duktionsbolag, Mejeriemes Kondensselskab A.m.b.A. K-prod, och ett
försäljningsbolag, MD Foods Ingredients Ingredients. Konkurrence-
rådet fann anmälningsplikt förelåg och lade i beslutet vikt vidatt
följande.

stod för den samladeParterna 80 % danska mjölkmängden ochca av
köper,antalet företag producerar och säljer mjölkpulverproduktersom

litet.Av betydelse det fanns få företag kan bearbetaär stor attvar som
mjölk till pulverprodukter, eftersom produktionen varierar under året och
mjölk fárskvara. Rådet konstaterade också skyddatK-prodär atten var

konkurrens från de medlemmarna. Beträffande Ingredientsmot egna
konstaterade rådet det kooperativt företag medatt ettvar samma
medlemmar förelågi K-prod och det leveransplikt medattsom

leveransskyldighetmotsvarande mellan medlemmarna och kooperativet.

Avtal mellan Foods ochMD FDB

Under år ingick Foods1993 MD MD och avtalskomplex iFDB ett
samband med utträdeFDB:s Danmmlk. och med avtalet löpteI ettur
tidigare, anmälningspliktigt, mellanavtal Danmzelkparterna ut.om
Konkurrencerådet konstaterade anmälningsplikt enligt förelåg för5 §att
delar avtalskomplexet, bl.a. samhandelsavtal avtalochett ettav om
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konstaterade hade andelinrättande bonussystem. Rådet MDattett enav
för konsumtionsmjölk och specialproduktermarknadenpå 50-60 % av

samarbete med Klöver Maelk hade mark-och omfattandeett ensom
detaljhan-hade 13 försäljningen inadsandel 25 %. FDBom ca ca av

produkter. Samhandelsavtalet innebar leve-delsledet ifrågavarandeav
för-köpplikt för dessransplikt för och FDB 100 %MD näraav av

säkrade prioriterad position på såbrukning. Avtalet också FDB sätten
leve-skulle få bättre priser eller bättre övrigaandra köpare inteatt

september tillransvillkor. Avtalet gällde till den 30 1997, rättutan upp-
sågning.

konkurrensrättsligsärskiltRådet förbehöll sig rätten göraatt en
avtal skulle kunna harabattavtalet, eftersom sådantvärdering ett enav

emellertidkonkurrensen. Klausulen rabatter harskadlig inverkan på om
ställning tillvarför rådet inte haft anledninginte tillämpats ännu, att ta

och omfattarhar emellertid modifieratsfrågan. Exklusivitetsklausulen
förbrukning.70 % FDB:savnumera ca

EnighedenKlöver Møelk ochråmjölk mellanAvtal påprisom
Produktion AS

Produktion ASoch Enighedenmellan Klöver Maelk A.m.b.A.avtalEtt
anmälningspliktigt enligtråmjölk och färdigvaror ansågsleverans avom

därefteruppsägning ochunder fyra tillAvtalet löpte år5 rättutan
tilläggsavtaluppsägning. Enligtmed månadersmed år i etttagetett sex

fastställas årligen.skulle priser

ASoch Enigheden Produktionmellan FoodsAvtal MD

innehöllavtal,Produktion AS ingickFoods och EnighedenMD ett som
råmjölksprodukterprisavräkning debestämmelser på leveranser avom
gickfrån Avtalet, inteEnigheden MD. sägaatttar emot upp,somsom

till Enig-hade förköpsrättbl.a. också klasul MDinnehöll attomen
heden.

utövade eller skulle kunnaKonkurrencerådet konstaterade avtaletatt
därför anmälnings-inflytande och detdominerandeutöva attett var

lade rådet vikt vidsin motivering till beslutetpliktigt enligt 5 I att av-
tredje producentlandets ochtalet ingånget mellan störstastörsta avvar

vidare avtalet låsteRådet konstateradekonsumtionsmjölkprodukter. att

2 Dokumentation 1992-2.
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fast Enighedens distributionsmöjligheter och det formellt inte gickatt att
Rådet beslutade därför inkalla till förhandlingarsäga att parternaupp.

för få bort konkurrensbegränsande delar avtalet, bl.a. klausulenatt ur om
avtalet inte kunde sägasatt upp.

har utnyttjatMD köpa Enigheden, varför någrarätten attnumera
modifieringar avtalet inte längre aktuella.ärav

Avtal ekologiska och biodynamiska konsumtionsmjölkprodukterom

Konkurrencerådet konstaterade avtal mellan MD, Klöver ochatt ett
Dansk Naturmaelk A.m.b.A. produktion och distribution ekolo-om av
giska och biodynamiska konsumtionsmjölkprodukter inte anmäl-var
ningspliktigt. Rådet konstaterade det inte kunde det vid denatt antas att
aktuella tidpunken 199192 fanns särskild marknad för dessaen pro-

försäljningsvolymdukter och den det rörde sig utgjorde mindreatt om
marknaden för konsumtionsmjölkprodukter.l %än av

Andelsslakteriers stadgar

Konkurrencerådet fann det förelåg skyldighet enligt 5 § anmälaatt att
stadgarna för Danish Crown A.m.b.A., Vestjyske slagterier A.m.b.A.,
Steff-Houlberg Slagterieme A.m.b.A., Slagteriregion Syd Thisted-och
Fjerrislev Andels Slagteri A.m.b.A.

Rådet konstaterade i sitt beslut svinslakten i Danmark, bortsettatt
från slakt mindrei omfattning vid lokala slakthus, vid ingången årav

ombesörjdes1991 slaktföretag, fem kooperativa före-av sex varav var
aktuella slakteriemasDe stadgar uppbyggda efter itag. stort settvar

och innehöll lång rad bestämmelser förhållandetmönstersamma en om
mellan slakterierna och medlemmarna, jfr avsnitt 7.3.3.

Rådet lade i sitt beslut vikt vid strukturen på marknaden med fåtalett
slakterier med likartade stadgar. konstateradeMan också det förelågatt

viss geografisk uppdelning marknaden, vilket medförde endastatten av
fåtal slakterier aktuella anlita för den enskilde producenten.ett attvar

Rådet konstaterade vidare stadgarna innehöll bindningarantalatt ett som
medförde konkurrensen begränsades. Stadgama innehöll bestämmel-att

medverkade till hårdare uppdelning försäljningskanalemaser som av
och inskränkte de enskilda producentemas och slakteriemas handlings-
frihet, samtidigt de skapade hinder för slakterier få tillträdeattsom nya
till marknaden. Rådet konstaterade dock avslutningsvis det skeddeatt en
betydande utveckling samhandelsvillkoren inom branschen. dennaIav
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ingick avvikelser från de aktuella reglerna i slakteriemasutveckling
bind-stadgar med mindre restriktiva leveransbestämmelser med kortare

ningstider.

Danske Slagterier

branschförening för slakteriema.Danske SlagterierOrganisationen är en
fastställersysslar med bl.a. service till slakterierna ochFöreningen av-

för verksamhet anmäld tillräkningspriserna slaktsvin. Föreningens var
konkurrenslagstiftningen,konkurrensmyndigheten enligt den tidigare

anmäl-Konkurrencerådet konstaterade det förelågmonopolloven. att
ladei den konkurrenceloven. Rådetningsskyldighet enligt §5även nya

bindningar. Bland dessaföreningens stadgar innehöll radvikt vid att en
för följa allaåterfanns bl.a. skyldighet medlemmarnabindningar att

därtill knutna verk-styrelsen tagit i samtliga slakteriers ochbeslut som
rikt-följa organisationensintressen deras skyldighetsamheters attsamt
möj-slaktsvin. Organisationen hadelinjer för avräkningspriser på även

finansiellt stöd.marknadsstrukturen bl.a.lighet påverkaatt genom

International ASTulip

sigInternational AS. Bolaget skulleoktober bildades Tulip1990I ägna
produkter svinkött i formoch försäljning bearbetadeproduktion avav

Avtalet bildandetoch bacon förhel- eller halvkonserver export. omav
innehöll bestämmelserbl.a. ramavtalbolaget bestod ett omav somav

och de slakterieroch samarbetet mellan bolagetbildandet bolagetav om
bolaget.eller indirekt knutna tilldirekt varsom

A.m.b.A., Ess-FoodTulip SlagteriemaAvtalet ingicks mellan samt
svinkött ochEss-Food säljorganisation förantal investerare. ärett en

Slagteriselskabet Wenbofem slakterier, tvåårbestod 1990 av varav
SlagteriemaSlagterier fusionerade med TulipA.m.b.A. och östJYSKE

A.m.b.A. i samband med Tulipunder Danish Crown Interna-attnamnet
Övriga Steff-slakterier ingick i Ess-Foodtional bildades. varsom

Thisted-FjerritslevDane-Quality AS ochHoulberg A.m.b.A., Royal
Andelsslagteri.

deltagande slakte-konstaterade i sitt beslut deKonkurrencerådet att
Rådet fannhade marknaden för slaktsvin.riema tillsammans 75 % avca

mellan Tulip Internationalvidare avtalet innehöll antal bindningarettatt
Tulipoch köpplikt 23deltagande slakterierna, bl.a. leverans-och de av
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Internationals behov skinkor och 12 behovet bogar. Rådetav av av
fann det förelåg anmälningsskyldighet enligtatt 5

Bolaget klagade på beslutet och åberopade bl.a. bogar och skinkoratt
köptes till marknadspris, och försäljningen de aktuella produkternaatt av
endast utgjorde 12-13 % de deltagande slakteriemas försäljningav av
farskvarorråvaror. Bolaget anförde vidare dess köp hos samtligaatt
slakterier endast utgjorde 9-10 % slakteriemas försäljning. Eftersomav
avtalet endast reglerade del den samlade produktionen kundeen av pro-
centangivelsema reduceras i motsvarande mån.

Konkurrenceankenzevnet fann avtalet inte anmälningpliktigtatt var
enligt 5 Som skäl anförde de uppgifter bolaget anfört rele-man om

marknadsandelar och den omständighetenvanta avtalet i alltatt väsent-
ligt gällde köp till marknadspris, inte någon parternaav varor som av
hade något särskilt inflytande och inte heller kunde ha någotantas
inflytande på. Man fann därför det inte fanns grund föratt att anta, att
avtalet utövade eller skulle kunna dominerande inflytandeutöva påett
marknaden för skinka och bog från slakteri. Man fann också det inteatt
heller i övrigt förelåg några omständigheter talade för avtaletattsom
skulle kunna sådant inflytande.utöva ett

Avtalet mellan ochDanisco Danske Sukkerroedyrkere

Konkurrencerådet fann i beslut år 1993 branschavtalet mellanett att
Danisco AS DDS och Danske Sukkerroedyrkere anmälnings-var
pliktigt enligt Rådet5 anförde grund för slutsatsen avtaletattsom
hade dominerande inflytande på marknaden, DDS hadeett att ensamrätt
till produktion socker i Danmark medan Danske Sukkerroedyrkereav
företrädde landets 9 000 sockerbetsodlare. Rådet anförde vidare attca
avtalet innehöll bestämmelser odling, leverans,nämnare betalningom
och övriga villkor för sockerbetsproduktionen. Rådet konstaterade också,
i fråga förhållandet till EG:s marknadsordning förordning EEGom
20668, förordningen innehöll bestämmelser lägsta priser ochatt om
minsta mängder och för vad avtalen mellan odlaregränser ochsatte
sockertillverkare skulle fick innehålla. Avtalen skulle innehållaresp.
bl.a. bestämmelser leverans bestämda mängder sockerbetor, vill-om av
kor för leverans ytterligare betor leveranssätt. Avtalen fick inne-samtav
hålla bestämmelser bl.a. pristillägg, fördelning kvoter i händelseom av

odlare inte fyllde sin kvot, val frömaterial ochatt minsta mängdav av
socker i betorna. Rådet konstaterade därför EG-förordningen lämnadeatt

för träffa avtal ytterligareutrymme förhållandenparterna att om av
betydelse för sockerbetsodlingen.
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faställde be-Konkurrenceankenaevnetöverklagade beslutet.Parterna
innehållbedömning avtaletssamladkonstaterade, vidochslutet aven

avtalets bestäm-framför alltregleringama,de offentligajämfört med att
medfördekvoterfördelningextrabetalningar ochmelser attavomom

anmälningsskyldighet.förelågdet

till LandbrugsministeriethänvändelseKonkurrencerådets

förhindraföråtgärderi ffbestämmelser 11 §Konkurrencelovens attom
gäller inte för verksam-konkurrensbegränsningarverkningarskadliga av

hemställdeKonkurrencerådetreglerade.offentligrättsligtheter ärsom
branschavtalentillsynLandbrugsministeriet, hardärför över attatt som

tillmarknadsordningen,imed innehållet attöverensstämmer ser
Ändringama bestämmelseförutomskulle,branschavtalen ändras. att en

förpliktelser, innebäratidigareförinnehavares attägaresansvarom ny
odlareförbud förochskulle kunnaodlingskvotema attomsättas att ett

bort.till andra DDSleverera än tas
Landbrugsministerietoktober 1995.avtalet löper inuvarandeDet ut

i avtalet.ändringartill frågantagit ställningintedärförhar ännu om

fjäderfäbranschenAvtal inomm.m.

landets80-90 %bestårföreningErhvervsfjerkraeDansk är avavsomen
BBSSupply ASBreederBroiler ärslaktkycklingproducenter medan

uppfödarefjäderfáslakterier ochdanskasamtligabestårbolagett avsom
b nedan.kycklingar,daggamla seav

fjäder-Konkurrencerådettillerkrae klagadeErhvervsf] överDansk att
kycklingardaggamlaendasti BBSfäslakterierna emottog som var

problemskapadegodkända bolaget. DettaellerBBSköpta avvargenom
BBSdaggamla kycklingar.ville importeraproducenter,för vissa som

emellertid, vidfannKonkurrencerådetbestämmelser.sinaändrade en
avtal ochföljandefjäderfäbranschen,samarbetet inomgenomgång attav

anmälningpliktiga enligt 5åtgärder var

fjäderfábranschen.salmonella iför bekämpandehandlingsplana En av
hantering,produktion,bl.a.innehöll bestämmelserPlanen trans-om

aveln.samtliga led iochport

omfattadeSamarbetetSupply AS.Broiler BreederSamarbetet ib
inomuppfödningsanläggningarfjäderfäslakterier ochdanskasamtliga
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slaktkycklingbranschen och säkrade koordinering leveranseren av av
avelsmaterial för kycklingproduktion.

omfattade samtliga fjäderfä-c Foreningen Danish Poultry Export, som
exportanläggningar. Föreningen hade bestämmaslakterier och rätt att

för vilket emellertid få verkanpriser och mängder ansågsexport,
Danmark.iäven

d Dansk Slagtetjerkrae, stadgar föreningenoreningenF rätt attvars gav
genomföra säljfrämjande aktivi-utarbeta kvalitetsstandarder och att

Danish Poultrybl.a. Export.teter genom

samarbetsavtal mellan AS, landetse DanpoEtt är störstasom
fjäderfáslakteri, och Producentföreningen af 974 leveransDanpo l om

slaktkycklingar landets slaktkycklingsproduktion.ca 60 % avav
innehöll bl.a. leveranplikt de fjäderfä, producentföre-Avtalet av som

från sina medlemmar, med mottagandeplikt förningen Danpomottog
AS.

f för Producentföreningen af vilka innehöllStadgarna Danpo 1974,
bestämmelser medlemmarnas leveransplikt till föreningen och omom

hos med-styrelsen kunde fastställa regler för produktionenatt m.m.
medlem-Stadgarna innehöll också bestämmelserlemmarna. attom

få innestående kapitalutträdde föreningen skulle utsom urmar
utträdet.under tid fem år med början fyra år efteren av

vilka ingicks före-Producentföreningens nybyggnadskontrakt,g av
uppförde produktions-ningen i samband med medlemmarnaatt nya

vid den aktu-byggnader. Avtalen omfattade 45 % leveransernaavca
leveransplikt för helatidpunkten och innehöll bestämmelserella om

under fem år, dåanläggningens produktion kycklingar och löpteav
betalades. innehöll dessutomhögre pris Kontraktenett en

täckningsbidragsgaranti.

äggproduk-h handlingsprogram för bekämpande salmonella iEtt av
producenterna innebar planen bl.a. de för få leve-tionen. För att att

till äggpackerierna endast fick använda fjäderfä från godkändarera
kläckerier.
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Åggproducentsazrzmanslutningen ÅEGSAM

Konkurrencerådet fann förelåg anmälningspliktdet enligt för5 §att
stadgar. Rådet beslutade dessutomEGSAMzs skulle inledaatt man

förhandlingar enligt angående stadgarnal l § och därtill knuten hand-en
Överenskommelsernalingsplan. omfattade invägningen90 % äggav av

i innebarDanmark och vid invägningen avgiftatt tog utman en
maximalt örekg. Avgiften50 skulle användas till anpassningsom av
äggproduktionen och exportfrämjande åtgärder innebar attm.m. man

försökte bli med överproduktion.gemensamt av
Rådet konstaterade det fanns viss överproduktion iäggatt en av

Danmark i förhållande till den inhemska konsumtionen. Med fri im-en
från övriga medlemsländer bestämdes priserna villkoren denpåport av

marknaden. innebar därförSystemet fördeladeattgemensamma man
effekterna överproduktionen mellan producenterna. medförde iDetav
sin produktionen inte skedde hos de effektiva producenterna,tur att mest
vilket principiellt innebar skadliga verkningar konkurrensen.sett
Någon förhandling enligt uppgift från förKonkurrencerådet,är, när-
varande inte aktuell.

Gddningsprodukter mm.

fannKonkurrencerådet två långtidsavtal mellan Dansk Landbrugsatt
Grovvareselskab DLG och Kemira Danmark AS köp framförom av

gödningsmedelallt överenskommelse mellan ochDLG Fynssamt att en
Andels-Foderstofforretning och Bornholms Andels Foderforret-FAF
ning anmälningspliktiga.BAF var

hade år den danska marknaden för gödnings-DLG 1994 45 %ca av
foderfosfor.produkter och Avtalen, löpte till år till2001 rättutansom

meduppsägning, Kemira innebar DLG åtog sig köpa cirka hälftenatt att
sitt behov vissa produkter. innehöll gynnad-De också mestav av en

klausul, innebar tillförsäkrades villkor inteDLG sämreattsom som var
de dess danska konkurrenter fick Kemira.än som av

och D-medlemmar i vilket bl.a. innebar deBAF FAF DLG, attvar
förpliktade inte delta i organiserat inköpssamarbete föratt annat t.ex.var

gödningsprodukter. Vidare fanns icke formaliserad överenskommelse,en
innebar och detaljhandelsförsäljningFAF:s BAF:s i allt väsent-attsom

ligt tillbegränsades Bornholm medan inteFyn DLG omväntresp.
ägnade sig detaljhandel inom dessa områden.
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fiån EG-domstolen och första med danskDomar instansrätten
anknytning

med direkt dansk anknytning avgjorts första instans-De mål som av
i T-6189 Pelsdyravlerfore-EG-domstolen mål Danskrätten ärresp.

mål C-25992 Göttrup-Klim, jfrning avsnitt 5.4.resp.
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konkurrens-Branschstruktur och8

jordbrukssektorn ilagstiftning inom
Frankrike

Allmänt1

företagens ställning påallmän bild de kooperativafågårDet att en av
olikadess marknadsandelarmarknadenden franska att segenom

kooperativa marknadsandelarNedanstående tabell visardelmarknader.
branscheri olika år 1993.

Markn lProdukt san

%Förnödenheter

gödningsmedel 60
49fodermedel
65pesticider

spannmål och oljeväxter 70utsäde,
60utsäde, foderväxter

Mejeri %

50invägning
konsumtionsmjölk 52

36ost
65getost
53smör
52mjölkpulver
27yoghurt

omsättning dotterbolagInkl. inte i
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Kött och %ägg

65ungnöt
kalvexkl. 25nöt
kalv2exkl. 36nöt

svin 78
svin 35
får 56
får 25

nötkött 33export av
38ägg

fågelkött 42

Djur kontrollerade producentgrupper.av
2 Slakt och köttforsäljning inkl. dotterbolag.

proteingrödorSpannmål, olje-och %

insamling 75
maltproduktion 32
majs 40
kvamar 20

50export

omsättningInkl. i dotterbolag.

Frukt och grönsaker %

färsk frukt 30
färska grönsaker 30
potatisodling 25
förädlad potatis 15
konserverad frukt 60
plommon 45
sylt 5
behandlade champinjoner 80
tomatkonserver 60
behandlade grönsaker 60
vacuumpackat 45
frysta grönsaker 50
fryst frukt 60
fruktexport 60

förädlade produkter 30export av
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%Vin

bordsvin 65Tillverkning av
73lantvin
47V.D.Q.S.
42A.O.C.
39Champagne
14Cognac

Champagne 10Kommersiell
bordsvin 25export av

27V.Q.P.R.D.export av
92alkoholdestillering 57

%Betförädling

98torkning
alkoholetanol 53
sockerproduktion 22

socker 34export av

%grödorAndra

95torkning lucemav
5trädgård

49olivolja
20skog

100tobak
60lin
98inseminering

agricole, år 1993de cooperationConfédération FrançaiseKälla: CFCA

organiserade i s.k.relativt hög gradproducentema iFrankrikeI är
specificerade krav gälleruppfyller deproducentorganisationer somsom

producentkoopera-inteformer stöd. harerhålla olika Däremotför att av
övrigaförädlingsledet imarknadsandelar itionen lika stu-stora som

aktiebolagförädlingen sker i delägdadelderade länder. En stor somav
kapital.finansieras medutsträckningi externtstor
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8.2 Branschstrukturer

Mejerisektom8.2.1

och strukturFöretag

År fanns på den franska1993 marknaden mejeriföretag450 104varav
23 % lantbrukskooperativa och 77 investorägda.346 %var var
Kooperationen svarade för den33 % totala omsättningen. deAv elvaav

mejeriföretagen fyra kooperativa. Det mejeriföretagetstörsta störstavar
investorägda Besnier S.A. svarade for 21 % mjölkinväg-är som av

ningen år medan1993 det kooperativa Soodialnäst största är som
svarade för mjölkinvägningen.11 % har skettDet kraftig koncen-av en
tration den franska mejerimarknaden.på dag fyra företagI försvarar
drygt mjölkinvägningen.50 % av

finns branschorganisation förDet investorägda företag, édérationFen
National des Industriel Laitiére och branschorganisationFNIL, fören
kooperativa företag, Federation National de Cooperatives Laitiére
FNCL. Medlemskapet i branschföreningarna frivilligt. Föreningarnaär
har inte någon kommersiell verksamhet för sina medlemmars räkning.
FNIL och FNCL samverkar i joint Association deett venture,
Transformation Laitiêre Française Atla, i huvudsak är ettsom organ
för lobbyverksamhet i Bryssel.

Samverkansformer

finns betydande horisontellt samarbeteDet både inom och mellan deett
kooperativa och investorägda företagen. Samarbetet består i huvudsak

produktion, marknadsföring och gemensamtav gemensam gemensam
ägda varumärken. De investorägda företagen samarbetar i huvudsak

joint ventures.genom
framförDet allt medelstora och mindre företag församverkarär som

öka sin konkurrenskraft på marknaden. mejeriföretagenDe störstaatt
självständigt.agerar mera

Utvecklingen går insamling och förädling mjölk skiljs åt.mot att av
kooperativt drivna insamlingenDen bibehålls medan förädlingsverksam-

heten bolagiseras andraoch kooperativa eller investorägda företagäven
tillåts aktier.äga

De två kooperativa mejeriföretagen Sodiaal och LaitaGroupestörsta
båda federationer. Sodiaal sju primärföreningar medär ägs av samman-

lagt 18 000 medlemmar. Föreningarna samlar in mjölken medan federa-
tionen sköter förädlingen. Sodiaals franska ochavnämare är stora super-
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mejeri-det åttonde franskaLaitahypermarkets. Groupe störstaärsom
och koopera-invägningenför knappt %företaget 5 ägs treavavsvarar

tredjei Gervais, detLaita delägareprimärföreningar. Groupetiva är
medkooperativa företagen konkurrerarför mjölk.varumärket Destora

förädlade mejeriprodukter.produktmarknaderna förvarandra på
områdesindelninggeografiskkooperativen tillämpar vissolikaDe en

och försäljningmedan förädlinginsamlingen mjölkråvaravad gäller av
inte fram-områdesindelningen. harobundna Detsker i filialer är avsom

konsumentmarknadernainformation tyderkommit någon attsom
svåruppdelning tordegeografiskt. sådanmejerisidan delas En varaupp
sinafederativa kooperativen hargrund debl.a. pååstadkomma attatt av

Frankrike.olika delarråvaruproducenter, ioch därmedmedlemmar, av
medlemmars produkteroch sälja sinabundna köpaKooperativen är att

med-produkter både frånförädlar och säljdotterbolagen köper,medan er
kan deföretag.och från investorägda Däremotkooperativlemmar i

regionala marknader.variera olikaföretagensförädlande engagemang
konkurrenstrycket de olikaaktörer ochantaletDärmed varierar även

marknaderna.

aktörerProduktmarknader och

och desserter,yoghurtdelas i färskvarorMejerimarknaden kan upp
mjölk och ost.

ärskvarorF

produk-mdr kg ochuppgick till 1,6produktionentotala franskaDen ca
varumärket Danonemdr kr 1993.till 28,6 år Det ärtionsvärdet största

Yoplaitmarknadsandel 31 %. Nästoch har störst ärinvestorägt en
medanmarknadsandel 18 %kooperativa Sodiaal medägs enavsom

YtterligareförNestlé 14 %.Chambourcyden tredje aktören ettsvarar
marknaden.tillsammans %märken har 25antal investorägda ca av

.Mj0‘lk

ochmdr literproduktionen uppgick till 4franskatotalaDen ca
andel 77 %till mdr kr år 1993. Enproduktionsvärdet 21 utgörsstor

Sodiaalkooperativa CandiavarumärketUHT-mjölk. Det ärstörstaav
investorägda Lactelmarknadsandel på 24 %. Nästmed störst ären

tredjemarknadsandel medan detpå 10 %Besnier med största varu-en
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märket investorägda Gervais delägt Danone ochär ärsom av som svarar
för 4 %. Förutom dessa varumärken finns antal detaljistvarumärkenett
och förpackad lågprismjölk for 65 % den totala mjölk-som svarar av
försäljningen. Av dessa producerar Candia 9 varför dess%, totala mark-
nadsandel blir 33 %.

Ost

Total fransk produktion uppgick till 1,5 mdr kg och produktionsvärdet
till mdr kr år62 1992. franska ostmarknadenDen mycket differen-är
tierad och det svårt bedöma vilka företag starkast.är Detäratt som
finns 32 endast får tillverkas i region appellationostsorter som en
contrölée dorigine vilket dem exklusiv karaktär. Ofta ettger en svarar
kooperativ i varje region för denna osttillverkning motsvararsom ca

den totala franska10 % produktionen. Syftet med appellationav
contrölée dorigine kvalitet och på lokalaär att garantera ursprung pro-
dukter. Appellation contrölée dorigine vanligt avseende vin.är även

viktig ostproducentEn det investorägda företaget Bongrainär som
många regionala ostproducenter. Bongrain majoritetsägareäger är även

flerai bolag förädlar mjölk från lokala kooperativa företag. lo-Desom
kala kooperativa företagen resterande aktier i dessa bolag. Bongrainäger

för Frankrikes7 % totala ostproduktion.svarar ca av

Import och export

Jämsides med de inhemska mej eriema utländska företag aktiva denär
franska marknaden.

i rolation till fransk produktiooExport ooh import import relationisamt
till fransk produktion i 1222proooot,

Proookt Import Export

mjölk 14 17
farskvaror 6 8

8 24ost

spelarImporten relativt roll på den franska marknaden denstoren men
fördelad på företag varförmånga de franska företagen inte import-är ser

företagen sina allvarligaste konkurrenter. Konkurrenssituationen be-som
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franska företag och kon-konkurrenstrycket mellani huvudsakstäms av
grossist- och detaljhandelnförstärks den köpandekurrensen även attav

stark.är
denNederländerna och Tyskland konkurrerar påfrån Italien,Företag

de tyska och nederländska företagenmarknaden. synnerhetfranska I
marknadsföring,och erbjuder, starkmarknadsandelarökar sina genom

hög kvalitet.produkter av

handelKunder och

depåmejeriprodukter mer 75 %den köparenHandeln änstörstaär av
Detalj handels-och har stark marknadsmakt.produktmarknaderflesta en

förhandlingsstyrka.och därigenom ökar derasi storlekkedjorna växer
betydandeungefär kedjoruppgift finns det 40 7Enligt är mervarav

direktdistribution medan distribu-mejerierna harAtla 1994. De stora
sker grossist.tionen i övrigt genom

Inträdesbarriärer

det inte någracontrölée dorigine finnsappellationMed undantag av
marknaden. detetableringshinder den franska Genompåegentliga att

mejeri-grossist inte dedistribueramöjlighetfinns utgör storaatt genom
direkt-allvarligt hinder för importdirektdistribution något även omemas

konkurrensmedel.givetvis betydandedistributionen utgör ett

Aljdlkproducenter

vilketfransk regiontill i varjealltid flera mejerier levererafinnsDet att
kontraktde vill skrivavälja det mejerilantbrukarna möjlighet attger

med.
och inkluderar hela lant-generellt på tio årLeveranskontrakt löper

huvudsak ikontraktstid tillämpas ilångaproduktion.brukarens Denna
blirmellan leverantör och mejeri.inledningsskedet samarbete Detettav

till fem år.kontrakt löper påallt vanligare med tresom
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Köttsektom8.2.2

strukturochFöretag

År 1994 fanns det den franska köttmarknaden företag426 300varav
investorägda och 126 kooperativa. två företagenDe i denstörstavar var

franska köttbranschen kooperativa. De sju slakteriföretagen,är största
fem investorägda och två kooperativa, för 40 %är ärvarav svarar ca av

den franska marknaden för förädlat kött.
har skett snabb koncentration i slakteribranschen.Det Antaleten

slakterier minskathar från 860 till under den350 20-årsperio-senaste
den.

Samverkansformer

den franska köttmarknaden finns primärkooperativPå 55 med-ärsom
lemmar i federativa kooperativ. förklaras33 Detta primärkoopera-attav
tiven medlemmar i flera federativt kooperativ.är än ett

de nio kooperativa köttföretagen fem federativa.Av Mångastörsta är
primärföreningarde bygger federation branschblan-ärav som upp en

dade föreningar, dvs. de verksamma i bransch. Primärföre-är änmer en
ningamas uppgift i första hand samla ihop medlemmarnas djurär att

vidare federativaoch sälja dem till det kooperativet.
det kooperativa slakteriföretaget drivs i formSocopa, är störstasom

aktiebolag och till sina medlemmar. slaktar,%55 Socopaägsettav av
förädlar och säljer djur och produkter levereras både medlemmarsom av
och icke-medlemmar.

företag fårKooperativa normalt ha sin omsättning med20 % av
icke-medlemmar medan speciell form kooperativ, Société dlnéreten av
Collectif Agricole kan ha tillSICA, 50 % sin omsättning medupp av
icke-medlemmar. SICA:s för 40 % konsumentmark-närmaresvarar av
naden för kött.

finns både vertikaltstarkt integrerade företag med verksamhet iDet
flera led och företag bara verksamma i led. får till följdDettaär ettsom

relativt volymer säljs på den marknaden i samtliga ledöppnaatt stora
produktionskedjan.av
Karteller för överproduktion, orsakasexport attgemensam av som av

produktionen tenderar gå i cykler, förekommer. Kartellerna inteäratt
tillåtna enligt fransk konkurrensrätt. De dock lätta attanses vara upp-

bötfallas.täcka och kan
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Produktmarknader och aktörer

slakt, styckning och vidareförädling.Köttmarknaden delas iupp

Slakt

marknadsandelhade år 80 %kooperativa företagen 1993De överen
nötkreatur.avseende slaktslakt svin och knappt 40 %avseende avav

i slaktledet. Branschföre-finns betydande överkapacitetTotalt sett en
delvisligger beroröverkapaciteten 20 %. Denträdare uppskattar att

mottagningsplikt,kooperativensgrundkapaciteten,på att anpas-av
produktionstoppar.tillsats

vidareförädlingStyckning och

styckningbetydligt mindre andelföretagen harkooperativaDe aven
i utsträck-Styckning och förädlingslakt.och förädling görs storän av

företagens andelhandeln. kooperativaDening företag ägs avsom avav
totaltförädling låg under 40 %styckning och år 1993marknaden för

svinköttet och drygtföretag förädlade drygt 42 %Kooperativasett. av
nötköttet.36 % av

exempeldet gäller kött.viss nationell preferens EttfinnsDet nären
för den italienskaföretag enbart producerarvissa franskapå detta är att

köttitalienama föredrargrundmarknaden på äntypatt en annan avav
fransmännen.

ochImport export

Neder-från Irland och frånhuvudsakligennötkött skerImporten av
huvudsakligenfårkött skergäller svinkött.länderna det Importnär av

varförkonkurrerar med franskt köttimportStorbritannien.från Denna
priser.oberoende dessa länderskanfranska köttpriserna intede sättas av

franska köttproduktionen 25 %.denAv exporteras

handelKunder och

butikskedjoma.de DeinhemskaDen avnämaren utgörsstörsta storaav
favoriser Credit,Société Française dAssuranceenligt poursvarar

konsumentmarknaden förden franskaför drygt 60 %SFAC, år 1994 av



150 Kapitel 8 SOUl995:l17

kött. sju kedjornaDe for inköpen.största finnsDetmerpartensvarar av
betydande priskonkurrens eftersom de distribuerande detaljhandels-en

kedjorna har ansenlig förhandlingsstyrka. Kontrakten omförhandlasen
två gånger år. Ca försäljningen16 % konsumentprodukter skerper av av

traditionella köttbutiker och säljs22 % restauranger.genom ca genom

Inträdesbarriärer

Det inträdesbarriärer saknas på den franska köttmarknaden.attuppges

Köttproducenter

beskrivna investorägdaFörutom och kooperativa företag finns detovan
boskapshandlare,3 500 importerar300-400 eller exporterar.ca varav

lantbrukare medlemmarDe i kooperativ har enligheti medärsom
föreningarnas stadgar leveransplikt och kooperativen har mottagnings-
plikt. Lantbrukarna har i alla regioner i de flesta fall möjlighet väljaatt
mellan olika köparemånga och kontrakten löper i allmänhet inte på mer

år. Inledningsvis kan längre kontrakt tillämpas bindnings-än treca men
tider på fem år sällsynta.än ärmer

Spannmålssektom8.2.3

och strukturFöretag

finns förDet närvarande 350 kooperativa företag och investorägda100
företag aktiva i spannmålssektorn. Kooperationen förärsom svarar ca

totala72 % de spannmålsuppköpen.av
Antalet spannmålsforetag har halverats under detän senastemer

decenniet.
kooperativa företagenDe medlemmar i organisation, édérationär Fen

Française des Coopératives de collecte dApprovisionnement de Trans-et
formation FF CAT, bl.a. bevakar marknadens utveckling ochsom nya
regleringar allmänt företräder sina medlemmars intressen.samt

finnsDet motsvarande organisation för inverstorägda företag,en
Institution National des Appellation Contrölée INAC.

Till skillnad från mejeri- och köttsektorema produceras i allmänhet
inte konsumentprodukter de företag verksamma i spannmåls-ärav som
branschen. Företagen sig i huvudsak spannmålshandel.ägnar Deras
verksamhet omfattar ofta oljeväxter, insatsvaror och kvamar.
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Samverkansformer

företaget medlemmarfederativa kooperativa Sigma. DessDet ärstörsta
möjlighet framgångsrikthuvudsakligen små kooperativ saknar attär som

kooperativ sköter sin affärsverksamhetspannmål i regi.sälja Storaegen
kooperativen har inte leveransplikt.regi. Medlemmarna i Deti egen
företag, Soufflet, leverantörer in-investorägtfinns äräven ett stort vars

samarbete försöker bli starkare påföretagvestorägda genomsom
marknaden.

kvamföretag Frankrike har ko-finns idet baraTrots tre storaatt
förhandlingsposi-sin storlek, relativt braoperativa företag, tack vare en

varför kvalitetdock fråga bulkvarorleverantörer. Dettion är omsom
konkurrensmedel. Enligt Conseil dehar betydelseoch logistik stor som

spannmålsmarknaden i detden franska närmasteär attconcurrence
handeloligopol. Samtliga aktörer säkrar sinbetrakta transparentettsom

priskonkurrens.bort incitamentet tillför prisförändringar. Detta tar
ochkoncentrerat utbud med få köparekännetecknasMarknaden ettav

transaktioner.transparenta
stark koncentration påfråga förnödenheter föreliggerOckså i enom

spannmålskooperativen incitament till ökad koncen-säljsidan vilket ger
tration.

ochImport export

varförproducerar bra kvalitet denochFrankrike nettoexportör ut-är
impor-huvudsak potentiell. Kvamföretagenkonkurrensen iländska är

med högspeciella kvalitéer, spannmålkvantitetermindre t.ex.terar av
i Frankrike.inte kan producerasproteinhalt som

inkl. multinationellaspannmålshandelsföretagen, Sigma,De ärstora
betydandehela världen. finnsDetstorföretag över stor-exporterarsom

framför det gäller information.spannmålshandel, alltdriftsfördelar i när
Frankrike exporteradestredjedel veteproduktionen iEn säsongenav

tredjedeltredjedel exporterades utanför och199495 EUinom EU, enen
franska och fodermedelsñrmor. Avsig lika mellan kvamarfördelade

199495exporteradesspannmålsproduktionenden totala när-säsongen
gick drygt till övriga60 % EU.50 %. Av exportenmare

Inträdesbarriärer

spannmåls-finns den franskaegentliga inträdesbarriärer inte påNågra
för-spannmålshandel och handel medStordriftsfördelarna imarknaden.
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nödenheter betydande och de utländska företag verksamma iär ärsom
Frankrike multinationella företag i huvudsak aktiva på världs-är ärsom
marknaden.

Spannmålsodlare

gällerNär det uppsamling spannmål finns det konkurrens både mel-av
lan kooperativen och mellan kooperativa och investorägda företag. Det
förekommer kontrakt mellan lantbrukare och kooperativa företag men
lantbrukarna respekterar enligt uppgift inte dessa. Lantbrukaren säljer till
den erbjuder det bästa priset.som

Konkurrenslagstiftningen8.3 i Frankrike

Grundlinjer i den franska8.3.1 konkurrensrätten

rättsakt i Frankrike reglerar inomDen vilka företagen skallsom ramar
86-1243konkurrera med varandra Ordonnance décretI 86-är nr.

13092 regleras hur bestämmelserna i Ordonnance 86-1243 skall till-
lämpas.

Ordonnance skiljer86-1243 på olika former konkurrensbegräns-av
anticoncurrentiellesfningar dels les pratiques dels les pratiques restric-

tives.‘ förstnämnda kategorien konkurrensbegränsningar berör in-Den
gåendet konkurrensbegränsande avtal artikel 7 missbruksamtav av en
dominerande ställning artikel 8.1 1 ekonomisk beroende-resp. en
ställning artikel 8.1 3. andra kategorien konkurrensbegränsningarDen
berör handlingar olika slag försäljning ellert.ex.av som av varor

förknippadetjänster med bonus artikel 29, kopplingsförbehåll i kon-en
sumentförhållanden artikel 30, icke-rättfárdigade leveransförbud,
underprissättning artikel 32 eller åläggande minimipris artikelettav

pratiques anticoncurrentielles34. Les endast förbjudna under förut-är

Ordonnance decembernuméro 86-1243, 1 1986, relative liberté deâ et
ändrad loi juli Ordonnancenuméro 87-499, 6 1987.concurrence genom

upphäver86-1243 därmed Ordonnance 30juninuméro 45-1483, 1945.
2 Décret numéro 86-1309, 29 december 1986, fixant les conditions
dapplication de l0rd0nnance du décembre86-1243 relativeler 1986 á
liberté deet concurrence.
3 Se Ordonnance del artikel86-1243 III, 7
4 OrdonnanceSe 86—1243 del artikelIV, 28
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förvanskassättning konkurrensen medan les pratiques restrictivesatt
alltid förbjudna, dess konsekvenser för konkurrenter ochär oavsett

marknaden.övriga aktörer på
Vid bedömning huruvida artiklarna eller 8 kränkta, skall7 äraven

balansräkning5Conseil de ekonomisk förupprättaconcurrence en
för- ochslå fast det aktuella agerandets nackdelar på grundvalatt resp.

företagenresultatet de aktuella kränkt konkurrensrätten.avgöraav om
näringsliv utsträckning präglats vidsträckta möj-Franskt har i stor av

ligheter för intervenera och därmed begränsa eller uteslutastaten att
företagen. har därför nödvändigtkonkurrensen mellan Det ansetts vara

för företagen konkurrera lika villkor.skapa Istörre utrymme attatt
infördes därför principen fri prissättningOrdonnansen 86-1243 om

artikel förbudet missbruk ekonomisk beroendeställ-1.1 samt mot av en
8.2.°artikelning

Materiella bestämmelser8.3.2

konkurrensrätten bygger principen den tillämpligfranska påDen äratt
förfaranden elleralla ekonomiska inom produktion, distributionpå

artikel vilket omfattar jord-tjänster 53 Ordonnance 86-1243, även
brukssektorn.

artikel fri prissättning undantag. Regering-Principen i har två1 om
prisreglera då vissa samhällssektorer föremål för konkur-kan dels ären

rensbegränsningar grund monopol, grund försörjnings-på påettav av
lagstiftningsåtgärd eller förordning artikel 1.2,svårigheter samt genom

regeringen högst 6 månader prisreglera marknaderdels kan temporärt
regeringenför mycket omständigheter. Omär utsatta extremasom

den fria konkurrensen enligt andra stycket skall den in-intervenerar i
i fråga. Enligthämta Conseil de concurrences åsikt regleringenom

inhämta synpunkterstycket skall regeringen vid interveneringtredje en
konsumentrådet. författning i enlig-från det nationella Varje gång en

het med andra stycket begränsar principen fri prissättning reglerarom
vilka förutsättningar den skall tillämpas. Exempelvis kanden underäven

för vissaskapa möjligheter vissa myndigheter reglera priset pålag atten
artikel därmed inte,produkter eller tjänster. Andra stycket i innebär1

5 bilan économique.Le
6 Konkurrensläge artikel Romfördraget.Jfr 6 § 1993:20 KL och 85.1
7 Jfr och artikel i Romfördraget.19 § KL 86
3 national de consommation.ConseilLe
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i strikt juridisk bemärkelse, undantag från första stycketett utanen
begränsning dess räckvidd. Jordbrukssektom inteärsnarare en av

föremål för sådan prisreglerande åtgärd.en

Förbud konkurrensbegränsande avtalmot

Artikel Ordonnance7 86-1243 stadgar att

samordnade förfaranden, överenskommelser, uttryckliga eller underför-
stådda avtal och koalitioner förbjudna de har till syfte eller kanär om
få till eflekt fiiaden konkurrensen på marknaden hindras, inskränksatt
eller snedvrids, särskilt de fall däri

möjligheten etablera på marknaden eller andra företagssigatt
möjligheter fritt konkurrera på marknaden begränsas;att

den fria konkurrensen hindrasprissättning attgenom genom en
artificiellt hög eller låg prisnivå brukas;

produktionen, utbudet, eller det tekniskainvesteringarna framåt-
skridandet begränsas eller kontrolleras;

uppmarknader och inköpskällor delas

Artikel inte direkt vilka7 ekonomiska enhetersättett äranger som
föremål för förbudet. har iDetta stället utvecklats i praxis till gällaatt
såväl privata och allmänna företag, företagssammanslutningar ochsom
näringsorganisationer olika slag. saknar betydelseDet vilken storlekav
företaget har, rättssubjektet aktör marknaden, avtaletär ärom en om
vertikalt eller horisontellt, avtalet bilateralt eller multilateralt ellerärom

det vinst. avgörandeDet företaget i frågagör är, nämnts, attom en som
delaktig i produktion eller distribution eller tillhandahållandeär av varor
tjänster. innebärDet jordbrukskooperativa företag omfattasävenattav

7.bestämmelserna i artikelav
Liksom artikel 85.1 i Romfördraget, kräver artikel i Ordonnance7

86-1243 de avtalsslutande skall varandra ekono-att parterna vara av
miskt oberoende enheter. Detta princip Conseil deär en som concur-

9 Icke officiell översättning.
1° artikel iSe 53 Ordonnance 86-1243.

Jfr i detta avseende liknande inställning EG-domstolen antagitsom
jordbrukskooperativen, mål 6180 Coöperative Stremsel-engentemot t.ex.

Kleurselfabriek Kommissionen [1981] ECR 851.mot
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den.börjat tillämpa efter det EG-domstolen slagit fast Artikelattrence
därmed inte tillämplig7 på avtal ingås mellanär moderbolagettsom

och dotterbolag, moderbolaget kontrollett utövar nära överom en
dotterbolagets affärsmässiga strategier och avtalet kansnarare anses vara

intern samordning olika funktioner konkurrensbegränsandeän etten av
avtal. avgörandeDet företagen i fråga självständiga i sinaär ärom
beslut eller företag har möjlighet bestämma det andra påett överattom

detgrund har viss ekonomisk makt detta,att göraatt t.ex. ettav en om
moderbolag har aktiemajoriteten i dotterbolag.ett

Förbudet konkurrensbegränsande avtal tillämpligtmot är oavsett
avtalets form. innebärDet artikel kan tillämpas7 på samord-att även
nade förfaranden och sådana avtal inte civilrättsligt bindandeärsom
mellan Conseil de har däremot förklarat detparterna. attconcurrence
inte strider fransk konkurrensrätt företag har undersökt vilkamot att ett
möjligheter föreligger samordnat förfarande medatt, ett ettsom genom

bolag.bolag, söka hindra utvecklingen tredje Situationerannat ettav
då sammanslutningar företag bojkottar icke-medlemmarav av samman-
slutningen, faller de inom räckvidden för artikeläven

Klausuler i kontrakt mellan företag, stadgar de inte skallattsom
konkurrera med varandra strider artikel liksom då företag artifi-7mot
ciellt, avtal eller samordnat förfarande, delar marknader. Närgenom upp
det gäller frågan exklusiva distributionssystem förenliga medärom
artikel finns det inteså några utlåtanden från Conseil de concur-

klarlagt rättsläget. På liknande råder det viss osäkerhetsättrence som
och under vilka specifika förutsättningar selektiva distributionsavtalom

faller inom räckvidden för artikel detta hänseendeI aktualiseras även
jordbrukskooperativens möjlighet använda sig exklusivitetsklau-att av

nedan.suler, vilket redogörs för dock klartDet återförsäljareär att en
i selektivt distributionsavtal kan väljas kvali-endastär ettpartsom

tativa grunder tillämpas objektivt på samtliga åter-sättsom samma
försäljare. Vidare får avtalet inte begränsa försäljningsvolymen kvanti-
tativt. Vissa distributionskanaler får heller inte uteslutas. Conseil de

har inte slagit fast vilka produkter konkurrensrättsligtconcurrence som
godkänts förutom de luxuösa produkterna, finns det förmod-men, mer
ligen möjligheter för enklare produkter falla utanför tillämp-även att

z Conseil de Concurrence i Decision 87—D—25, juli jfr7 1987, EG-
domstolens domar i mål 2271 Beguilin Import [1971] ECR 949 och mål
1574 Centrafarm [1974] ECR 1147.
3 Conseil de Concurrence, 1988 års sid 10.rapport,

avsnittSe 8.3.5, utlåtande dräneringssektom.89-A-l1 om
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inteartikel stöder detta EG-ningen Det är rättenargument attsomav
åtskillnad produkter olika slag.pågör av

tillvaratar sina medlemmars intressenNäringslivsorganisationer som
cirkaprislistor uppfylla vissa villkor formåste attt.ex. utattgenom ge

fastConseil de har slagit sådanakränka artikelinte attconcurrence
artikelfaller under bestämmelserna i 7prisrekommendationer inte om

råder, prisernafrån marknad där konkurrenspriserna inhämtats omen
eller säljare ochsamband med någon speciell köpareinte kan isättas

direkt eller indirekt tvingas på grundslutligen företagen inte att, avom
konkurrentemas.sin prispolitik efterrekommendationen, anpassa

skall konkurrensmyndigheten ekono-Som upprättanämnts enovan
förfarande striderbalansräkning för kunnamisk avgöra motatt ettom

finns möjligheteri artikel innebär detbestämmelserna Det att t.ex.att
karaktär,icke-konkurrensklausul, dess konkurrensbegränsandetrotsen

sådan klausul del i avtalssamman-tillåten. Om utgör störreettär enen
positivai enlighet med konkurrensrätten dehang kan den omanses vara

negativa. Exempel på detta sådana avtaleffekterna de ärväger över om
omstruktureringar företag innehållerföretagsfusioner och enav som

avtal granskas helhet i ljuseticke-konkurrensklausul. Sådana avsom
viktigt klausulen inte begränsar konkur-konkurrensrätten och det är att
nödvändigt för uppnå det eftersträvans-vad ärän attmer somrensen

målet.värda

eller beroendeställningFörbud missbruk dominansmot av

stadgarArtikel Ordonnance 86-12438 att

ellervillkor, för företag,förbjudet, pådet är ett grupp avensamma
missbruka:företag, att

marknaden ellerdominerande ställning på den inhemska väsent-enen
lig del denna;av

ellerberoendeställning, vilken kundföretagekonomisk i ett enen
till förstnämnda företag, förutsattbefinner förhållandeleverantör sig, i

leverantör förfogar någondetta kundföretag eller denna inte överatt
likvärdig lösning.

särskilt säljvägran, tillämpningsådant missbruk kanEtt utgöras avav
diskriminerande avtalsvillkor avslutandekopplingsförbehåll eller samt

5 Décisionfrån Conseil de 88—D—l3, 15.3.1988. SeBeslut concurrence,
från Conseil de 25.1988 årsäven rapport concurrence, s.
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etablerade afldrsférhdllanden, grundas på handelspartnernattav som
aflc’1rsvillkor.‘°orättfärdigavägrar acceptera

Artikel förbjuder8.1 missbruk dominerande ställning vilket kanav en
jämföras med motsvarande förbud inom EG-rätten och i svensk rätt.
Artikel 8.2 innehåller förbud missbruk ekonomisk bero-ett mot av en
endeställning, nyhet infördes i och med ikraftträdandeten som av
Ordonnansen 86-243. Någon motsvarighet finns inte i EG-rätten eller
i svensk Bestämmelsen företag interätt. dominanta enligtäravser som
artikel och bygger8.1 på förutsättningen eller flera företagatt ett
befinner sig i beroendeställning i förhållande till företaget påståsen som
ha missbrukat denna. Bestämmelsen riktar sig otillbörligtmot t.ex.
agerande inköpscentraler. Leverantörer blir naturliga skäl oerhörtav av
sårbara deras omsättning intimt relaterad till affärstransaktionerärom
med inköpscentral och bestämmelserna i artikel ofta8.1 inteärsamma
tillämpliga på grund företaget inte ha dominerandeattav anses en
ställning i traditionell bemärkelse.

Undantagsmöjligheter för jordbrukssektorn

Artikel första10.1 punkten innebär vissa områden, lagatt genom en
eller dekret, kan undantas från tillämpningen artiklarna och7ett av
Artikel andra10.1 punkten möjligheter till undantag från artiklarnager
7 och 8 den konkurrensbegränsande verksamheten skapar möjlig-om
heter till ekonomiskt framåtskridande, konsumenterna skall tillför-att
säkras skälig andel den vinst uppnås den konkur-en av som genom
rensbegränsande verksamheten, inte de berörda företagen därigenomatt
kan all konkurrens spel och slutligen det rådersätta proportio-attur
nalitet mellan den konkurrensbegränsande verksamheten och det efter-
strävansvärda målet. Artikel 10.2 möjligheter för företagen attger
erhålla individuella undantag. Denna möjlighet kan jämföras med be-
stämmelserna i artikel i85.3 Romfördraget och Artikel8 § KL. 10.3 ger
möjlighet till gruppundantag. Skillnaden mellan fransk och EG-rätt

i detta avseende gruppundantagenrätten enligt franskär inteatt rätt
behöver tidsbegränsade.vara

Som tidigare har jordbrukskooperativen inte någonnämnts särställ-
ning i fransk konkurrensrätt och omfattas därmed inte legal-ettav
undantag enligt artikel 10.1. FrankrikeI pågår emellertid debatten om

6 Icke officiell översättning.
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skall få sådant undantag. Conseil dejordbrukskooperativ ett concur-
förbjudit jointvid tillämpningen artikelhar 7 venturesav enrence

semolinafröni beslut och pris-mellan jordbruksbolagtvå ett ettom
föreningar.ekonomiskasamarbete mellan tre

artikeloch dess förhållande till 1075-600Lag

mellan interpro-för tillämpningen artikel 10 samarbetetIntressant ärav
jordbrukare. Artikel i Ordonnansenfessionella 60-VIIIgrupper av

interprofessionellajordbruksorganisationer indirektinnebär86-1243 att
Bestämmelser detta finns ifå undantag från konkurrensrätten.kan om

75-600. interprofessionellalag innehåller bestämmelserlag Denna om
fransk konkurrens-jordbruksorganisationer och deras särställning inom

branschorganisationer harProfessionella organisationer, dvs.rätt. som
intressen,2° kan eventuellttillvarata sina medlemmarstill uppgift att t.ex.

organisation detför interprofessionellfå samarbeta inom omramen en
jord-förädlingen eller distributionenhänförligt till produktionen,är av
god-enskilt skall enligt artikel lag 75-600bruksprodukter. Varje avtal 1

interprofessionelloch ñnansministrarna. Endastkännas jordbruks- enav
produkter ochfår finnas för varje produkt ellerorganisation grupp av

kan få undantag enligt lag 75-600.det endast dessaär som
organisation kan utsträck-interprofessionellAvtal ingås inom ensom

jordbruks- och finans-tid det godkäntsunder begränsad avomas en
itillämpligt alla medlemmarskall då påministerierna. Det anses vara

utsträckning innebärinterprofessionella organisationen. Enden att av-
enlighetkonkurrensbestämmelserna ifråga erhåller immunitet fråntalet i

innebär inteOrdonnansen 75-600med artikel 10.1 86-1243. Lag ett
faktiska bemärkelse, skaparautomatiskt undantag i dessdirekt utan

i fråga inte utsträcks, detmöjligheter till undantag. Om avtalet ärsnarare
i artikel Ordonnansen 86-1243 påföremål för förbudet 7 sättsamma

godkännashelst. utsträckning kan endastvilket avtal Enannat somsom
förbättrar kunskapeni enlighet med EG-rätten denden är samt omom

den för-jordbruksprodukter, ellertillgång och efterfrågan på omom

Décision 89-D-20.
3 décision 90-D-17 bekräftat Parisavsnitt 8.3.5Se senare av

den decemberappellationsdomstol 6 1990.
9 publicerad i Journal Officiel juillet.,Loi 75-600 du 10 juillet 1975 11 s

interprofessionelle agricole.relative l0rganisation7124, á
2° Conseil de décision 92-D-30.Se t.ex. concurrence,
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bättrar bearbetning eller stabiliseringen utbudet eller interprofes-av om
sionella relationer inom relevant marknad Om sådant avtalettavses.
ingås bindandedet för samtliga medlemmarär i den interprofessionella
jordbruksorganisationen, den kan kräva dessäven medlemmarattsom
betalar medlemsavgift. Avtal mellan interprofessionella organisationeren

inte med nämnda kravöverensstämmer ogiltiga enligt lagär 75-som
600. skall framhållasDet Conseil de tolkar utsträcktaatt concurrence
avtal godkänts finans- strikt.och jordbruksministrama mycketsom av

harDet inte gått få fram uppgiftertyvärr omfattningen detatt om av
samarbetet godkänts med stöd den aktuella lagen.som av

Les Pratiques förbudenrestrictives Ordonnancei 86-1243-

Artiklarna innehåller28-37 bestämmelser vissa företeelser ärom som
förbjudna, dess eventuella inverkan på konkurrensen.oavsett Någon be-
dömning enligt artiklarna och7 8 skall alltså inte göras.

Artikel innehåller28 förpliktelse för näringsidkare att, t.ex.en genom
märkning informera konsumenterna priser och begräns-av varor, om
ningar i det kontraktuella Artikel och30 artikel för-36.3ansvaret m.m.
bjuder kopplingsförbehåll i konsumentförhållanden i näringsförhål-resp.
landen och artikel föreskriver31 skyldigheten faktura iupprättaatt en
företagarnas yrkesmässiga handel. Fakturan kan användas bevis-som
material vid underprissättning enligt artikel 32. Enligtprocesser om
artikel 33 har återförsäljare erhålla prislistor, rabattlistor och för-rätt att
säljningsvillkor från tillverkare och grossister. Artikel förbjuder35
åläggande minimipris, detta sker direkt eller indirekt, fak-oavsettav om
tiskt eller potentiellt. Artikel förbjuder36.1 diskriminerande handlingar

näringsidkaren tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktio-attsom
med vissa handelspartner varigenom dessa får konkurrensnackdelner en

medan punkten 2 förbjuder icke objektiv säljvägran när-gentemoten
ingsidkare.

Ekonomisk koncentration: kontrollen företagskoncentrationerav

Artiklarna 3 8-44 reglerar företagskoncentrationer. Artikel slår fast38 att
föreslagenvarje fusion har potential påverka konkurrensen,attsom

2‘ Laurent Dupont, Commissaire, deBureau politique de etconcurrence
des Pratiques anticoncurrentielles, Droit de march agricole,etconcurrence

21.s.
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skallställning,dominerandeexisteranderedanstärkerspeciellt då den en
och MinistreutlåtandeförConseil deunderställas ettconcurrence
tillämpligendastBestämmelsenlEcon0mie för beslut. ärdechargé

marknadsandeltill vissföretagen nårdeltagandevilka defusioner, i upp
företagskoncentrationer.definierarArtikelomsättning. 39och

kontrollförfarandeinitieralEcon0mie kandechargéMinistre även ett
utlåtande. IConseil de ut-begära ettattatt concurrence avgergenom

framåtskridandetekonomiskadetbedömning skelåtandet skall av omen
negativa konkurrens-debalanserarmedförkoncentrationen uppsom

skall intelEcon0mie fattarchargé deMinistrebesluteffekterna. Det
Conseil deutlåtandet från ävengrunda sig på utanenbart concurrence

kan Ministrebeslutetartikel 42.2. Idimensionensocialadenbeakta
företagenföreläggafusionen,godkännalEcon0mie antingenchargé de

tvinga företagenoch därmedförbjuda denelleråtgärdervissavidtaatt
fusionenrådande innanmarknadsstrukturtill denåtergåatt varsom

inleddes.

deMinistre chargémellanKompetensfördelning8.3.3

Conseil deochlEcon0mie concurrence

uppgift iviktigdeConseil attharredanSom antytts enconcurrence
86-1243Ordonnansenartikel iutlåtanden. 5konkurrensrättsliga Ige
lagstift-varjeiskall konsulterasConseil destadgas att concurrence
i andrabestämmelsernaEnligtkonkurrensen.berörningsåtgärd som

regeringenutlåtanden dåConseil deskallstycket concurrence avge
bransch-domstolar,begärtutlåtandedåocksåbegär ärså ett avmen

intres-konsumentorganisationerfackföreningar, samtorganisationer, av
specifikt,avseendeindustrihandel ochjordbruk,seorganisationer för ett

behörigdeConseilintresse. är ävennärliggande,demför concurrence
möj-föreliggerdetochkränktaartiklarna och 87besluta äratt omom

konkur-finnermyndighetenenligt artikel 10. Om atttill undantaglighet
föreläggandenmeddelaochföreskriva böterbegränsad kan denärrensen

åtgärder-konkurrensbegränsandemed deupphöraföretagför berörda att
villkor.utformadesärskiltenlighet medtid eller ivissinom enna

dechargéMinistrekan86-1243Ordonnansenartikel llEnligt
konkurrensrättsligadeunderställa ConseillEcon0mie concurrence

liggeri målinterveneraMinistern kanrelevanta.spörsmål är somsom
beslutöverklagaartikelkan enligt 15ochdeConseilhos concurrence

Ministern harartikeltagit enligt 12. ävenConseil de concurrencesom
interi-beslutardeConseilbegäramöjlighet attatt omconcurrence

dechargéMinistreSlutligen harartikel l2.åtgärdermistiska
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lEconomie kompetens övervaka och verkställa förbud före-att att mot
tagskoncentrationer, begära utlåtande Conseil deatt ettgenom av

enligt artikel 38 och förbjuda koncentrationen iattconcurrence genom
fråga enligt artikel 42.

8.3.4 Samarbete inom jordbrukssektom

Conseil de betraktar inte kooperativa företag i sigconcurrence som en
förbjuden samverkan mellan företagen. får dockFöretagen inte genom
kooperativet ingå konkurrensbegränsande avtal med varandra t.ex.som
resulterar i marknader artificiellt delas eller i deatt sätterattupp gemen-

priser. bakomliggandeDen tanken Conseil desamma som concurren-
följer kooperativen viss företagsformär i sigattce anses vara en som

konkurrensbegränsande syfte skapa möjligheterär påär att attmen vars
plan åtnjuta möjligheter inte skulle tillgäng-störreett som annars vara

liga. Kooperativen alltså företag i konkurrensrättens mening.ses som
Jordbrukskooperativt samarbete däremot föremål för proportio-är en
nalitetsprincip innebär de konkurrensbegränsningar, vilkaatt ärsom
resultatet den kooperativa samarbetsformen, skall nödvändigaav vara
för målenuppnå med kooperativen.att

Enligt Conféderation Française de Cooperation Agricole jfr
svenska LRF har jordbrukskooperativa företag endast problem medett
konkurrensrätten. förhållandetDet mellan de kooperativa företagenrör
och dess medlemmar, bl.a. exklusivitetsklausuler. Enligt Conseil de

destår i strid med Ordonnansen 86-1243 de tolererasconcurrence men
i viss utsträckning med anledning kooperativens speciella strukturen av
och mål. Conseil de har möjlighet förbjuda exklusivi-attconcurrence
tetsklausuler med stöd artikel i Ordonnansen7 86-1243. tillåtsDeav
däremot enligt artikel 522 i Code Rural.L Samma exklusivitetsklausul

eventuellt skulle kunna förbjudas Conseil de kansom av concurrence,
tillåtas någon Frankrikes civila domstolar. Enligt Conseil deav av

det i sådana fall Ordonnansenär 86-1243 har företrädeconcurrence som
till dess Frankrikes Cour de Cassation har avgjort frågan. Beslutatt

Conseil de kan överklagas till appellations-tagna av concurrence
domstolen i Paris, domar sini kan överklagas till Cour deturvars
Cassation. frånvaronI beslut från Cour de Cassation finns det allt-ettav
så två det civilrättsliga och det konkurrensrättsliga, står isystem, som
strid med varandra i fråga jordbrukskooperativens exklusivitets-om
klausuler. Conféderation Française de Cooperation Agricole drar
emellertid den slutsatsen det tidigare nämnda beslutet handels-av om

6 15-1291
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Cassation med sannolikhet kommerkooperativ deCour även attatt stor
jordbrukskooperativ.exklusiv itetsklausuler upprätthållsförbjuda som av

rörlighet, de trädagäller frågan medlemmars fria harVad rätt attom
löpt Medlem skall dåmedlemskapskontraktetkooperativet då ut. er-ur

kooperativetsde har inte delkapitalhålla investerat rätt att ta avmen
Återbetalning periodsker i de flesta fall underuppnådda vinstreserv. en

till tioåterbetalningstider påfem det förekommercirka år uppmenom
tidsbegränsat löper tills vidaremedlemskap vanligtvis inteår. Ett är utan

normalfallet månader. förekommeruppsägningstid på i Detmed sexen
budgetårsskiftet.till årsskiftet elleruppsägning kan skeockså att

bl.a. i fransk jord-det diskussionnärvarande pågårFör press omen
enligt artikel Ordonnansenerhålla undantag 10.1brukskooperativ skall

formella åtgärder. Slut-har inte lett till någraDiskussionen86-1243.
konkur-jordbrukssektom intedet tilläggasligen kan att meranses vara

särskiljerenda egentligensektorer.rensbegränsad andra Detän som
för interprofessionellamöjlighetenfrån andra sektorerjordbruk är orga-

utsträckta avtal där-lag ingåi enlighet med 75-600nisationer att som
enligt artikel Ordon-från konkurrensrätten 10.1erhåller immunitetmed

86-1243.nansen

Praxis8.3.5

dräneringssektornUtlåtande om

skattelättnaderdedet statliga stödetgälldeMålet samt m.m. somom
stod i stridCUMA åtnjötdräneringssektomföretag inomkooperativa

marknadsandelkooperativa företagenskonkurrensrätten. Demed upp-
skulle få påkooperativa företagtill 25 %. Förgick år 1987 att agera

från denkraven i speciell lagde uppfylladräneringsmarknaden måste en
kodifierat lantmannalagdräneringskooperativ ijuni 197227 nuom

aspekterfann det fannsConseilCode Rural. de att treconcurrence
tillanslutning koopera-relevanta: reglerlag 1i nämnda omvarsom

kooperativfrån reglernamöjligheterna till avvikelsetiven; 2 om
den territoriella kompetensen.regleringen kringexklusivitet och 3

kooperativ begrän-ansluta sig tilltillåtnaDe är att ettpersoner som
Rural. kooperativai Code Denuppräkningen i artikel L. 522-1sas av

behöverkooperativa företagen inteinnebär deexklusiviteten att agera
artikelLikväl tillåter L. 522-5räkning dess medlemmars.för änannans

för icke-medlemmarekonomisktkooperativa företagetdetatt omagerar
och denomsättningenfråga inte överstiger 20 %verksamheten i omav
begränsninginvesteringar.förbättra avkastningen Dennaavseddär att
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kan dock ändras. Artikel L. 522-2 slår fast inom vilka geografiska
områden de kooperativa företagen får vilket resulterar iagera, en
begränsning konkurrensen mellan aktörerna på marknaden. dettaIav
speciella fall omfattade de kooperativa företagens verksamhetsområde
i allmänhet departement, vilket innebär de inte fickett att agera
utanför detta område. Konkurrensen alltså begränsad de legalavar av
principerna exklusivitet och geografisk begränsning. Conseil deom

konstaterade företag inte hör till denatt vartannatconcurrence som
kooperativa sektorn medelstort bolag konkurreraett stort attvar nog
med CUMA-bolagen.

Conseil de slog fast, i fråga konkurrensen inomconcurrence om
dräneringssektom, de kooperativa företagen har dubbel verkan.att Deen

undantagna från konkurrens från andra kooperativ. Emellertid hadevar
också, alltsedan de kooperativa företagen har fått utföra arbetenrätt att
för andra medlemmars räkning, konkurrensen intensifieratsän på mark-
naden. Konkurrensen dock, begränsad geografisktangetts,var som ovan
och kvantitativt. Conseil de gjorde inte någon undersök-concurrence
ning kooperativa företag i sig står i strid med konkurrensreglema.om

På grundval den information tillhandahållits den organisa-av som av
tion begärt utlåtandet, slog Conseil de fast deattsom concurrence
skattelättnader kooperativa företag åtnjöt juridiskt begrän-m.m. som var
sade det inte stred konkurrensrätten. Tvärtom resultatetsamt att mot var

det till och med förbättrade konkurrensen på marknaden med anled-att
ning nämnda stöd medförde krav den privata sidanatt störreettav

öka sin produktivitet förbättraoch sin konkurrenskraft. Conseil deatt
slog däremot fast konkurrensen påverkades de ko-attconcurrence av

operativa företagens särställning, eftersom efterfrågan på dränering från
medlemmarna i kooperativ endast riktade sig till kooperativa företagett
och därmed inte föremål för konkurrens från den privata sidan.var

Beslut avseende banansektom

beslutI 90-D-20 förbjöd Conseil de två branschorga-concurrence
nisationer inom banansektom Comité interprofessional bananie med
traditionella uppgifter upprätthålla artificiellt höga priser inom banan-att
sektorn och dela marknader, för organisationerna därmed inteatt attupp
skulle diskriminera s.k. dollar-bananer. Marknadsuppdelningen och dis-
krimineringen ansågs strida artikel i Ordonnansen7 86-1243. Efter-mot

22Syndicat National des Entreprises de Drainage.
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Conseil de inte ansåg de nämnda konkur-attconcurrence ovansom
hellerrensbegränsningarna kommit konsumenterna till godo, kunde inte

tillämpliga.undantagsbestämmelsema i artikel 10 vara

avseende ostfrån CantalBeslut

vilkabeslut avgjorde Conseil de inom92-D-3OI concurrence ramar
interprofessionel desbranschorganisationen för cantalostar, Comité

produit departement du Cantal, kunde reglerafromages dans CIF,
utbud. hade uppgift för kvali-dess medlemmars CIF attsom ansvara

bidra tillteknisk assistans till yrkesverksamma, väg-tetsnorrner, ge
myndigheter föreslå åtgärderi mejeriekonomi tillledning samt att som

försäljningen. organisationensproduktionen och Tillkan förbättra upp-
ursprungsbeteckningar, appellationhörde också godkännagifter att

skall få betecknas från Cantal,dorigine. ostprodukterFör 0statt som
ifrån de kommuner belägnaden komma någonmåste ärav som

Även mjölkproducenterCantal. mjölken måste komma fråndépartement
beroendeCantal. Mjölkproduktionen i Cantal mycketi ostpro-var av

den totala mjölkproduktionen.duktionen använde 42 % avsom
interprofessionella organi-framgått kan avtal godkändaSom ovan av

egentligen faller utanför organisationernassationer, CIF,t.ex.som som
vissa förutsättningar godkännas enligt lag 76-600. CIFkompetens under

utbudsbegränsning kvotering för-mål genomförthade i detta samten
behörigmellan företagen,uppdelning produkterordat utan atten av

följde kvoteringarnagodkänt detta. producenter intemyndighet De som
endast producera i enlighet medstraffade och tvingadeblev CIF attav

deför medlemmarna i bl.a.Avtalet i fråga innebar CIFkvoteringen. att
företagen fick viss sub-besluttvingades följa CIFtagna mot attatt av

mjölkinköpen.ventionering av
eftersom hade befogenhetslog fast CIFConseil de attconcurrence

tillhörande Cantalostar, fickursprungsbeteckningenbestämma överatt
konkurrensbegränsande effekterverket avtal harinte iCIF sätta ett som

enligt lagi Cantal, det inte har undantagitsmellan ostproducenterna om
detminskade utbudet Cantalost samtidigtavtal75-600. Detta somav

spridningen produktionen mellan CIF:s medlemmar. Dess-hindrade av
därförjordbrukare öka sin produktivitet. Avtalet stredhindrades attutom

Eftersom inte visat kon-artikel i Ordonnansen 86-1243. CIF7 attmot
i fråga nödvändiga, artikel intekurrensbegränsningarna 10var var

straffade konkurrenskraftiga med-tillämplig. Genom CIF sinaatt mest
uppfylldeavtalet inte hellerlemmar ansåg Conseil de attconcurrence

med jordbrukspolitik.målen EG:s gemensamma
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Beslut avseende olivolja

beslutI 94-D-23 begärde Ministre Chargé de lEconomie Conseil deatt
skulle undersöka rekommenderade priser professio-concurrence av

nella organisationer producerade olivolja. Olivolja producerassom
oliver. förädlingDenna utförs i olivkvamar. företagatt Degenom pressa

drev kvarnarna samarbetade främst inom för tvåsom ramen orga-
FCC.nisationer, SNM och sistnämndaDen organisationen hade endast

olivoljekooperativ medlemmar. Vidare olivsektom föremål förärsom
EG:s marknadsordning förordning EEG 156278, syfte ärgenom vars

upprätthålla viss produktionsnivå och för tillförsäkraatt olivpro-atten
ducentema rättvis andel vinsten. De två organisationerna i frågaen av

rekommenderade priser.antog
I beslutet frågan tillämpligheten nationelltogs rättom av upp.

EG-domstolenConseil de hänvisade till praxis frånconcurrence som
slår fast nationella myndigheter kan tillämpa nationellatt rätt om
tillämpningen inte till förfång för den fulla tillämpningenär EG-av

Om åtgärderna varit undantagnarätten. enligt förordning EEG 2662
skulle därför nationell inte ha tillämpats. Kommissionen konsulte-rätt
rades i detta mål och konstaterade undantagen i förordning 2662 inteatt
skulle tillämpas på grund orsaker: l åtgärderna i fråga intetreav var
del i nationell marknadsordning eftersom det existerar EG-rättsligen en
sådan; 2 åtgärderna i fråga inte nödvändiga för uppfylla målenattvar
med CAP; 3 artikel rådets2.1 förordning 2662 exkluderar explicit
prissamarbeten från undantagets tillämpning. Conseil de concurrence
fann därför artikel i Ordonnansen7 86-1243 tillämplig ochatt ävenvar
kränkt.

Beslut avseende produktion och marknadsföring kalvköttav

beslutI begärde94-D-61 Ministre Chargé de lEconomie Conseil deatt
skulle undersöka marknaderna för produktion ochconcurrence om

marknadsföring kalvkött föremål för samordnade förfaranden iav var
strid med artikel i Ordonnansen7 86-1243. dettaI mål det frågavar om

producenter. Två sammanslutningama hade, i frågatre grupper av av
uppköp slaktdjur, sina medlemmar minska utbudetuppmuntrat attom av
slaktdjur. effektenTrots priset i praktiken inteatt störreav var av

23Syndicat national des mouliniers och Federation des coopératives oléicoles
du midi de France.
24Mål 1468 Walt Wilhelm [1969]ECR
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streddetta förfarandeConseil devikt, ansåg motattconcurrence
hade konkur-eftersomOrdonnansen 86-1243artikel i7 uppmuntran ett

ekonomisktförfarandet inte bidrog tillrensbegränsande syfte. Då
tillämplig.artikel inteframåtskridande, 10var

avseendeBeslut potatis

visst agerandefann Conseil debeslut 94-D-54 ettI attconcurrence
artikel Frankrike Europasi strid medstodpotatisproducenter ärav

potatisproducentemapotatis. franskaproducent Detredje största sam-av
vilkeninterprofessionell organisation FNSEA,nationellt iarbetar en

Under-FDSEA.de franska departementenunderavdelningar inomhar
lokalmindre enheter pågrupperade isinsedan iavdelningarna är tur

Prissätt-potatisproducentorganisation CNIPT.professionellnivå i en
friadenden skall bestämmasbemärkelseni denningen fri attär av

där producentemadäremotdet fannskonkurrensen, systemettmen
ansågPotatisproducentemagenomsnittliga priset.detunderrättas attom

olika formervarför dekonsumentledetför lågt ipriset avgenomvar
stiga.fick priset Dettademonstrationer,bojkotter ochtvång, attsom

stridaoch ansågsFDSEA CNIPTorganiserades mottvång avsom
pris-oegentligeftersom deti Ordonnansen 86-1243,artikel 7 var en

reglering.

trädgårdsodlareplantskolor ochavseendeBeslut

fallprissamarbeten. Dettaolika formeromfattadeBeslut 90-D-17 tre av
år 1986från årkonkurrenslagen 1945,tidigareberörde den ersattessom

fasti beslutetslogConseil denuvarande lagen.den concurrenceav
i ochmedlemmarFöreningekonomiski formsamarbeteatt varsenav

forminteföretag,och konkurrerandesjälvständigasig ärför är aven
med konkurrensrätten.stridstår iföretagsamverkan mellan som

föremåldäremotekonomiska föreningarnamellan dePrissamarbetet var
i fråga böt-i företagenresulteradeartikel vilketförbudet iför att

från år 1945.konkurrenslagengrund brottfälldes motav
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Beslut angående handelskooperativ

Cour de Cassation har i mål gällande handelskooperativ från denett
maj16 1995 slagit fast, exklusiv upphandlingsklausul i ko-att etten

företagsoperativt stadga stod i strid med konkurrensrätten och därmed
olaglig. Conseil de hade i tidigare skede för-ettvar concurrence

bjudit den exklusiva upphandlingsklausulen.

25 de Cassation,Cour 1042 pourvoi 93-16.556s, audiencearret no no
publique du mai16 1995.
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Branschstruktur9 och konkurrens-

lagstiftning inom jordbrukssektom i
Nederländerna

9.1 Allmänt

Den marknaden har sedan tillkomsten år haft1958gemensamma en
positiv påverkan den nederländska ekonomin. har iDetta synnerhet
gällt jordbruks- och trädgårdssektorema. marknadenDen gemensamma
innebar återinförande frihandel mellan EU-ländema, vilketett av
medförde jordbruksprodukter ökade. CAP har stimuleratatt exporten av

specialisering nederländskt jordbruk. Utvecklingen har gynnatsen av av
ändamålsenliga organisationer och den transportsituationgynnsamma

landets geografiska lägesom ger.
Nederländerna har jordbruks- och trädgårdskooperativenI starken

position. Minst 60 % lantbrukarnas inkomster erhålls koopera-av genom
tiven. Kooperativens andel marknaden varierar mellan olika sektorer.av
Under åren de kooperativa1992-93 företagens marknadsandelar förvar

Äveninsatsmedel foder och gödningsmedel 50 förädlings-%.som ca
och marknadsföringskooperativen hade höga marknadsandelar. Ungefär

bankkreditema90 % erhölls bankkooperativen.av genom
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företag imarknadsandelar för kooperativaNedanstående tabell visar
branscher 1992—93.olika åren

MarknadsandelProdukt

Förnödenheter 0

gödningsmedel 47
fodermedel 51
pesticider 40

60kompost

°oMejeri

invägning 84
inkl. grädde 86mjölk

920st
96smör

mjölkpulver 69
100vasslepulver

kondenserad mjölk 90

%Kött och ägg

40svinslakt
31nötslakt

fågelslakt 10
fågelförsäljning 12

13ägg
äggprodukter 49

%Vegetabilier

63sockerbetor
utsädespotatis 73

22matpotatis
matpotatis-produktion av

35produkter
100potatismjöl
67grönsaker
85frukt
47svamp

97blommor
72plantor
50blomlökar
60ull

årland- tuinbouw 1993Coöperatieve RaadNationaleKälla: envoor
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9.2 Branschstrukturer

9.2.1 Mejerisektom

Företag och struktur

På den nederländska marknaden fanns 22 mejeriföretag år 1993. Hälften
dessa vägde 96 % den nederländska mjölken. Kooperativa före-av av
svarade för 85 % invägningen. De investorägdatag företagenstörstaav

har inte några varderaän mjölkinvägningen. Deprocentmer treav
kooperativa företagen, Campina Melkunie,största Coberco och Friesland

Dairy Foods FDF, svarade år 1994 tillsammans för 66 %. flestaDe
företagen köper mjölkråvara utanför landet, iäven huvudsak från
Tyskland och Belgien från Polen. Campina köperäven t.ex.men ca

och10 % FDF 20 % sin mjölkråvara utanför Nederländerna. Detca av
finns inte någon strikt områdesindelning mejeriema har sinaäven om
upptagningsområden relativt koncentrerade till olika delar landet.av

Campina mejerier i bl.a. Belgien Comelco ochäger i Tyskland
Südmilch. Comelco innan det köptes investorägt familjeföretag.ettvar
Südmilch har ombildats från kooperativt företag till aktiebolag vari
Campina majoritetsägare 80 % och resterande aktierär tyskaägs av
lantbrukare. Båda företagen aktiva på den nederländska marknaden.är

sker fortgåendeDet koncentrationsprocess den nederländskaen
mejerimarknaden och antalet företag minskar. Under de tvåsenaste
decennierna har antalet mejerier minskat från till företag.84 22

Samverkansformer

finnsDet inte några federativa mejerikooperativ denpå nederländska
mej erimarknaden. Merparten de eriföretagenmej har däremotstora ettav
antal dotterbolag förädlar mjölk till mejeriprodukter. Konkurrensensom
mellan de olika företagsgmppema den nederländska mejerimarknaden

betydande. samverkanDen förekommerär i branschorganisationersom
gäller viss intressebevakning, forskning och utveckling kvalitets-samt
kontroll.

Import och export

Jämsides med de inhemska mejeriema mejeriföretag från grannländer-är
aktiva den nederländska marknaden.na
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ii relation till nederländsk produktion import importExport + samt
irelation till nederländsk produktion år 1993procent.

Produkt Import Export

mjölk och
färskvaror 14,9 5,7

13,1 68,6ost

ZuivelKälla: Productschap år 1994.voor

från EU-länder. Tyskland, Belgienkommer uteslutandeImporten nästan
till Nederländerna. 80 %och Frankrike deär största exportörerna av
hälften till Tyskland.till länder i cirkagår EU,exporten varav

finns marknad förkonsumentvarumarknadenVid sidan även enav
mjölken minskasmjölk. torkningkondenserad Genom transport-av

långa sträckor för sedanjölkråvara kankostnaden och atttransporterasm
invägningförhållande till nederländskanvändas färsk mjölk. I ut-som

kondenserad mjölkoch 2gjorde år 1993 importen exporten resp.av
drygt 7 %.

och handelKunder

Över köpsde mejeriprodukter konsumeras90 % super-som genomav
relativt koncentrerad mednederländska handelnmarkets. Den är ett

med marknadsandelkedjor. Albert Heijnantal starka närmareär, en
fyra andrafinns därutöver bl.a.betydelsefulla.%, den Det30 mest

mindre kedjor.antalmarknadsandelar 7-10 okedjor med samt ett
fungerande konkurrensriksomfattande och det finns välDessa är en

idetaljhandelsmarknaden. finns tyska intressennederländska Detden
samarbete.form både ägande ochnederländska handeln iden av

lego-private labels, dvs. varumärkenKedjorna har i regel somegna
harmejeriföretag, för konsumtionsmjölk och desserter.tillverkas Deav

därför ändramejerier leverantörer och de kani allmänhet flera resp.som
leveransvolym och byta leverantörer.leverantörs även

effektivasig attraktiva för handelnKooperativen kan göra genom
Direktdistribu-daglig tillförsel färskvaror.direktleveranssystem och av

flesta kedjorna saknarviktig konkurrensfaktor och detionen är egenen
distribuerar mejeri-distribution mejerivaror. Albert Heijn 30 %ca avav

levereras direkt-regi medan resterande volymi genomegenvarorna
sin konkur-mejerierna. Mindre mejerier försöker ökadistribution från
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renskraft skräddarsy produkter efter kedjomas önskemål keyattgenom
marketing.account

Inträdesbarriärer

Mjölkkvoteringen sådan begränsning. Detta gäller iutgörsom en syn-
nerhet då kvotema sänks. Kvoteringen incitament utanförattger resp.
land för fylla ledig kapacitet. Kvoteringen därförkan ökaatt upp
konkurrensen mejeriråvara och gränsöverskridande handel i produ-om
centledet. Samtidigt kontroll utbudet minskad överskottspro-överger
duktion och därmed minskar utbudet förädlade mejeriprodukter, vil-av
ket i sin minskar priskonkurrensen i konsumentledet.tur

Även mejeriemas direktdistribution kan etableringshinderettses som
försvårari den mån den nyetablering och importörers möjligheter att ta

sig marknaden.in på kedjan, Albert Heijn,Den distribuerar intestörsta
sina färska mejerivaror30 % i regi. Utländska företagänmer av egen

i allmänhet hänvisade till organisera distribution för nåär att attegen
till butik. krävs relativt högDet marknadsandel för nå lönsam-ut atten

direktdistribution.het i

Mjdlkproducenten

finns inte någon områdesindelning i NederländernaDet deäven treom
kooperativen har sin uppsamlande verksamhet i varsin del lan-största av

det. kooperativen tillsammans förDe 70 %största närmaretre svarar av
konkurrerarmjölkinsamlingen. med små kooperativaDe och investor-

ägda mejeriföretag i region och viss konkurrens finns från utländ-resp.
ska uppsamlande företag den nederländska marknaden.

Samtliga mejerikooperativa företag har leveransplikt mottag-resp.
ningsplikt. Medlemmarna kan lämna företaget efter kortare uppsäg-en

allmänhet fårningstid i de tillbaka sitt insatskapital först efter femmen
till sju år. investorägda företagen arbetarDe med korta leveranskontrakt.
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Köttsektom9.2.2

och strukturFöretag

Nötslakten och svinslakten tilluppgår 1,3 miljoner slaktade20 djurresp.
år.per

två svinslakteriema i Nederländerna kooperativa,De största är
CEHAVE-ENCEBE och COVECO. jämnstoraDe och svarade årenär

tillsammans för den totala nötslakten1992-93 31 % och 40 %ca av av
totala svinslakten. Enligt branschföreträdareden har de kooperativa före-

problem med överkapacitet och bristande effektivitet ochtagen stora
marknadsandelar har minskat kraftigtderas de åren försenaste att nu

ligga svinslakten ochpå 30 % endast 13 % nötslakten. Detca av av
finns fyra investorägda företagsgrupper marknadenpå med mark-även
nadsandelar i storleksordningen och antal investorägda5~8 % mindreett
företag.

CEHAVE-ENCEBE resultatet fusion mellan slakteri-är ettav en
företagkooperativt och spannmålskooperativt företag. Företagetett är

verksamt både köttmarknaden ochpå på spannmålsmarknaden. Företaget
har viss verksamhet avseende förnödenheter och spannmålsbase-även
rade konsumentprodukter.

kooperativa företagen har inte tidigareDe två samverkat hållermen
för närvarande på fusionera med de investorägda före-störreatt ett av

kooperativa företaget,Det DUMECO, kommer uppnåtagen. attnya en
marknadsandel på % uppsamlingen slaktsvin den neder-35 påca av av
ländska marknaden och blir därigenom marknaden.påstörst

Samverkansformer

finns federativa kooperativ alla de företageninte någraDet störremen
dotterbolag aktiva inom slakt och förädling.har Antalet slakterier har

minskat. finns betydande överkapacitet i de före-Det två kooperativa
förorsakad mottagningsplikt i förening med produktionscykler.tagen av

Problemen med överkapacitet har medfört nederländska före-deatt
samarbetar lägga slakterier för därigenom minskatagen att attom ner

överkapaciteten. finansierasOmstruktureringen kollektivt näringenav
strukturfond. ligger förFrågan närvarande hos kommissionengenom en

för prövning.
investorägda företagen samarbetar i varierande utsträckning, iDe

produktion,bolag, marknadsföring, distribution ochgemensamma om
handel.
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ochImport export

färskt kött marginell medan det finns betydande im-Importen ärav en
förädlatutländska specialiteter vad gäller kött. dock iDet ärport av

fråga nischprodukter varför volymema små. finnshuvudsak Detärom
omfattande import levande nötkreatur medan im-ganskaäven aven

grisar liten.levande ärporten av

nedorlgândsk imponrelation till produktion impog iiExport + samt
produktion irelation till nederländsk 1223procent,

Produkt m Lagen

65,5griskött 5,2
nötkött 36,9 61,2

Vlees, årKälla: Productschap Vee 1994.en

griskött kommer i huvudsak från Belgien, Danmark ochImporten av
nötkött kommer i huvudsak från Belgien,Tyskland. Importen av

ÄvenIrland, Storbritannien och Tyskland.Frankrike, ärexporten, som
och griskött, sker i huvudsak till andrabetydande både avseende nöt-

EU-länder.

handelochKunder

kött säljs, enligt uppskattningar bransch-det totala utbudetAv av av
medan resterandeden nederländska marknadenföreträdare, 35 % påca

specialiseradeköparna supermarkets,volym De största ärexporteras.
undersökning Landbouwoch grossister. Enligtkötthandlare en av
drygt produceratEconomisch Instituut LEI år 1986 säljs 30 % alltav

dagligvaruhandeln.nötkött drygt allt svinköttoch 20 % Avav genom
försäljning supermarkets for medan special-denna 75 %svarar ca

andel sedanbutikerna för %. Specialbutikemas har minskat25casvarar
dess.

inte vid särskildaNederländska konsumenter speciellt bundnaär
färskt kött varför konkurrensen i hög gradvarumärken på utgörs av

priskonkurrens. i handelsledet har betydande köparmaktFöretagen en
Överkapacitetenöverkapacitet slaktledet. kommervilken förstärks iav

finnas tid eftersom nedläggningen ineffektivasannolikt kvaratt en av
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företag bromsas den kooperativa nederländska banken har ekono-attav
miska intressen i de kooperativa företagen.

inträdesbarriärer

Enligt uppgift saknas inträdesbarriärer på den nederländska köttmarkna-
den.

Köttproducenter

föreliggerDet inte någon leveransplikt däremot måste kooperativamen
företag de djur deras medlemmar levererar. svin finnsFörta emot
uppsamlingsplatser kontrolleras handlare utanför den kooperativasom av
sfaren. Som tidigare finns överkapacitet i slaktledet.nämnts storen

Spannmålssektom9.2.3

och strukturFöretag

finns endastDet spannmålsuppsamlare i Nederländerna, Cebecostoren
Handelsraad, federativt kooperativ bestående 35 primärföreningar.ett av
Primärföreningarna säljer förnödenheter samlar sina med-ävensom
lemmars spannmål och förädlar del till foder medan resterande säljsen
till Cebeco. Cebeco handhar inköp förnödenheteräven gemensamma av
på världsmarknaden. Handeln med medlemmarnas spannmål utgör unge-
fär tredjedel Cebecos totala verksamhet. Cebecos verksamheten av om-
fattar förädlingi övrigt och utveckling produkter, vilket sker iav nya

dotterbolag. Cebeco innehar97 majoritet i 77 dessa.av
Cebeco hade år 1994 marknadsandel spannmålsinsamlingen påen av

finns fristående50 %. Det två primärkooperativa företag CEHAVE-ca
ENCEBE med och7 % Landbouwbelang med 3 spannmåls-%ca ca av
insamlingen. finnsDet 40-50 små familjeföretag tillsammansäven som
har insamlingen40 % spannmål. CEHAVE-ENCEBE är ettav av
branschblandat kooperativt företag aktivt köttmarknaden.även ärsom
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och9.2.4 Import export

Importen spannmål cirka fyra gånger den nederländskaär större änav
produktionen. det totala utbudetAv på den nederländska marknaden år
1994 exporterades i38 %. huvudsak frågaDet är reexport.om

Spannmålsodlare9.2.5

Spannmål inte någon huvudgröda i Nederländerna. Flertalet jordbru-är
kare odlar spannmål i huvudsak växtföljdsskäl. import-Den storaav
andelen efterfrågan den inhemska spannmålen blir relativtgör att
måttlig. De nederländska spannmålsodlama blir därmed beroende av

EU-priser och de säljer i regel till köpare undergemensamma samma
lång tid. mindreDe spannmålsinsamlama utanför den kooperativa sfären
saknar sig till skärpta miljökrav och deatt ärresurser anpassa geo-
grafiskt mindre belägna, vilket leder till kooperationensgynnsamt att
marknadsandelar ökar. finnsDet inte leveranspliktnågon det gällernär
spannmål.

9.3 Konkurrenslagstiftningen i Nederländerna

Grundlinjer9.3.1 i den nederländska konkurrensrätten

nederländska konkurrenslagenDen EkonomischeWet Mededinging
WEM från år och bygger1958 på missbruksprincipen. inne-är Lagen
håller inga särbestämmelser för jordbrukssektom. Med stöd lagen harav
den nederländska regeringen emellertid under åren och1993 1994
utfärdat dekret med förbud vissa konkurrenshindrande före-tre mot
teelser, bl.a. horisontella priskarteller kartelleroch marknadsupp-om
delning. Sistnämnda dekret knyter till EG-rätten, bl.a. till förordningan
2662. beskrivningEn följer längre fram inärmare texten.

Materiella9.3.2 bestämmelser

Inledande bestämmelser

Artikel i definierar företagare1 WEM varje fysisk dock inteen som
löntagare eller juridisk sig ekonomisk eller kom-ägnarperson, som
mersiell verksamhet. omfattar överenskommelserLagen och beslut som
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förfarandenföretagare, dessakonkurrens mellanreglerar äroavsett om
innehåller bestämmelser skyl-bindande eller Artikel 2juridiskt om

Ministerie Ekonomische Zakenekonomiministerietdighet tillatt van
mellan näringsidkare.avtal gäller konkurrensanmäla bl.a. som

deltagande företagareAnmälningsskyldigheten omfattar inte bara utan
eller ombud.deltagit i avtalet eller beslutetandra parteräven somsom

under de åren någrauppgift från ekonomiministeriet harEnligt senaste
enligtjordbruksområdet inte anmältsöverenskommelser påbeslut eller

artikel 2.
generella undantagenligt artikel möjlighetRegeringen har 4 att ge

anmälningsskyldigheten i artikelindividuella dispenser från En-eller
dispens från denna anmälnings-artikel regeringen skyldigligt 4 är att ge

konkur-beslut inte påverkarför överenskommelser ochskyldighet som
Nederländerna.irensen

möjligheti artikel ff har regeringenEnligt bestämmelserna 6 att, om
överenskommelsermed allmänintresset, förklara vissai enlighetdet är

näringsidkarenäringsidkare bindande för samtligamellankonkurrensom
giltig-innehåller bestämmelserbransch. Artiklarna 9b-dinom omen

kartell.rättskipning inomheten intern enav

priskartellervertikalaFörbud mot

förbud vertikala pris-bestämmelserinnehållerArtiklarna 9e-g motom
förbjuda,möjlighet förutomRegeringen harkarteller. ävenatt, att ge

funnits undantag förundantag. Tidigare harindividuellagenerella eller
undan-köksmaskiner.kylskåp och Dessaelektriska produkter,vissa t.ex.

godkändagälla den januari 1992. Någraupphörde emellertid 1atttag
inte aktuella.jordbrukssektornvertikala priskarteller inom är

överenskommelserförbudGenerellt vissamot typer av

generelltbemyndigande för regeringen meddelaArtikel 10 attettger
konkurrensområdet.överenskommelsersärskildaförbud typermot av

prisöverenskommelserförbud horisontellanämndaFörutom motovan
marknadsuppdelning finns sedan år 1994överenskommelseroch ettom

förbud enligtdispens frånanbudskarteller. Bestämmelserförbud mot om
artikelartikel i 1210 ges
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förfarandeSamordnat m.m.

Artikel innehåller bestämmelser15 förbud vissamot typerom av sam-
ordnat förfarande.

Möjligheter enskilda avtalingripaatt mot m.m.

Enligt bestämmelserna i artikel 19 kan regeringen publicera uppgifter
individuella avtal konkurrensförhållanden strider all-motom om som

mänintresset eller deklarera avtalen strider allmänintresset. Detatt mot
medför avtalen blir ogiltiga. Regeringen kan också, enligt be-attsenare

stämmelserna i artikel 23, suspendera sådana avtal eller delar demav
under maximalt månader. Regeringen har hittills inte vidtagit någratre
åtgärder enligt artikel 19-23 avtal inom jordbrukssektom.mot m.m.

Missbruk marknadsmaktav

Artikel regeringen24 möjlighet den finner företagsatt, att ettger om
marknadsmakt står i strid med allmänintresset, bl.a. publicera informa-
tion förhållandena, beordra företagen leverera till anvisade före-attom

eller och instruktioner priser och villkor för leveranstag personer ge om
eller tjänster.av varor

Formella bestämmelser9.3.3

ff finnsartikel 28 bestämmelserl rådgivande Deettom organ
Commissie ekonomische mededinging. Regeringen skyldig innanär att,
den vidtar flertalet de åtgärder redovisats konsultera dettaav som ovan,
organ.

Enligt bestämmelserna i artikel ff kan33 beslut med stödtagna av
överklagasWEM till appellationsdomstol, där de handläggs viden en

särskild avdelning.

Förbudet horisontella9.3.4 priskartellermot

1993‘träddeDekretet i kraft den juli1 och innehåller principellt för-ett
bud horisontella priskarteller.mot

Staatsblad stb 80.
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Karteller försäljningsledeti

för horison-innehåller generell bestämmelse ogiltighetArtikel l omen
försäljningpriskarteller vid utbjudande eller leveranstella avav varor,

utförs. Undantagsbestämmelser finnsdå tjänster utbj uds ellersamtvaror
artiklarna ochi 3

Inköpskarteller

artikelinnehåller motsvarande förbud finns iArtikel 2 ett som men
förbud inköps-Bestämmelsen innebär generellti inköpsledet. motett

karteller där inteUndantagna från bestämmelsen någonkarteller. är av
anställda.normalt har fler 100deltagarna än

Undantag

i artikel Artikelinnehåller undantag från bestämmelserna lArtikel 3
annonseringprisöverenskommelsergäller inte gemensam om varorom

tillunder förutsättning riktar sigprisertill att annonsernagemensamma
Överenskommelsen gälla underanvändaren. får inteslutligeden änmer

prisöverenskommelser mel-inte hellermånad. Artikel tillämpas1en
maximalt femmed omsättning påföretaglan högst åtta en gemensam

och miljon gul-företagen tillhandahållergulden,miljoner när varor, en
övriga fall.den i

finns i artikel .d.för utredningen 41undantag intresseEtt ärsom av
faller underundantag för överenskommelserbl.a.där gör m.m. somman

inteförordning 2662. Undantagetandra meningen iartikel 2.1 som
fast främsttillämpa pris,överenskommelsergäller att ett avserom

kooperativt företaginnebär medlemmar iöverenskommelser, att ettsom
från företaget till priser fast-sälja till eller köpaförpliktadeär att som

företaget inteexempel överenskommelserställts Ett annat somav
lägstapriser, medlemmarförbudet bestämmelseromfattas är om somav
bestämmelser inteauktionskooperativ bundnai Dessaär anses varaav.

pris,endast det lägstaåtagande tillämpa visst prisatt ett utanett anger
auktionen. medför denvilket bjuds på Dettill typenattut avvarorna

faller förbudet.bestämmelser inte under
förfaranden har negativ påverkanundantas inteartikel 4 l.eI som

märkbar effekt konkur-mellan medlemsstaterna eller inte harhandeln

Z till dekretet, 18.ansvarige ministerns NotesSe s.
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och därmed inte faller under förbudet i artikel 85.1 i Rom-rensen
fördraget fallet,det varit skulle ha undantagits enligt t.ex.men som, om
förordning 2662. undantarMan också, i artikel 1.f,4 avtal förm.m.
vilka givits dispens enligt bl.a. artikel 85.3 i Romfördraget eller artikel

i förordning 2662.2.2 Dekretet gäller heller inte överenskommelser
uteslutande berör marknader utanför Nederländerna.som

Dispenser

Artikel möjligheter få6 dispens, under förutsättning sådanatt attger en
dispens i enlighet med allmänintresset. Lagstiftaren harär avsett att
tillämpningen bestämmelsen skall restriktiv och räknar därförav vara
med flertalet de 140 horisontella priskartelleränatt av mer som var an-

ogiltigamälda vid dekretets tillkomst skulle bli har medgivitsDet
endast dispens inom jordbrukssektom. Den till FleuropInter-en gavs
flora och gällde distribution blommor. Av regeringens förrapportav
åren 1993-1994 tillämpningen konkurrenslagstiftningen framgårom av

avslagit dispensansökningar gällde priseräven att man sex som
mjölkprodukter och buteljerad mjölk.

Möjligheter till prissamarbete

framgått undantaget från förbudetSom horisontella pris-är motovan
karteller, såvitt avser främst för den situa-avsett
tionen medlemmarna i kooperativt företag förpliktade säljaatt ärett att
till eller köpa från företaget till priser bestäms företaget. Det ärsom av
svårt samarbete innebär medlemmarna säljersägaatt ett attom som
obearbetade produkter kooperativt företag skulle falla underettgenom

Nederländerna förekommerförbudet. I i praktiken försäljning obear-av
produkter endast inom de branscherbetade där använder sigman av

framgåttSom emellertidauktioner. överenskommelse mellanärovan en
medlemmarna inte sälja under visst pris inte förbjuden. Detatt ettom

för medlemmartillåtet sälja obearbetade produkterär att ettgenom
kooperativ på auktioner så länge vidareförsäljning-sätt änannat genom

för förhandlingar. vidareförsäljningEn där priset iutrymme nästaen ger
led bestämts i förväg skulle däremot kunna falla under förbudet.

3 i nämnda iS 22 notes, 34.not
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Förbudet marknadsuppdelning9.3.5 mot

1994‘Dekretet trädde i kraft den juni och innehåller förbudl avtalmot
mellan näringsidkare volymen på det gods eller de tjänster deom
producerar, säljer eller köper. Vidare finns förbud överenskommel-mot

produktionskapacitet, geografisk uppdelning marknaden ochser om av
fördelning kunder, leverantörer eller order. Förbuden gäller ocksåav
gentlemens agreements.

förutsättning för tillämpning bestämmelsernaEn är att parternaav
Överens-fortsätter bedriva den verksamhet avtalet gäller.att typ av som

kommelser helt upphöra med viss verksamhet omfattas inteattom en
bestämmelsemaav

Undantag

Dekretet innehåller undantag för bl.a. förfaranden faller undersom
artikel andra meningen förordning2.1 i 2662. artikel bI 3.1 avsnitt
undantas, i likhet med bestämmelserna förbud horisontella pris-motom
karteller, förfaranden inte har negativ påverkan mellanpå handelnsom

ellermedlemsstaterna inte har märkbar effekt konkurrensen och
därmed inte faller under förbudet i artikel 85.1 i Romfördraget men

så varit fallet, skulle ha undantagits enligt förordningt.ex.som, om
2662. artikel avsnitt f undantas avtal förI 3.1 vilka givits dispensm.m.,
enligt bl.a. artikel i Romfördraget eller artikel förordning85.3 2.2 i

Dekretet gäller heller2662. inte överenskommelser uteslutandesom
marknader utanförberör Nederländerna.

Artikel innehåller undantag för bagatellkarteller.4 örbudetFett mot
marknadsuppdelning gäller inte överenskommelsen ingåtts mellanom

företag.högst åtta omsättning får heller inteDeras över-gemensamma
fem miljonerstiga gulden, de tillhandahåller och miljonnär varor, en

gulden i övriga fall.

Dispens

finns möjligheter enligt bestämmelserna i artikelDet få dispens,6 att
under förutsättning dispens i enlighet med allmänintresset. Detäratt en

Staatsblad Stb 56.
5 Se avsnittNotes 5.2.
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finns för närvarande ansökan gäller omstrukturering svin-en som en av
slakterier. Något beslut har inte fattats.ännu

konkurrenslag9.3.6 Ny

dekret med förbud bl.a.De horisontella priskarteller och marknads-mot
uppdelning tidigare beskrivits har antagits led iettsom som en anpass-

till konkurrensregler.ning EG:s fårDe betraktas provisorier isom
konkurrenslag.avvaktan sådanEn lag också underär ut-en ny

arbetande kommer inte träda i kraft förrän till fyra år.att tremen om
finns inte något officielltDet tillgängligt Förslag. Enligt denännu

information utredningen har fått från ekonomiministeriet, angåendesom
det utkast finns framtaget, avsikten lagen skall medföra bl.a.är attsom

anpassning till bestämmelsernaa i artikel i Romfördraget,85 dvs.en
forbudsprincip med möjlighet till undantag,en

b bestämmelser förbud missbruk dominerande ställning, jfrmotom av
Romfordraget,artikel 86 i

koncentrationc viss nivå måste godkännas, varvidöveratt en
bestämmelsen kommer gälla jordbruket,även att

d reglerna för koncentration också kommer gälla vid fusioneratt att
liknande avtal,och samt

allmänna undantag förbude och konkurrensområdet inom EG-att
blir del nederländskrätten rätt.en av

Associationsrättsliga bestämmelser9.3.7 om
kooperativa företag

Bok två i den nederländska civillagen Burgerlijk Wetboek innehåller
bestämmelserassociationsrättsliga

6 Redogörelsen bygger på den version finns publicerad i Companies andsom
other legal under Netherlands and Netherlands AntillesLaw Law,person
Warendorf and Thomas, Kluger, 1988, med Supplement 1989.
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Artikel innehåller definition53.1 kooperativa företag ären av som
associationsfonn med särskilda regler. Bestämmelserna i artikel 60en

möjlighet i tvist mellan medlemmar och kooperativa före-attger en en
få civilrättslig domstolsprövning villkoren. Dessa bestäm-tag en av

melser intresse eftersom de möjlighet för enskilda med-är av ger en
lemmar i kooperativa företag få domstolsprövning medlems-att en av
villkoren. Bestämmelserna har också åberopats i de mål, där neder-
ländska domstolar framställt frågor tolkningen artikel andra2.1om av
meningen i förordning 2662, för förnärvarande ligger prövning isom
EG-domstolen. Vid prövning enligt både konkurrens- och associa-en
tionsrättsliga regler skulle det mycket väl kunna bli så vissatt en
bestämmelse tillåten enligt det regelverket förbjudenanses ena men vara
enligt det andra. skall dock komma ihågMan prövning enligtatt en
Burgerlijk Wetboek endast kan medföra viss bestämmelse elleratt etten
visst villkor jämkas eller möjligen förklaras inte tillämplig motvara en

prövning enligt konkurrenslagstiftningen kan däremot leda tillEnpart.
förbud huvud tillämpa vissa bestämmelser elleröverett mot att taget

villkor.

Samarbete inom jordbrukssektorn9.3.8

Allmänt

nederländska kooperativa företagen arbetar inom särskilda geografis-De
ka områden, där producentema finns. Någon marknadsuppdelning finns
inte enligt uppgift från landets jordbruksministerium och från Nationale
Coöperatieve Raad land- tuinbouw N CR. Jordbruksministerietvoor en

emellertid inte det tidigare förekommit marknadsupp-utesluter att en
inom mejerisektom.delning

kooperativa företagen inom konkurrensrätten inteDe anses vara en
otillåten samarbetsform. lantbrukskooperativa företagen har, enligtDe
uppgift från jordbruksministeriet, ändrat karaktär frånoch utvecklats att

utvidgning lantbrukarnas verksamhet till hautgöra att etten av mer
kommersiellt förhållande till sina medlemmar. också, enligtDet pågår

frånuppgift Jordbruksministeriet, ständigt, litet, flöde med-änett om av
lemmar från kooperativa företag till den icke kooperativa sektorn. Det
förekommer också i viss utsträckning medlemmar flyttar från ko-att ett
operativt företag till Bindningstiden för medlemmar i koopera-ett annat.
tiva företag varierar. Vid utträde kooperativt företag återfår med-ettur

Återbetalningenlemmen sin insats. eftersker tidsperiod kanen som
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variera. mejeribranschenInom den femnormalt till år. Utträdes-är sex
avgifter förekommer.

Produktschappen

Produktschappen, fritt till produktråd, organisationeröversatt är som
består för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.representanterav
Vilka organisationer skall ingå i de olika produktschappen bestämssom

nederländska Deras historia tillbakagår till 1920-talet destaten.av men
kom spela roll åren efter andra världskriget. finnsstörre Det föratt en
närvarande fjorton sådana organisationer, tolv inom den egentligavarav
jordbrukssektom. Det finns produktschappen för bl.a mjölk, nötkreatur
och nötkött, potatis, frukt och fjäderfä och fisk och fisk-grönt, ägg,
produkter för diverse sädesslag.samt

Produktschappen vertikala organisationer och omfattar helaär kedjan
från producenten till konsumenten. främstaDe uppgifterna delsär att
säkerställa den aktuella sektorn fungerar på i helaatt sätt ärett som
nationens intresse, dels arbetsgivamas och arbetstagarnasatt representera
intressen i den sektor de verkar. Dessa organisationer har självständigen
roll och sig bl.a. frågoråt strukturen inom denägnar aktuellaom
sektorn, kvalitet på produkterna, marknadsföring, marknadsunder-
sökningar, utbildning och arbetsmiljö. Organisationerna har också admi-
nistrativa uppgifter. exempel sådanaEtt på uppgifter regeringenär att
har delegerat administration tillCAP produktschappen. Andraav upp-
gifter delegerats till dem utfárdande importcertifikat och in-ärsom av
samlande uppgifter för statistikändamål.av

Produktschappen har också vissa möjligheter fatta beslut bliratt som
bindande för samtliga inblandade inom den aktuella sektorn. Den typen

beslut kräver i allmänhet kvalificerad majoritet och måste godkännasav
den ansvarige ministern eller landets Sociala och Ekonomiska Rådav

SER. Beslut minimipriser detaljhandeln skall betala för vissaom som
har exempelvis fattats på detta Tidigare har sådana beslutsätt.varor

varit i kraft i fråga minimipriser mjölk bröd. Dessa överens-om resp.
kommelser inte tillåtna, enligt regeringsbeslut denär 21 septem-numera
ber 1990 den juli13 1992.resp.

Auktionssystemet för frukt och grönt

Systemet med auktioner för frukt och har funnits i 100 år.grönt Förca
närvarande pågår emellertid diskussioner förändringar auktions-om av
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eftersom detaljhandeln vill ha mindre fluktuerande priser. Mansystemet
införa möjlighetdiskuterar därför med sälja störresystematt ett att par-

tier för leverans under längre tid.en

Praxis9.3.9

Nationell praxis

nederländsk domstolspraxis med relevans förHuruvida det finns någon
oklart. Emellertid nederländska domstolar begärt för-utredningen harär

bl.a. tolkningen förordning 2662. enda, förhandsbesked De ut-om av
med stöd landets konkurrenslag ochredningen kända, beslut tagna av

minimipriser pånämnda dekret besluten upphävandetidigare är om av
den medgivnamjölk de avslagna ansökningarnabröd samt resp.resp.

förbudet horisontella priskartellerdispens frånansökan mot somom
tidigare nämnts.

företagutträdesavgifter för medlemmar i kooperativaFrågan är,om
associationsrättslig. avgiftertidigare främst Sådananämnts, accepte-som

de däremot kombineras med andrainom konkurrensrätten. Om typerras
leveransförpliktelser, kan de komma i konflikt medbindningar, t.ex.av

konkurrensbestämmelserna. Exklusivitetsklausuler accepterade iär ne-
emellertid inte enligt denderländsk konkurrensrätt. Frågan har prövats

under de den varit i kraft sedan årnederländska konkurrenslagen år
från jordbruksministeriet har med denEnligt uppgift1958. systemet

likaklausuler dock förändrats och har inte längre stortypen av
betydelse.

natio-Romfördraget inte direkt tillämpliga iArtiklarna och 86 i85 är
förbudtidigare nämnda dekretnell nederländsk konkurrensrätt. Av om

marknadsuppdelning framgår emel-horisontella priskarteller ochmot
ifaller utanför tillämpningen artikelförfaranden 85.1lertid att som av

fallermedgetts undantag enligt artikelRomfördraget eller har 85.3som
dekreten. Artikel kan därförutanför tillämpningen 85 sägas varaav
uppgift från ekonomiministerietindirekt tillämplig. Enligt anser man

förfaranden inte stridergenerellt nationell kan tillämpas pårättatt som
förartiklel eller dock tveksamt hur85 86. Det är utrymmet attstortmot

samhandelskriteriet ofta uppfyllt.tillämpa nationell eftersomrätt är är
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Beslut och domar från kommissionen respektive EG-domstolen med
nederländsk anknytning

harDet under årens lopp kommit antal beslut och domar med neder-ett
ländsk anknytning från kommissionen EG-domstolen. Exempel påresp.
sådana domar domarna i mål 4073 Suikerär Unie och 7174 Frubo

beslut 80234 Rennet och 88491 Aalsmeer, kap.samt Samtligase
dessa mål hade föregåtts beslut fattade kommissionen. Somav av
framgår nedan har nederländska domstolar begärt förhandsbesked om
bl.a. tolkningen förordning 2662.av

Förordning 2662

Det svårt vilken betydelse förordningenär säga har och har haftatt i
Nederländerna.

När det gäller frågan tolkningen artikel 2.1 andra meningenom av
framgår undantagsbestämmelserna i tidigare nämnda dekret och bi-av
fogade meningenNotes ha självständig betydelse.att Denanses en syn-
punkten har också framförts i inlagan till EG-domstolen från den neder-
ländska regeringen, intervenerat i några aktuella mål i EG-dom-som
stolen.7

ligger förDet närvarande fyra mål i EG-domstolen med begäran om
förhandsbesked bl.a. tolkningen artikel 2.1 andra meningen i för-om av
ordning 2662. Samtliga mål gäller frågan villkor för utträdeom ur
kooperativa företag inom mjölkbranschen.

7 C-3l993 Diijkstra Frico C-39993Domo, Oude Luttikuis Coberco,v v
4094C Roessel Campina och C-224 de Bie Campinavan v v
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10 Branschstruktur och konkurrens-

lagstiftning inom jordbrukssektorn i
Tyskland

10.1 Allmänt

Jordbruket bidrar endast marginellt till den tyska ekonomin isom
huvudsak baserad på industriell produktion.är Mer hälften deän av
tyska jordbrukamas inköp och försäljning sker Raiffeisen-genom
kooperativ.

RaiffeisenkooperativenDe 4 536 medlemmar i 11 regionala före-är
ningar och Deutscher Raiffeisenverband e.V. DRV i Bonn central-är
förening. Kooperativen föremål för lagstadgad revisionär de regio-av
nala föreningarna. Centralföreningen och de regionala föreningarna re-

sina medlemmars intressen och råd till kooperativenpresenterar ger
ifrågor juridik, ekonomi, företaganderör och utbildning. De koor-som
dinerar public relations. DRV kooperativenäven representerar gentemot
regeringar, parlament, administratörer, andra intressegrupper all-samt
mänheten.

Deutscher Genossenschafts und Raiffeisenverband e.V. DGRV är
överordnad organisation, förutom DRV organiserar de tyskaen som

kreditkooperativen och småföretagarkooperativen.
Ökad konkurrens marknaderna för jordbruksprodukter inom EU,

strukturella förändringar i tyskt jordbruk och konsolidering i tidigare och
led tvingar de kooperativa företagen konsolidera sig.attsenare

Antalet kooperativ har minskat från 24 000 till från4 000 år 1950ca
samtidigt omsättning och antalet medlemmar har ökat.som

Utvecklingen går ökad effektivitet strukturell koncentra-mot genom
tion, ökad marknadsorientering, utveckling kommersiella områ-av nya
den på landsbygden och ökat internationellt samarbete.ett
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Branschstrukturer10.2

Mej erisektom10.2.1

och strukturFöretag

Åren påprimärforeningarkooperativatotalt 680fanns det1991-1992
imjölkinsamlingensvarade för 80 %marknaden.tyska Dessaden av

med föräd-verksamma169primärföreningamaTyskland. Av ävenvar
Primärföreningamamejeriprodukter 1991-1992.till årenmjölkling av

förädlar medlem-centralmejerier, vilkanioorganiserade iregionvisär
mjölk till mejerivaror.marnas

mejeriföretag,förädlandetotalt 3151991-1992fanns årenDet varav
mejeriföretagen årenförädlandede tioinvestorägda. Av146 störstavar

före-%Uppskattningsvis 10kooperativa.nio1991-1992 avsvararvar
mjölkinvägningen.för 60 %tagen av

kooperationens mark-BundeskartellamtfrånuppskattningarEnligt är
dag något lägre.nadsandelar i

iandel 1995Kooperativ procent

mjölk 66insamling av
75osttillverkning
90smörtillverkning

Samverkans ormer

mejerierna köperförädlandeägdacentralföreningamaochprimär-De av
uppsamling.de haruppsamlande mejeriermjölk även egenmenav

mejerier. Samar-investorägdamjölk tillsäljer ocksåPrimärföreningama
intensivtföreningderas regionalaprimärforeningama och ärmellanbetet

varandra.samarbetar medregionala föreningarna intedemedan
medutsträckningi litensamverkar endastföretageninvestorägdaDe

kooperativa företag.medellervarandra
koncentrationsprocess.förmejerimarknaden föremåltyskaDen är en
mellan primärförening-ochcentralföreningamamellanfusionerskerDet

kompli-centralfdreningama. Dettaochmellan primär-samt engerarna
konsum-samtliga led bådekonkurrens imedmarknadsbildcerad

ökadUtvecklingenmjölkrâvarumarknaden.tionsmarknaden och mot
motverka denbehov forföranleddkoncentration attettvara avuppges

handelsledet.finns ikoncentration som
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Import och export

Den tyska mejerimarknaden mycket differentierad.är Stora intematio-
nella aktörer Campina Melkunie Nederländerna, Danonesom
Frankrike, Parmalat Italien och MD Foods Danmark aktiva påär
den tyska marknaden. Dessa företag både köper mjölkråvara ochupp
säljer mejeriprodukter på den tyska marknaden.

Den tyska mejerimarknaden har alltid varit importmarknad.en
Tysklands geografiska position omgivet Nederländerna, Danmark,av
Italien, Belgien och Frankrike väl utvecklad importkonkurrens.ger en

dagI Tysklandär exportland.även ett
Andelen import totalt utbud den tyska marknaden för någraav

mejeriprodukter framgår nedanstående tabell.av

Import i relation till tysk produktion i relation till tvsksamt export
kion+i ortir tårl 3r

Produkt Impgn Export

smör 17,8 17,7
konsumtionsmjölk 1,4 12,1

20,6ost 20,7
UHT mjölk 2,5 62,7

Källa: Raiffeisen jahrbuch, år 1993.

År 1993 exporterades drygt 13 % omsättningen i den tyska mejeri-av
sektorn och det expanderandeär verksamhet. Tyska företag ien satsar
hög grad på tysktalande köparländer.

Kunder och handel

De köparnastörsta mejeriprodukter detaljhandelskedjoma.är Iav
Tyskland hade år 1994 tio kedjor 78 % detaljhandelsmarknaden ochav
denna koncentration fortgående.är De kedjorna rikstäckandestörsta är
medan de mindre ofta regionala. De regionalaär kedjorna ordnar dock
ofta sin varuförsörjning kontrakt med de större.genom

De kedjorna har efter hand ökatstora sin marknadsmakt. Ett exempel
på detta listningssystemär typ under utveckling.är Meje-en av som
riema lämnar anbud och betalar avgift för komma på denatten upp
lista varifrån kedjorna välj leverantörer. Kedjorna har centraliserat sinaer
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köpaochbyta leverantörerde lätt kan ävenvilket storainköp, gör att av
Även det ökade bruketregi.ieller importerainternationella företag egen

marknadsmakt producentema.handelnsbrands ökar överprivateav
legotillverkashandeln ochvarumärkenbrandsPrivate ägsär avsom av

industrin.

Inträdesbarriärer

de EU-etableringshindernågra utöverfinns inteDet gemensamma
finnsproblem. Detinte någotmjölkråvaratillTillgången ärbarriärema.

relativt rörliga.leverantörernaochdominerande aktör ärinte någon
möjligt im-fem år.till Detlöptid påhar är även attKontrakten uppen

nationellellerregel regionaliprodukter harFärskaråvara.portera en
europeiskoch harprodukterförädlade smörmedanmarknad ost ensom

delsmejeriema,desker delsDistributionenmarknad. storagenom
mejeri-beroendehandelnsminskarvilketgrossistdistribution, avgenom

nyetablering.underlättarochema

Mjölkproducenter

ochtvåmellanmjölkproducentema påkontrakterarMejerikooperativen
stark kon-till tio år.ända Dettafalli vissafem år samt engerupp

Tysklandimjölkkvoterna ärförstärksutbudetkurrens attavsomom
medfritt handlainte gårdetvilketadministrerade,regionalt gör attatt

dem.

Köttsektom10.2.2

strukturochFöretag

EU-registreradetotalt 268fanns år 1994köttmarknadentyskadenPå
företag fannsdessaUtöverfårslakterier gränserna.överexporterasom

småuppskattningsvis 00010slakterier ochEU-registreradeicke270ca
slaktare.oregistrerade

och koopera-investorägda 30 %70 %år 1994slakteriernaAv cavar
tillproduktionenhelasäljerslakteriernakooperativa tre177tiva. De

bestårhuvudsakvilken iförädlingen,sköterföretagfederativa avsom
förädlar delkooperativende primärafåtalEndaststyckning. ett avenav

förädlingsföretagstycknings- ochsamtliga ärsjälva. Såköttet gott som
investorägda.
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kooperativa andelen slaktenDen varierar mellan 40 och 60 % iav
olika regioner. kooperativaDen marknadsandelen styckat kött ärav
mellan och medan kooperationens40 50 %, andel vidareförädladeav
produkter, enligt den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt,
uppgår till 10 %.ca

företageninvestorägdaDe följd de har högreattsvarar, som en av en
förädlingsgrad, för betydligt andel omsättningen på kött-störreen av
marknaden de kooperativa företagen. investorägda företagensDeän
andel styckning och vidareförädling ökar enligt Bundeskartellamt.av

Samverkansformer

kooperativa köttföretagenDe 177 år medlemmar1995, i federa-är, tre
tiva föreningar. Primärföreningamas uppgift i första hand slaktaär att
medlemmarnas djur och sälja dem vidare till det federativa kooperativet

grovstyckar djurkroppama och marknadsför dem. mindre kvanti-Ensom
vidareförädlas före försäljning.tet
Konkurrensen mellan kooperativen och mellan de kooperativa och de

investorägda företagen slaktdjursmarknadenpå avsevärd. före-Detär
kommer inte något samarbete mellan de federativa kooperativen. Det
förekommer inte heller något samarbete mellan de investorägda före-

och kooperativen eller mellan investorägda företag.tagen
hårda konkurrensen beror bl.a.Den på det finns betydandeatt en

Överkapacitetenöverkapacitet i slaktledet. innebär producen-även att
vill fria sälja till den betalar och deterna att motsättermest attvara som

Överkapacitetensig leveransförpliktelser. har delvis orsakats attav nya
godkända anläggningarEU- byggts för medge handel med övriga EU-att

länder. Samtidigt har de gamla anläggningarna fått dispens för fortsatt
drift.

Även säljsidan konkurrensenpå betydande, delvis beroende påär
starka köpare. Strukturen denpå tyska köttmarknaden kompliceradär
och den branschföreträdare ineffektiv. anfördaDenuppges av vara
ineffektiviteten konsekvens den tidigare beskrivna överkapaci-är en av

problemoch med införliva de tidigare östtyska företagen i denteten att
tyska marknadsekonomin. Självförsörjningsgraden 80 %.är ca

ochImport export

tyska marknaden i högDen grad internationell marknad bådemedär en
import, i synnerhet griskött, och kött, i synnerhetstor exportav av

7 l5-l29l
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medför de tyskakonkurrens priserna i hög grad blirnötkött. Denna att
övriga europeiska länder. Särskilt marknadenberoende priserna i påav

stark priskonkurrens medan differentiering efterför griskött råder en
nötkött.betydelse vad gällerkvalitet har större

produktion i relation till tyski relation till tyskImport samt export
i i 3i 1+n r nr

mImportKm

nötkött 28,8 3 1,4
4,8griskött 32

84,1 8,7fågelkött
12,8allt kött 27

Raiffeisen jahrbuch, år 1993Källa:

Östeuropa detmarknad för de tyska aktörerna eftersomintressantär en
politiska osäker-näraliggande potentiell marknad.och Denär storen

fullt utvecklad.hämmande och handeln inteverkar dockheten är ännu

och handelKunder

företagenför de kooperativainhemska utgörsDen avnämarenstörsta av
kedjornaoch butikskedjorna. tioförädlingsforetagen Dede störstastora

karak-Marknadendetaljhandelsmarknaden.%för 80närmare avsvarar
distribuerande detaljhan-priskonkurrens då degradtäriseras i hög av

förhandlingsstyrka.betydandehardelskedjoma en

Inträdesbarriärer

transportreglerveterinära regler ellerhandelshinder,finns inte någraDet
heller han-EU-reglerna.restriktiva de Inteänär gemensammasom mer

inträdes-enligt Bundeskartellamt, utgjort någonkoncentration har,delns
barriär marknaden.på
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Köttproducenter

Leveransplikt förekommer inte. finnsDet på grund överkapacitet iav
slaktledet stark efterfrågan djur vilket djurproducentema möj-en ger
lighet välja slakteri.att

Spannmålssektom10.2.3

Företag och struktur

På den tyska spannmålsmarknaden finns 1 761 kooperativ verksamma
med insatsvaror och spannmålshandel. primärföreningarDessa organi-är
serade i nio federativa företag.

kooperativa företagenDe köpte åren 1994-1995 52 % denupp av
spannmål odlas i Tyskland. Spannmålsuppsamlare utanför den ko-som
operativa sfáren köpte 36 % och resterande 12 köptes% direktupp av
kvarnföretagen.

vidareförädlingenAv spannmål kooperationen för 10 %av svarar ca
i huvudsak bestående produktion fodermedel.av av

Samverkansformer

regionala federativenDe organiserade i centralt federativt ko-är ett
operativ, Deutsche Raiffeisen-Warecentrale GmbH DRWZ. Det cen-
trala kooperativet koordinerar åtgärder för skapa balans mark-att
naden och handhar inköp och försäljning på nationella ochgemensamma
internationella marknader hela världen.samt överexport

regionala federativenDe köper spannmål sina primärföreningar,av
direkt lantbrukarna och vid behov spannmålsupphandlare utanförav av
kooperativen eller internationella företag.stora

regionala federativenDe konkurrerar, enligt branschföreträdare, inte
med varandra vad gäller uppsamling spannmål grund ettav av
gentlemens Stora kvamaragreement. och fodermedelsindustrier efter-
frågar konstant och snabbt utbud spannmål, vilket ställer kravett påav
nätverk lager och utrustning i region.av annan resp.

Inom region konkurrerar det regionala federativa kooperativetresp.
med investorägda företag, med internationella företag och i någonäven
mån med sina medlemmar både leverantörer odlare ochegna om
kunder. Vissa och aktiva primärkooperativ kan sigstora t.ex. anse vara
kapabla få bättre priser sköta sin försäljning själva. regelatt Iattgenom

inte primärföreningar aktiva iär spannmålshandeln de geografiska
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federativt kooperativ. På hardär det finnsmarknader sättett samma
där det saknasverksamhet endast i de regioneruppsamlandefederativen

förekommer inte samverkanuppsamlande kooperativ. någonlokala Det
federativa kooperativen.förnödenheter mellan deinköp avom

leveransplikt kan sälja sinhar inte någonMedlemmarna utan
överskott lagringskapa-de vill. finnsspannmål till Det stortett avvem
spannmål. synnerhet påkonkurrensen odlamas Ivilket ökarcitet, om

konkurrensen drivit priserna påmarknaden harösttyskaden spann-upp
överkapacitet i lagernivåer beroende påodlarledet till olönsammamål i

intres-primärproducenterkombination med mycketi utgörstora som
förhandelspartners. Många lantbrukare går även attsanta samman

sälja sin spannmål.gemensamt
spannmålsmarknadenutanför kooperativenAktörer är uppsam-

maltindustrier ochförädlande industrier kvarnar,företag,lande som
spannmålsföretag.exportföretag och internationellafoderindustrier,

ochImport export

Självförsörjningsgradenspannmål.Tyskland ärnettoexportörär caav
importen.ungefär dubbelt så Drygt%. Exporten120 är stor ensom

ochtredjedel inom EUproduktionfjärdedel tysk exporteras, varav enav
fördelar sig iinhemska förbrukningenutanförtredjedelar EU. Dentvå

industriellhumankonsumtion % ochfodermedel 24huvudsak på 57 %,
inhemska konsumtio-femtedel denMindreanvändning 13 %. än en av

importeras.nen

handelKunder och

federativadeföretag försöker spelaoftaKöpama är utstora som
före-kooperativaprimärföreningama varandra. Deochkooperativen mot

internatio-investorägda tyska ochi konkurrens medsäljer äventagen
påi regiambitionPrimärföreningarnasföretag.nella att egenagera

spannmålsinsamlingfederativa kooperativensdemarknaden gör att
kraftigt.varierar

iförsta hand till säljare denspannmål vänder sig iKöpama egnaav
underlättasjämn försörjning, vilketeftersom de vill haregionen aven

odlare ellerköpa spannmålhar lokala lager. kansäljaren De storaatt av
investorägdafederativa kooperativ,primärkooperativ,odlargrupper, upp-

internationella företag.exportföretag ellerföretag,samlande
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kooperativa tyska företagensDe kunder kvamar, foder-utgörs av
industrier, stärkelse- och glutenindustrier exportföretag.samt

tyska spannmålsmarknaden blirDen alltmer frihandelsmarknad påen
grund minskande intervention. blir alltDet viktigare balanseraattav
utbud och efterfrågan på marknaden då osäkerheten priset ökar. Förom

minska lantbrukamas prisrisk har återförsäkringsmarknad skapatsatt en
i fungerarHannover. Denna inte optimalt på grund otillräckligännu av
anslutning, vilket medfört kvantiteter spannmål säljs vid sidanatt stora

återförsäkringsmarknaden.av

Spannmâlsodlarna

Vad gäller uppsamling finnsspannmål konkurrens både mellan ko-av
operativen och mellan kooperativa och investorägda företag. före-Det
kommer kontrakt mellan lantbrukare och kooperativa företag lant-men
brukarna respekterar enligt uppgift inte dessa. Lantbrukaren säljer till
den erbjuder det bästa priset.som

10.3 Konkurrenslagstiftningen i Tyskland

Grundlinjer10.3.1 i den tyska konkurrensrätten

tyska konkurrenslagen,Den Gesetz Wettbewerbsbeschränkungengegen
kompletterasGWB, Gesetz unlauteren Wettbewerbav gegen som

reglerar olika former illojal konkurrens. Sistnämnda lag dock inteärav
relevans för utredningen. Som konkurrensmyndighet fungerar Bundes-av

kartellamt.
generella bakomliggandeDet syftet med GWB skydda konkur-är att
och låta de fria marknadskrafterna verka, vilket ettrensen anses vara

viktigt instrument i den tyska marknadsekonomin. medelDe som an-
vänds för uppnå detta mål förbud konkurrensbegränsandeatt är mot
avtal, kontroll marknadsdominanser och fusioner förbudöver samt mot
vissa konkurrensbegränsande och diskriminerande handlingar.

MateriellalO.3.2 bestämmelser

tyskaDen konkurrensrätten skiljer sig från EG:s konkurrensrätt och t.ex.
amerikansk anti-trusträtt den uppdelning mellan olikagörsgenom som
former konkurrensbegränsande avtal. framgårSom nedan skiljerav man
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förbjuderhorisontellt eller vertikalt. §avtalet 1det aktuellapå ärom
förbjuder verti-och och 18avtal mellan konkurrenter 15horisontella

förtill undantag jord-emellertid möjligheterskaparsådana. 100 §kala
föremål för kontrollUndantagsmöjlighetennämnda förbud.frånbruk är

enligt 104
tillämp-i vissa fall där 100 §Bundeskartellamtinnebär§ äger104 att

de fall avtal, beslutföretag. gäller iåtgärder Dettavidtaning kan mot
de genomförs innebäreller derekommendationereller sätt ettsom

åtgärderfrån tillämpning. Deundantag GWB:smissbruk somav
delaktiga företagen kanslag: 1 dekan vidtaBundeskartellamt är treav

verksamheten;konkurrensbegränsandemed denupphöraföreläggas att
eller besluten;föreläggas ändra avtalenföretagen kandelaktigade2 att

förklaras ogiltiga.besluten kanavtalen eller3
konkurrensbegränsandehuruvida detavgörandepraxis detEnligt är

frånmålet med undantaget GWB:sochmeningenavtalet bryter mot
kvarvarande områdetlillaspeciellt fallet dettillämpning. Detta närär av

jordbrukskooperativelimineras deinskränks ellerkonkurrens somav
GWB.iundantagenåtnjuter

avtalkonkurrensbegränsandehorisontellaFörbud mot

stadgarGWB1 § att

eller beslutföretagssammanslutningar,ellerföretagAvtal mellan1 av
ogiltigasyftevilka har iföretagssammanslutningar, ärgemensamtett

produktionenkonkurrensen,inskränkapåverkar,deden mån attgenom
ellermedhandelnmed avseende påmarknadsvillkoreneller varor

lagdennatillämpas endast intekommersiella Dettatjänster. om
föreskriver annat.

innefattaskallföretagssammanslutningarbeslut även2 Begreppet av
dejuridisk enhet,medlemmarnafattade ärbeslut möten omav enavav

företag

München 1993,Kartellgesetz, C.H Beck,Bechthold, GWB,Rainer
661ff.s.

2 officiell översättning.Icke
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innebärl § karteller vilka faller inom dessatt räckvidd ogiltiga ochär
därmed inte kan tillämpas företagen verkställighetför avtalets Detav
finns dock antal möjligheter till undantagett från l § uttryckta i 2-8 §§.

saknarDessa betydelse för utredningen.
För skall1 § tillämpas måste detatt föreligga avtal och avtaletett

måste ha ingåtts för uppnå syfte.att Enligt tyskett doktringemensamt
skall kartellförbudet i l § GWB tillämpas på samtliga avtal ärsom av-
sedda, eller lämpade, direkt eller indirekt reglera den faktiskaatt eller
potentiella konkurrensen mellan de deltagande företagen och ärsom av

karaktärfhorisontell
tillämpas1 § agreement5på s.k. gentlemensäven och avtal som

ingås på grund ekonomiska påtryckningar. Parallellt agerande före-av av
de i hemligt samförståndtagen, utan är medatt varandra, faller utanför

kan fungera1 § bevis då Bundeskartellamt bedömer huruvidamen som
föreliggersamordnat förfarande enligt 25ett § Horisontella avtal, dvs.

avtal mellan företag på ekonomiska nivå, faller inom räckviddensamma
för l Det däremot inte vertikalagör avtal mellan sammanslutningar

företag inte deras agerande har syfte.ettav gemensamtom
Traditionella avtal mellan producenter eller leverantörer faller natur-

ligtvis inom räckvidden för 1 vilket också upphand-gemensamma
HFGE-målet7lingsavtal I slog Bundeskartellamtgör. fast avtalatt ett

reglerar upphandling kartellär attsom gemensam trotsanse som en
frånvaron förpliktelse för de avtalsslutande företagen användaattav en
sig det upphandlingssystemet. I mål harettav gemensamma senare
Bundeskartellamt slagit fast upphandling och revisions-att gemensam
arbete för företagssammanslutning med 200 livsmedelsgros-nästanen
sister, med varierande storlek på omsättningen, där några Tysklandsav

grossister GWB.‘medlemmar,största stred I §motvar
Företagskriteriet i skall1 § vid tolkning och inkluderar samt-ges en

liga juridiska och fysiska vilka spelar oberoende roll i detpersoner, en
ekonomiska inteDet nödvändigtsystemet. är den juridiska elleratt
fysiska i vinstgivande syfte. innebärDet begreppetpersonen attagerar

3 Jfr artikel 85.2 i Romfördraget §7 KL.samt
4 Volker Emmerich, Kartellrecht, Auflage, Verlag C.H Beck, München,
1991, 56.s.
5 Emmerich, Kartellrecht, 50 och 52.s.
6 Emmerch, Kartellrecht, 53.s.
7 WuWE BKartA 1870 och 1963.
8 Selex-Tabnia-met, WuWE BKartA 2119.
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engagerade i ekonomiskamyndigheteroffentligainkluderar äräven som
samtliga formerinkluderarföretagssammanslutningEnaktiviteter. av

mellan företag.samarbeteorganiserat
inskränkaavtaletkriteriet iavgörande 1 § är attDet genomom

medmarknadsvillkorenproduktionen ellerpåverkarkonkurrensen av-
avtal skall,tjänster.kommersiella Ettellerhandeln medseende varor

konkurrenseninskränka Detkapacitetenhaunderfalla 1for attatt
effekt detkonkurrensbegränsandepåvisbarsåledes inte någon utankrävs

snedvridaellerpotential begränsaavtalet hartillräckligt attattär en
uttrycklig be-innehålla någonintebehöver hellerAvtaletkonkurrensen.

meddet räckerkonkurrensrätten,kränkerdirekt attstämmelse som
kränk-innebär sådannödvändighetmedavtalettillämpningen enav

till-vid och detmycketanvänds i §l ärning.Terminologin ärsom
konkurrensstruktur negativt,marknadenspåverkaravtaleträckligt om

negativ inverkan påhareller detproduktioneninskränkerdet enomom
Även påverkan påvertikalt.ellerhorisontelltantingenmarknaden, en

Ordalydelsen i §lbestämmelserna.omfattasmarknadnärliggande av
innebärbegränsning, vilketkvantitativinte någoninbegriper att t.o.m.

praxis områdeträckvidd.dess Avfaller inomverkanmed litenavtal
marknads-mindreendast haravtalsslutandedeframgår parternaatt om
produktererhållaenkelt kankunderpotentiellaellerandelar sammaom

iförfarandetomfattas intekartellen, såiinte deltarföretagfrån som
upplyst§.’° tillkännagivandehar iBundeskartellamt ävenfråga 1 ettav

bagatellkarteller.ingripa s.k.skallinteden motatt

avtalkonkurrensbegränsandevertikalaFörbud mot

stadgar§15 att

kommersiellaelleravseende tjänstermellan företagavtal varor
ogiltigaskallräckvidd,lagsdennamarknadertillrelaterade inom vara

ochfrihet bestämmaavtalsslutande priserinskränkerde attpartsenom
avseendemed tredjekontraktingåendevidförsäljningsvillkor partav

tjänster.kommersiellaellergods,levereradede annatvarorna,

9 Kartellrecht, 59.Emmerich, s.
Zementverkaufs-och° 1975WuWE BGH 1458,Fertigbeton-målet, se

WuWE 1367.stelle-målet BGH
översättning.officiellIcke
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15 § riktar sig, till skillnad 1 vertikala avtal. Avtalmot mot som
faller under behöver15 § således inte uppfylla kravet på de avtals-att
slutande skall ha syfte. Förbudet iparterna 15 § tillämpasett gemensamt
främst förpliktelsenpå efterfölja priser, vilka producenter elleratt åter-
försäljare ålägger företag i led. Bestämmelsen i fråga tillämpasett senare

de situationer då uppköpare tvingaräven säljarna inte andraatt ge
uppköpare bättre priser eller försäljningsvillkor. På sätt 15samma anses

kränkt§ köpare erhåller villkor på grundsämre denneattvara om en av
inte följer de prisrekommendationer säljaren bestämt.som

dock tillåtet förDet företagen icke-bindandeär prisrekommen-att ge
dationer för försäljning märkta Branschförbund får ävenav varor.
rekommendera enhetlig tillämpning generella affärsvillkor, underen av
förutsättning det uttryckligen angivet de inte bindandeatt är ochäratt

företagen inte blir för någon form påtryckning föratt utsatta vill-av
verkställande.korens

Förbud vertikala exklusiva konkurrensbegränsandevissamot
distributionsavtal

18 § stadgar att

Kartellmyndigheten1 kan, direkt eller tid, ogiltigförklarainom vissen
avtal mellan företag avseende eller kommersiella ochtjänstervaror
förbjuda införlivningen sådana avtal, den mån avtalet ifrågaiav nya
ålägger parternaen av

begränsningar använda de distribuerade andraatt varorna, varor
eller kommersiella ellertjänster,

begränsningar förvärva eller sälja andra eller kommersiellaatt varor
från tredjetjänster ellerpart,

begränsningar avseende försäljning de distribuerade frånav varorna
tredje ellerman,

förpliktelse godta eller kommersiellaatt tjänster inte ären varor som
naturligt, eller handelsbrulç relaterade till avtalet,genom

2 och38a 38.2 GWB.



Kapitel 10 SOU1995:l17202

under förutsättningoch att

tillförhållandeväsentligt antal företagsådant avtal ia ärettettgenom
bundna avtalet ochliknandemarknaden påpåkonkurrensen sättett av

ellerden fria konkurrensen,åtnjutandebegränsade derasiorättvist av

för andra företagmöjlighetenavtal begränsarsådantb orättvist attett
marknaden, ellerdenpåintroduceras

marknaden förkonkurrensen påinnebärbegränsningarsådanac att
väsentligt försämras.kommersiellaellernämnda tjänstervaror

skall konstrueras påunder b1orättvist inteangivet2 Begreppet
väsentligvilkenbegränsning iden inkluderar inte ärsätt att en

och efterfrågantill tillgångmöjligheternaförhållande till ärsom
företag.tillgänglig för andra

avtal. mellanSkillnaden 15vertikalatillämplig påliksom §1518 § är
vidarehar klartsistnämnda bestämmelsenden18och ettär att

gällandevertikala avtalbegränsningar iavseendetillämpningsområde
förbjuder begräns-främstmedan 15 §kommersiella tjänster,ellervaror
Vidare begräns-eller affärsvillkor.prissättningfria äriningar partsen

ingående medan 18 §från avtaletsförbjudna§enligt 15ningar ger en
Avtalogiltigt.förklara avtaletBundeskartellamtmöjlighet för att som

distributions-exklusivaförtillämpligheten 18 §faller under ärtypiskt
inlås-avtal med s.k.distributionsavtal ochselektivafranchiseavtal,avtal,

ningsklausuler.

och kontrollendominerande ställningmissbrukFörbud mot avav en
koncentrationer

dominerandemissbrukantal förbudinnehållerGWB motett av en
vilkenbestämmelsen i detta avseende 22viktigasteställning. Den är

be-Bundeskartellamtföretag ochmarknadsdominerandedefinierar ger
vilka skaparförklara avtal,förbjuda missbrukfogenhet samt attatt en

svensk detmed ochogiltiga. enlighet EG-rättenställning, I rätt ärsådan
dominerande ställning ellerinnehaförbjudetinte att mono-ens enen

officiell översättning.Icke
4 GWB.Se
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polistisk ställning. Ett dominerande företag enligt 22 har§ inte några
konkurrenter eller inte föremål för någonär substantiell konkurrens.

Företag kan kollektivt dominanta det inte råder någonanses vara om
konkurrens dem emellan och kriterierna i 22 § uppfyllda. I dettaär sam-
manhang kan paralleller dras med de teorier kommissionen ochsom
Första instansrätten har utvecklat angående principen kollektiv domi-om
nans. innebärDen den minst två företag tillsammans kanatt anses vara
dominanta enligt artikel i86 Romfördraget, varför de inte blir föremål
för retroaktivitet och möjligheten undantagtill fallet medärsom annars
artikel 85-situationer. Oftast förutsättningen förär sådant beslutett att
den relevanta marknaden oligopolistisk, eftersomär sådan marknadsen
ekonomiska karaktär lämpar sig för missbruk kollektivt domi-av en
nerande ställning. Principen kollektiv dominans kan intresseom vara av
för denna utredning eftersom jordbrukskooperativen eventuellt kan anses

kollektivt dominanta på oligopolistiska marknader de artificielltvara om
delat marknader, eller kooperativen ingår federativa prisarrange-upp om

ingå mening.avtal i konkurrensrättsligutan att ettmang
övrigt definierasI dominans på EG-rättensätt ochsamma som

svensk dvs. definierarätt, den relevanta produktmarknadenattgenom
och den relevanta geografiska marknaden. Vidare 22.4 § traditionellager
exempel på missbruk sådan dominerande ställning.av en

23 och 24 under vilka förutsättningar fusion mellananger en
förbjuden.företag bestämmelserDessaär de få instrumentär ett av

Bundeskartellamt kan använda sig för förhindra konkurrens-attsom av
begränsande verksamhet inom jordbrukssektom. Bundeskartellamt har
också i fall, avsnitt 10.3.7, förbjudit fusionerett mellan riksjord-par se
brukskooperativ. Om det kan fusion skapar eller förstärkerantas att en

redan existerande dominerande ställning, skall den förbjudas inteen om
dvs. företagen, kan visa fusionen kommerparterna, leda till för-att att

bättrade konkurrensvillkor och denna förbättring nack-att uppväger
delarna med den tillkomna eller förstärkta marknadsdominansen.

Joint intressantade eftersomär även detventures vanlig federa-är en
kooperativen.tiv samarbetsform mellan jointEn kan definierasventure

integration två självständiga företag där det bolaget stårsom en av nya
under kontroll de båda moderbolagen och varje moder-gemensam av
bolag väsentligt tillskott till det bolaget.ett Det bolagetger nya nya

5 Se exempelvis mål m.fl.T-68 Italian Flat Glass, stycke 358.
6 6Dvs. § KL, l § GWB och artikel 85.1 i Romfördraget.

Jfr Emmerich, Kartellrecht, 228.s.
s Se Brodley, Joint and anti-trust policy, 95.ventures s.
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ochförhållande till moderbolagenenhet isjälvständigmåste envara
syften ochkan ha olikaJointproduktkapacitet.skapa venturest.ex. ny

därmed falla både under förbudetdetysk kanoch enligtkaraktärer rätt
under bestämmelsernakonkurrensbegränsande avtali 1 § samtmot om
domstolen, och Bundes-federala högstatyska§§. Denfusion i 22-24

kartellamt2° koncentrativa och kooperativa jointåtskillnad mellangör
kriterietdet endadock intedistinktion kanDennaventures. anses vara

skall användas. mildareeller Denbestämmelserna 22-241 §på om
användas jointskall endasthar till fusionerinställning GWB enomsom

marknadsföring, planeringsåvittsjälvständig enhetärventure avseren
avtal, vilka strider §Eftersom 1beslutsfattande.kommersiellt motoch

fusionsbestämmelsema enligt vilkatilli sig, iförbjudna motsatsär
eller förstärkersamarbetet skaparskallBundeskartellamt avgöra enom

genomföra undersök-Bundeskartellamtskallställning,dominerande en
vilka konsekvenser jointochunder § 22-24både 1ning enom

dockBundeskartellamt harfå för konkurrensen.kommer attventure
företagoch medelstorasmå-mellanjointgodkänt ventures grupper av

medmöjlighet till konkurrensförstärka dessa företagssyfte är attvars
marknaden. jointKooperativaden relevantaföretagen påde största

inne-konkurrensbegränsning samarbetetdärmed denochventures, som
perspektiv.ikonkurrensuppnågodkänts för störrealltsåbar, har ettatt

för pris-utanför undantagenfallerRiksjordbrukskooperativen som
förbudet, pris-forjointanvänder oftasamverkan, att, trotsventures

lagligaJointkooperativ.med andrahorisontellt ärsamverka ventures
ibestämmelserna 100enligt

från GWBtill undantagMöjligheter10.3.3

konkurrensbegränsande avtalförbudetUndantag från mot

innebär automatiskti 100 § GWBjordbrukssektornförUndantagen ett
undantagformellt förfarande. Dettaoch 18från 15undantag utan

dvs.gäller för andra sektorer,med de undantagtillsammansgäller som
kraftigtmodifieras dockprissamverkanFörbudet§§.2-8 mot genom

9 684.Mischwerke 1.10.1985, KVRAsphaltmål ObergischeT.ex.
2° 584.18.11.1986, BKartAmål Aral,T.ex.
2 företagen AEG,telekommunikation. Dekablar förAngående stora var

Pressrelease från Bundes-och Cabelmatell. SePhilips, Siemens, SEL
404.[1987] ECC686, 8.8.1986,kartellamt
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Marknadsstrukturlagen, avsnitt 10.3.4, skapandet lagliga jointsamtse av
ventures.

99-103 GWB undantar vissa områden från konkurrensrättens
tillämpningsområde. Undantagen enligt nämnda artiklar inte absolutaär
i den bemärkelsen de alltid gäller den konkurrensbegränsandeatt oavsett
verksamheten. bestämmelsernaAv i framgår104.2 § avtal falleratt som
under undantagen i 99-103 står under Bundeskartellamts kontroll.
Kontrollen har till syfte slå fast sådant avtal innebäratt ett ettom
missbruk undantagen från GWB eller kränker förpliktelserav som
Tyskland förbundits efterfölja i internationella avtal, Rom-att t.ex.
fördraget. Bundeskartellamt har befogenhet förbjuda avtalatt som
kränker 104 instruera ändra avtalet eller upphävaatt parterna att att
det och slutligen förklara avtalet civilrättsligt ogiltigt.att

legalundantag100 § från konkurrensrätten för tyskt jordbruk.är ett
Jordbruksprodukter definieras i 100.5 § produkter framställdasom

jorden brukas, också frukt- och grönsaksodling, träd-attgenom men
gårdsodling, vinodling, biodling och produkter erhållna fiskegenom
räknas jordbruksprodukter. Vidare skall erhållssom varor som genom
förädling eller förändring också jordbruksprodukter i GWB:sanses vara
mening de i federal regeringsförordning med Bundesratsom anges en
medgivande. Resultatet de förstnämnda produkterna alltidär omfattasatt

undantagen i 100 § och de sistnämnda jordbruksprodukterna iattav
det.princip också gör

100 § slår fast 1 § inte skall tillämpas avtal eller beslutatt av
producenter, associationer producenter, och sammanslutningarav av pro-
ducenters associationer, de hänförliga till produktionenär ellerom
försäljningen jordbruksprodukter. Likaledes sådana avtal inteärav
ogiltiga enligt § de hänförligal till användandetärom av gemensamma
lagerutrymmen för jordbruksprodukter eller inrättningargemensamma
för förädling jordbruksprodukter. Sådana avtal får emellertid inteav
innebära prissättning eller konkurrensen spel.att sättsen gemensam ur
På undantas beslut sammanslutningar skogsbruks-sättsamma av av
bolag, de hänförliga till produktionen eller till försäljningenärom av
skogsbruksprodukter, liksom inköpssamverkan mellan kooperativen.

22 detta fallI artikel 85 i Romfördraget. Eftersom EG-rätten har företräde
framför nationell egentligen denna bestämmelse onödigrätt är striktur en
EG-rättslig synvinkel. Bestämmelsen ökar dock effektiviteten EG-rättenav
varför dess existens ändock spelar viss EG-rättslig roll.en
23Rainer Bechthold, GWB, Kartellgesetz, C.H Becksche, München 1993,

randsiffra25,s.
24 100.7 § GWB.
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företag producerari meningproducent GWB:sBegreppet är som
det generella undantaget iprodukter faller undererhållereller som

Bundeskartellamt, primärprodu-det, enligtHuvudsakligen100.5 är
associationerjordbruksbolagenoch de individuellacenter som avses, av
lokal eller regio-vanligtvis producentgrupperinnebärproducenter en

sammanslutningar produ-primärkooperativen, ochnal nivå, t.ex. av
federativa grupperingar ochinnebär regelmässigtassociationercenters

Hauptgenossenschaften.rikskooperativen Sam-samarbetsavtal, t.ex.
skogsbolag,definition iskogsbolag enligt 100.7manslutningar ärav

intesammanslutningar verksamhetliknandeskogskooperativ och vars
föreller har, etableratsjordbruksdistrikt ochutanförgår är, attett som

skogen.för förvaltninggenomföra åtgärdergemensamt av
prisreglerande,horisontella, ickemeningen skallsistaEnligt 100.1 §

konkur-till Bundeskartellamt. Omrikskooperativ anmälasmellanavtal
samarbetar enligt § kan100.1spel då kooperativensätts urrensen

Ännu inteharförbjuda detta med stöd 104Bundeskartlellamt av
kartellerelva godkändatagits. dag förekommersådant beslut Inågot

tillkommit efter år 1990.endastrikskooperativ. dessa harAvmellan tre
prissamverkar och GWBrikskooperativen l §skall tilläggasDet att om

möjlighet andraemellertidtillämplig, har dedärmed blir samma som
GWB.enligttill undantag 5 §företag

prissamverka.andra Irikskooperativenpraktiken använder sättI att
de ingå lagligti kanmed bestämmelserna 100.1 §enlighet ett samar-

venture, överenskommelserinnefattar någraintejointbete, ett omsom
kontroll och deunder dessbolaget står sedanpriser. Det ägaresnya

prisstrategijointsjälvständigaregleras därmed detfacto venturets av
det.rikskooperativde ägersom

inte skall tillämpas§framgår 15bestämmelserna i 100.2 §Av att om
eller förpackningenmärkninghänförligt till sortering,avtalet är av

jordbrukarnamed detta undantagAvsiktenjordbruksprodukter. är att
jordbruksproducentidentitetsig deraskunna försäkraskall att somom

slutgiltigafråga när denprodukten ioförändrad till dessförblir
tillämpasinte skallfast 15 §Vidare slår 100.3 §användaren. att om

juridiskt ellerbinder,primärkooperativenprimärproducenter eller
försäljningföremål för lagsäd, vilkaekonomiskt, köpare är om avav

pris eller åläggaspeciellt angiveti fråga försäljasäd, attettatt varorna

Z5 rationaliserasyfterationaliseringskartellerS.k. parternasär attvars
produktivitetmöjligheter tillaktiviteterekonomiska samt att parternas

väsentligen ökar.
2° delägarna intebolagsforrn därGmbhi formOftast ärett som enav

aktiebolagen.svenskaförpliktelser, jfr deför bolagetssvarar
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sina köpare vissa förpliktelser hela säljvägen fram till den slutgiltiga
användaren. På motsvarande kan djuruppfödare ochsätt samman-
slutningar djuruppfödare binda köpare avelsdjur i flerstegsav av en
uppfödningsprocess sälja i fråga för speciellt angivetatt prisettvarorna
eller ålägga sina köpare vissa förpliktelser hela säljvägenatt fram till
den slutgiltiga användaren.

Bestämmelserna i 100.4 § skapar möjligheter till undantagäven från
18 Ordalydelsen i princip densammaär föregående stycke isom

nämligen100 18 § inte skall tillämpas på avtal mellanatt producenter
eller associationer producenter å sidan, och företag ellerav ena samman-
slutningar företag å andra sidan, avtalet hänförligt tillärav om
produktionen, lagerhållningen, förädlingen eller försäljningen jord-av
bruksprodukter.

detta sammanhangI aktualiseras frågan den fria rörlighetenäven om
för medlemmar i jordbrukskooperativa företag. Medlemmarna har rätt

träda jordbrukskooperativa företag efter vissatt uppsägningstid.ur en
har ocksåDe fritt välja eller leverantörrätt att kanavnämare ingåmen

avtal med kooperativet. Ett sådant avtal brukar gälla mellan och femett
år och innebära medlemmen efter det avtalstiden löpt frittatt kanatt ut
välja eller leverantör.avnämare Ett exempel mjölksektom därär ca
60 primärproducentema% organiserade i kooperativa företagärav men,
enligt Bundeskartellamt, 50 % levererar till uppsamlareän utanförmer
de kooperativa företagen. Om medlem träder kooperativt före-etten ur

skall denne ha till sitt investerade kapital.rätt Problem itag, samband
med detta uppträder inte ofta, eftersom medlemmarna oftast inte
investerar kapital i företaget.

Slutligen stycke i8 100 § GWB inte skall tillämpas detattanger om
explicit i följandenågon lagar konkurrensbegränsningaratt äranges av

spannmél, sockentillåtna: lagen lagen lagen mjölk ochom om om
fettämnen köttlagen.boskaps- och offentligrättsligaDesamt kon-
kurrensbegränsningar enligt dessa lagar tillåtna, eller till och medärsom

27Jämför teorierna bakom möjligheterna till undantag enligt EG-rätten för
selektiva distributionsavtal.
2 Publicerad 3.8.1975 i Bundesgesettsblatt Teil 1521.s.
2° Publicerad i Bundesgesettsblatt Teil III, 7844-1, ändradsenastnr genom
artikel 96 25 i lagen den 14.12.1976 Bundesgesettsblatt Teil 3341nr s.
3° Publicerad i Bundesgesettsblatt Teil III, 7844-1, ändradsenastnr genom
artikel i lagen95 25 den 14.12.1976 Bundesgesettsblatt Teil 3341nr s.
3 21.3.1977, Bundesgesettsblatt Teil sid 477. Senast ändrad lagengenom
den publicerat11.12.1989 i Bundesgesettsblatt Teil 2134.s.
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för Motsvarandeinom räckvidden GWB.faller därmed intepâbjudna,är
enligt bestämmelserkonkurrensbegränsningar tillåtnagäller är somsom

marknadsorganisationer. nämndapraktikenIför EG:sgäller är ovan
vikt.någonintelagar störreav

uttryckt ioch de sistnämnda lagarnamarknadsordningarEG:s
vidgar undantags-tydligtskapar100.8 § GWB sättettett system som

Marknadsstrukturlagen,Eftersomuttryckta i styckena l-7.möjligheterna
och EG:s marknads-tillämpningen GWBbegränsarnämnts avovan,som

emellertid undantagen i 100avgörande inflytande, harharordningar ett
betydelse.begränsadendast§

MarknadsstrukturlagenJordbruket ochl0.3.4

begränsad den tyskatill viss delGWBtidigareSom ärnämnts av
Marknadsstrukturlagen jordbruket frånlyfter bort delar avsom

exkluderar erkändaMarknadsstrukturlagenill §konkurrensrätten.
beslutet eller avtalettillämpningproducentkooperativ från GWB:s om
hänforligt till dessproducentkooperativets stadgarenligti fråga är

meningMarknadsstrukturlagensproducentkooperativ iuppgifter. Ett är
fiskeföretagjordbruks- ellersammanslutning ägare somavaven

tilloch försäljningsin produktionmåletföljertillsammans att anpassa
ellerkan begränsaFörbundsjordbruksministemkrav.marknadens ut-

bilagan tillomfattas denna lag. Iprodukterdelistanvidga över som av
skall omfattasproduktervilkaMarknadstrukturlagen avsomanges

bl.a. levandekooperativ producerardevilket innebärlagen, att som
i olikadjur, mjölkprodukter,slaktadeoch småfä, kött äggboskap av

och blomster-levandenaturlig honung,produktionsstadier, växter
tobak, ullprodukterspannmål,grönsaker,varuhandeln, diverse rotväxter,

energiproduktionellerteknisk användningväxtprodukter föroch
från bilaga iskiljer sigi Listanundantaget 11omfattas av

också ändras.och kan,Romfördraget nämntssom ovan,
medlemmarproducentkooperativen dessinte tillåtet förDet attär

kooperativetkooperativmedlemmar iockså ute-samt attär ett annat
bestämmelsermarknaden.den relevanta Dessakonkurrens ärsluter

32 Butaris.375WuWE 15501551 BGHZ 72, 3711548BGH S.
33 åren.de tioBundeskartellamt har de inteEnligt använts senaste
3 dielandwirtschaflichen andErzeugungderAnpassungGesetz zur

Bundesgesettsblatt TeilMartkstrukturgesetz,des MarktetsErfordermosse
oktober 1990.102139,
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de föremål föräven övervakning enligt 104 § GWB undan-samma som
i 100 § GWB, nämligentagen Bundeskartellamt kan föreläggaatt ko-

operativen upphöra med verksamheten i fråga, krävaatt avtalet modi-att
fieras eller förbjuda det. Detta sker under förutsättning genomföran-att
det avtalet, beslutet eller rekommendationen innebär missbrukav ett av
undantaget från GWB:s tillämpning, vilket framgår 4 § i Marknads-av
strukturlagen.

Producentkooperativ och rikskooperativ har bildats eller erkäntssom
på grund rättsakter utfärdade EG:s ministerråd eller kommis-av av av
sionen, omfattas också, enligt ll § stycket i4 marknadsstrukturlagen,

de nämnda undantagen. förutsättningEn dock deär inteav nu att
utesluter konkurrensen marknaden. Dessutom skall deras målsätt-
ningar och uppgifter förenliga med Marknadsstrukturlagen.vara

10.3.5 Samarbete inom jordbrukssektom

Enligt Bundeskartellamt råder det inte någon konkurrens mellan de
lantbrukskooperativa företagen. På grund strukturen den tyskaav
marknaden upprätthålls ändå möjligheterna till konkurrens inom jord-
brukssektorn. I genomsnitt består varje marknad till hälften investor-av
ägda företag och till hälften lantbrukskooperativa företag. Trots denav
inneboende konkurrensbegränsning samarbetet inom jordbruks-som
kooperativ innebär, resulterar marknadsstrukturen i de ändåatt utsätts
för konkurrens från investorägda företag.

Samarbete inom jordbrukssektom till delar undantagetär frånstora
konkurrenslagstiftningen i Tyskland. Någon analys vilka typerav av
samarbete tillåtna eller inte tillåtnaär därför inte särskiltärsom
meningsfull. kanDet däremot intresse få klarhet i vilkaattvara typerav
och vilken omfattning samarbete faktiskt förekommer. Exklusi-av som
vitetsklausuler förekommer i praktiken endast på så medlemmarsätt att
skall leverera viss kvantitet däremot inte viss andelmen av pro-
duktionen. medlemskapEtt i kooperativ kan till budget-ett sägas ettupp
årsskifte, med uppsägningstid på mellan månader och fem år.treen
Vanligast två år. Leveranskontraktär förekommer och löper vanligtvis
på till fem år kan inom mejeribranschenett ha löptid på tillmen en upp
tio år. Det förekommer kontrakt i inköpskooperativ.även Dessa kontrakt
löper vanligtvis på till fem år. Vid utträde återfårett medlem sin insats
med fördröjning månader.en sex



SOUl995:117Kapitel 10210

jordbruksundantagenändringartillFörslag10.3.6 av

kon-uppgift, tillämpa EG:sförsöker, enligtBundeskartellamt attegen
striktaeftersom dessatillfälle änkurrensregler, när vara meransesges,

från BundeskartellamtuppgiftEnligti § GWB.begränsningarna 100
nedanstående förändringarönskemålmyndigheteninomfinns det avom

konkurrenslagstiftnigen.
Marknadsstruk-uttryckta i ll §primärkooperativenförUndantagen
rättssystematiskdeteftersomi § GWBin 100börturlagen tas enur

tillämp-i konkurrensrättensinskränkningarlogisktsynvinkel attär mer
primärkooperativen gällerförUndantageniningsområde GWB.anges

kon-Marknadsstrukturlagen§§ GWB 4enligt 104dock inte samt om
ändrasdetta kriteriumBundeskartellamt föreslårutesluts.kurrensen att

omfattning.i väsentligkonkurrensenbegränsarinteundantagtill som
dock finnas kvarbörprimärkooperativen enligt 100.1 §förUndantaget

i regeldeprimärkooperativen,mellan ärkartellereftersom atttrotsmen
bör dekonkurrensen,kan begränsameningsfulla, märkbartekonomiskt

riks-anmälningsprocedurföremål för sätt somsammaenvara
Undan-meningen.gällande § sista100.1det enligtkooperativen är nu

upphävasbörbestämmelserna i 100.1 §enligtrikskooperativförtaget
i §§. Dettaundantagen 2-7de allmännainarbetas under ärställetoch i

få möjlighetskulleBundeskartellamt dåeftersomangeläget attsärskilt
mellan riks-prissamverkanförbudetkringgâendethindra motav

rikskooperativmellansamarbetenagodkändade elvakooperativ. Av
undantagenfalla undersamtliga tvåskulleförekommer,dagi utomsom

GWB.i 2-7

Praxis10.3.7

ingripitBundeskartellamtenda fall däravgöranden deNedanstående är
för dedemUtredningenjordbrukssektom.åtgärder inom atttarmot upp

förbefogenheter hardeanvänder sigBundeskartellamtvisar att manav
jordbrukssektom.åtgärder inomkonkurrensbegränsandeingripa motatt

och funktio-syftenriksjordbrukskooperativensdärtill bildDe avenger
ner.

Kiel och RHG Hannovermellan HaGeFusionen

Hauptgenossenschaftenbåda s.k.och RHG HannoverKiel ärHaGe
jordbruks-centraltHauptgenossenschaftenrikskooperativ. Ett är ett
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kooperativ vertikalt integreratär med jordbrukamas primärkoopera-som
tiv, Primärgenossenschaften. I Tyskland finns det 50 rikskooperativca

organiserade efterär produktgrupper och syfte fungerasom är attvars
återförsäljare, samlat.ex. produktionenatt försom primär-genom

kooperativen, och besörja för dessatt medlemmar haratt råvaror samt
andra driftsvaror. Rikskooperativen har lager- och magasineringsutrym-

mekaniska verkstäder, tjänste- och varuproducerande företagmen, samt
antal filialer. Som redan tidigareett råder intenämnts någon konkurrens

mellan dessa jordbrukskooperativ eftersom de artificiellt delat upp
marknader. Den inte helt oväsentliga konkurrens uppstår kommersom
från de investorägda jordbruksbolagen, s.k. Landhändler.

Bundeskartellamt förbjöd tilltänkt fusion mellan de båda riks-en
kooperativen och anförde i huvudsak följande skäl.

Primär- och rikskooperativen måste konkurrensrättslig synvinkelur
enhet, eftersom de intimt förbundna bl.a.ses som en var genom en

långtgående vertikal integration och rikskooperativen faktiskt ägs av
primärkooperativen. Resultatet det inteär råder någon konkurrensatt
mellan kooperativen. Spannmål och oljeväxtfrö de båda koopera-var
tivens inkomstkälla och harstörsta traditionellt varit mycket vikt.storav
Man lade därför marknaden för dessa produkter till grund för
bedömningen och konstaterade kooperativenatt hadesammantaget en
dominerande ställning på dessa marknader inom det relevanta geo-
grafiska området. Fusionen skulle leda till det företaget blevatt detnya

kooperativet dennäst största tyska jordbruksmarknaden. Detta skulle
ha gjort det enklare för de båda kooperativen begränsa konkurrensen.att
Vidare skulle det bolaget kunna föra enhetlig marknadspolicynya en

mycketöver geografisktett områdestort nästan hela Tysklandnorra
samordna priser med risksamt för konkurrenter utanföratt den

kooperativa sfären skulle slås En fusion skulle således förmodligenut.
leda till det kooperativet ökadeatt sina marknadsandelar. Bundes-nya
kartellamt konstaterade vidare det kooperativet skulleatt ha kunnatnya
subventionera försäljning på marknader där konkurrens råder och på så

slå konkurrenternasätt utanför kooperativenut med medel från försälj-
ning marknader med mindre eller obefintlig konkurrens korssub-
ventionering.

BayWa AGss Övertagande WLZ Rafleisen AGav

BayWa AG BayWa rikskooperativär medett uppgift tjänaatt som
central uppköps- och försörjningsenhet och samordna primär-att
kooperativens verksamheter. På vissa marknader där primärkooperativen
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marknaden.direkt aktör påuppträdde BayWaageradeinte som en
jordbruksområdet.behovsspektrathelaprinciptäckte iProduktutbudet

påtillfället, år 1991,vidhöllietablerat Bayern, attBayWa, som var
Sachsen. WLZochThüringengällaverksamhet tillsin ävenutöka att

inomrikskooperativmotsvarande ettWLZRaiffeisen AG menvar
självständiga eko-och WLZområde. Både BayWageografisktannat var

ägdeprimärkooperativdeliksomjuridiska enheter,ochnomiska som
förpliktadeenligt sina stadgarrikskooperativen tabåda attdem. De var

primär-innebärintressen. Dettaprimärkooperativens atttill vara
ekonomiskthaderikskooperativoch gemensamtkooperativen ettresp.

enhet.framstodperspektivkonkurrensrättsligtochintresse ett ensomur
uppköpförmarknadernafrämstberördeÖvertagande WLZBayWa:s av

Bundes-besprutningsmedel.ochmed gödselhandelnspannmål samtav
huvudsakanförde iochWLZförbjöd planerkartellamt övertaatt

skäl.följande
helaha domineratÖvertagande WLZ,skulle, efterBayWa ett av
ellerskulle,marknader. BayWaifrågavarande ensamtSydosttyskland på

aktuellasamtligaaktörenbli denmed WLZ, störstatillsammans
Även utbudetbredakorssubventionering, dettillmöjlighetenmarknader.

tillmöjlighetenochförsäljningsstationerdettjänster, täta nätet avav
omständigheterbankernakooperativadefinansiering somvargenom

vidareanfördeBundeskartellamtfusionen. attgodkännatalade emot att
försvagasskullekonkurreraförmågainvestorägda företagens attde

intefinansieringtillmöjligheterderasgrundbl.a. påytterligare, attav
förutsågBundeskartellamt ävenprimärkooperativens.godalikaär som

deförsvagningåtföljandemedjordbruksområdetstrukturkris på aven
följd.rolljordbrukensinvestorägda som
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l1 Jämförelse mellan nationella
konkurrensregler på jordbruksområdet

1 1.1 Allmänt

har inteDet variit möjligt hämta fullständig och likvärdigatt
information för alla branscher och länder. Detta begränsar möjligheten
för rättvisande jämförelser mellan degöra olika länderna ochatt draatt
slutsatser materialet. Motsvarande gäller infonnationen ländernasav om
regelsystem och deras tillämpning.

allmänhetiDet mycket svårtär jämförelse mellangöra regel-att en
länder,i olika bortsett från de svårighetersystem även följer attsom av

mängden och information de olikatypen regelsystemen och derasav om
tillämpning varierar. Detta gäller inte minst på konkurrensrättens om-
råde. Bedömningen försvåras de olika regelverken bygger på olikaattav
konkurrensrättsliga principer och det finns begränsad praxisatt attav

ledningsöka
Sverige tillämpar sedan år förbudsprincipen.1993 Denna princip

ligger till grund för bestämmelserna i artiklarna 85 och 86 i Rom-
fördraget. Principen tillämpas också i flertalet länder medlemmarärsom
i bland demEU, Frankrike och Tyskland. Danmark tillämpar missbruks-
principen, vilken tidigare tillämpades i Sverige, ochäven transparens-
principen. I Danmark har, framgår avsnitt 7.3.2, emellertid lagtssom av
fram betänkande med förslag till konkurrenslag,ett vilken byggeren ny
på förbudsprincipen. Nederländernas konkurrenslagstiftning bygger på
missbruksprincipen den har under år kompletterats medmen senare

Ävenbestämmelser bygger på förbudsprincipen. i Nederländernasom
finns planer på lagstiftning, skall bygga på förbudsprincipenen ny som
och ha EG:s konkurrensregler förebild.som

regelverkDe bygger förbudprincipenpå innehåller i varierandesom
Ävenomfattning undantag för samarbete inom jordbrukssektom. Neder-

länderna har vissa undantag för samarbete inom jordbrukssektom. Vid
tolkningen betydelsen olika nationella undantag det viktigtärav attav
komma ihåg den omständigheten det finnsatt undantag, elleratt ett
möjligheter till undantag, för viss samarbetsform inte innebär atten
samarbetet i fråga skulle ha varit förbjudet inte undantaget, ellerom
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funnits riktigtanledningen det inteundantag, dentill Avmöjligheten är
bestämmelsernainte omfattasavtaldra slutsatsen att ettt.ex.att avsom

automatiskt förbjudetkonkurrenslagen KLsvenskai den äri §18 c
6 § KL.enligt

jordbruks-konkurrensreglernamellan de svenskaJämförelsen
försvårasi andra ländermotsvarande bestämmelserochområdet ytter-

kanpraxis.utvecklats någon svensk Detdet inteligare ännuattav
skiftande praxis.undersökta länder harövrigaemellertid konstateras att

ländernas konkurrens-förklaras medpraxis kan delvisiOlikhetema att
inom jord-och undantar samarbeteskilda principerregler bygger

omfatt-i varierandekonkurrensreglemas tillämpningfrånbrukssektom
finns struktu-den skiftande praxisförklaring till ärEnning. somannan

organi-producenterna intemarknad därmarknad. På ärpå enresp.ren
eller där koopera-utsträckningföretag i särskiltkooperativaserade i stor

troligtvis heller intemarknadsandelar har detinte harföretagtiva stora
kooperativt samarbete.ingripaskälfunnits motatt

ilivsmedelsbranschernågraiStrukturen11.2

länderjämförda
NederländernaFrankrike,Danmark,mellan Sverige,Jämförelsen görs

sinsemellan.med olikheterTyskland, länderoch stora

basfakta:Några
Neder-

DanmarkländernaTysklandFrankrike
milj 5,281,7 15,357,7invånare

km 43 075840 41 160965 356543areal
%’ 87,188,783,3stadsbef 73,7

mdkr‘ 631 l 127828 2641 1410BNP
tkr 217172185 234BNPinv

l 1993
1990

siffror för år 1993Euromonitor 1995

Danmark småNederländerna ochbefolkningsmässigtarealt ochBåde är
kanTyskland och Frankrike. Dettaförhållande tilliländer vara av

mål T-6189ioch domstolens199394:210 42Jfr resonemangs.prop.
PelscbzravlerforeningDansk grund 98
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intresse antalet företagnär t.ex. och deras marknadsandelar analyseras.
Den nationella lagstiftningen omfattar i Tyskland och Frankrike en
marknad helt storlek den danska,än nederländskaav en ochannan även
den svenska.

VDen svenska marknaden skiljer sig från marknaderna i de utvalda
länderna inte bara grund mindre befolkning, mindre befolknings-av
täthet, längre avstånd på grundetc. även denutan avlägsetatt ärav mer
belägen i förhållande till potentiella konkurrenter. Den svenska markna-
den har före medlemskapet i EU år 1995 dessutom varit avskärmad från
EU-marknaden gränsskydd. Detta har i kombination medgenom den
nationella j ordbruksregleringen den svenska lantbrukskooperationengett

stark position på många svenska livsmedelsmarknader.en Den svenska
lantbrukskooperationens internationella konkurrenskraft har dock blivit
svag.

Ett lands konkurrenslagstiftning och praxis påverkas strukturen påav
olika marknader. Nedan följer kort sammanfattning strukturen påen av
marknaderna för mejeriprodukter, kött och spannmål i Sverige,
Danmark, Frankrike, Nederländerna och Tyskland. En utförligare struk-
turbeskrivning finns i kap. för12 Sverige och i kap. 7-10 för övriga
länder.

11.2.1 Sverige

Mejeri

I Sverige kooperativa företag för 100 % invägningennärasvarar av av
mjölk. Den svenska mejerimarknaden i praktikenär geografiskt upp-
delad mellan åtta kooperativa mejeriföreningar. Denna uppdelning gäller
dels uppsamlingen mjölkråvara, dels föreningarnas försäljnings-av
områden. Uppdelningen, ursprungligen uppstod resultatsom ettsom av
den tidigare svenska jordbruksregleringen, har till effekt bådeatt
lantbrukare och i huvudsakavnämare mejerimöter marknaden.ett
Det företaget harstörsta 64 % mjölkinvägningen den svenskaav
marknaden.

förekommerDet omfattande samarbeten rörande produktion, distri-
bution och marknadsföring mellan mejeriföreningama. Dettam.m. sam-
arbete omfattar även varumärken. Samarbetet mellan före-gemensamma
ningarna innebär bl.a. olika kooperativa föreningaratt specialiserar sig
på olika produkter, sedan säljs de samarbetande kooperativasom av
föreningarna. Detta medför i sin föreningarna kantur tillhandahållaatt

brett mejerisortimentett direkt konkurrerautan att med varandra. Viss
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då dessai de fallföreningsker inomproduktutveckling pro-menresp.
mejeri-de andradetområdet skerutanför detsäljsdukter genomegna
tillförsdelsmejeriföreningamaandradeinnebärföreningarna. Detta att

insyn i mark-dels fårhos konkurrenterna,utveckladeprodukter ennya
samarbetarfråga. Vidareprodukterna iförsäljningochnadsföring av

Sedan detSvenska Smör.bolag, ABiföreningarna ägtgemensamtett
idelatsRiksost år 1993ostföretagetägda tretidigare gemensamt upp

hårdostmarknaden.föreningarna påkonkurrerarföretag,
finns påföretagutländskainvestorägdafrånkonkurrensViss resp.
produkt-dessafruktyoghurt. Påochmejeriprodukterförädlade ostsom

marknadsandelarmejeriemasvenskakooperativadeharområden som
%.till 80uppgår ca

Kött

påstark ställningÄven kooperativa företagköttbranschen harinom en
för 76 %företagkooperativamarknaden. Femsvenskaden avsvarar

charkmarknaden. Två lant-och %styckningen 25%48slakten, avav
finns rela-slakten.för % Det67företag ettbrukskooperativa avsvarar

kooperativadesidanvidinvestorägda företagantal mindretivt stort av
deutsträckningmindreiföretagen äninvestorägda ärföretagen. De

i fleraverksamhetmedintegreradevertikaltföreningarnakooperativa
led.

kännetecknasköttmarknadensvenskaKonkurrensförhållandet på den
dubbla rollställning derasstarkaslakteriföreningarnas samt somav

investorägda företagen. Dettill dekonkurrentochhuvudleverantör
slakteriförening-mellankonkurrensbristen påkännetecknas också av

uppdelninggeografiskbetingad,historisktpraktiken finnsI en,ama.
i principköttproducentemainnebärslakteriföreningama attmellan som

de bedriverområdegeografiskaförening inomdenhänvisade tillär vars
säljer inteslakterier. Föreningarnainvestorägdaeller tillverksamhetsin

verksamhets-utanför sitt normalaprodukterundantagsvis sinaänannat
och före-föreningartill andrainterntförsäljningskerområde. Däremot

lantbrukskooperativaföretagsgruppen. Dekooperativadeninomtag
varumärkensamverkar samtföretagen genom en om-gemensammaom

dennaproduktionssamverkan. Genomochspecialiserings-fattande sam-
Även möjligheternade praktiskautbudet begränsas. attkanverkan an-

själv-föreningensker inomproduktutveckling ettvända den somsom
konkurrensmedel begränsas.ständigt



SOUl995:117 Kapitel 11 217

Även handelns koncentration och utvecklingen rikstäckande ked-mot
jor med priskampanjer och annonsering har bidragit tillgemensamma
den ökade koncentration i dag försvårar nyetablering och import.som

Vegetabilier

På den svenska marknaden 13 regionala lantmännenföreningar forsvarar
75 % spannmålsinsamlingen och 77 % foderforsäljningen. Fyraav av
företag, investorägt ochär kooperativa,ett är förtre 90varav %svarar

spannmålsinsamlingen på den svenska marknaden.av
De 13 kooperativa primärföreningama samarbetar inom förramen en

riksorganisation i antal dotterbolag.ett Marknadenstort i praktikenär
uppdelad i geografiska upptagnings- försäljningsomrâden. Koope-resp.
rativa företag har marknadsandelaräven i frågastora andra insats-om

i jordbruket utsäde och gödningsmedel.t.ex.varor som
Samverkan inom för riksorganisationen omfattar bl.a. inköps-ramen

samverkan, produktion förnödenheter till lantbruket, spannmålshandelav
och produktion spannmålsbaserade konsumentprodukter. Lantmän-av
nenforeningama samverkar i mindreäven grupperingar vad gäller t.ex.
fodertillverkning och produktion utsäde.av

1 1.2.2 Danmark

Mejeri

I Danmark kooperativa företag för 95 % invägningensvarar av av
mjölk. Kooperationen har mycket marknadsandelar förstora föräd-även
lade produkter konsumtionsmjölk, och Två kooperativasmörsom ost.
företag för År81 % invägningen mjölk. 1993 fanns på densvarar av av
danska marknaden 59 mejerier, 23 kooperativa. De små meje-varav var
riföretagen producerar i huvudsak Den danska mejeri-ost. exporten av

Årprodukter betydande.är 1993 exporterades 75 % det danska ut-av
budet ost.av

Det finns inte någon egentlig federativ struktur på den danska mejeri-
marknaden. Samarbetet mellan de två Företagenstörsta omfattandeär
och det tveksamt detär huvudtaget finnsöver någon egentlig kon-om
kurrens på den danska mejerimarknaden. Dessutom samarbetar alla
mejerier inom för branschorganisation inköp ochramen en export.om
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Kött

slakten svinDanmark ochiköttslagetviktigastedetGriskött är av
andelen denkooperativaslakten. Denden totala80 % avmotsvarar av

år 1994.nötslaktenoch %svinslakten 7897 %slaktendanska avvar av
och de tvåsvinslaktenför 96 %företagkooperativaFyra avsvarar

Exportandelenför %.81företagenkooperativa motsvararstörsta svarar
produktionen.totaladentredjedelartvå av

konkur-bolag ochisamverkarföretagkooperativaTre gemensamma
kooperativaAlla desvinslakten.har 32 %fjärde,med det avsomrerar
prissättningbranschorganisationharföretagen gemensamgenom en

investor-efterlikviden varierar. Dedjurproducenter, ävengentemot om
lokalaarbetar påde små ochsjälvständigt, ärföretagenägda menagerar

marknader.

Spannmål

och%69spannmålsinsamlingenandelen utgörkooperativaDen caav
50 %.för insatsvarormarknadenandelen utgörkooperativaden caav

kooperativa,övrigaochinvestorägt ärföretag, ärFyra ett svararvarav
spannmål.insamlingen%för 90 avav

insam-för 41 %sammanlagtföretag,kooperativaTvå avsvararsom
konkur-demarknadsdelningtillämpar mötersamverkar ochlingen, men

tredjedelOmkringmarknaden.danskapå denföretagövrigafrån enrens
spannmålproduktionendanska exporteras.den avav

Frankrike1.2.31

Mejeri

antalmycketkännetecknasmejerimarknaden stortfranska ettDen av
denÅr kooperativa. På104mejeriföretag,fanns 4501993företag. varav

invägningenför 50 %fyra företagmarknadenfranska avavcasvarar
för %och 21investorägtfranska företaget ärmjölk. Det största svarar

mjölkinvägningenandelenkooperativainvägningen. Den upp-avavav
mejeri-omsättningenandelenkooperativaoch dentill 50 %går avav

till drygt 30 %.marknaden uppgårfranskadenprodukter på
förochinvestorägda företagförbranschföreningfinnsDet enen

horisontelltbetydandevidarefinnskooperativa företag. Det ett samar-
ochMindreföretag.kategoriernatvåoch mellan debåde inombete av

marknads-förädling,jointsamverkar iföretagmellanstora ventures om
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föring och distribution medan de företagenstörsta själv-agerar mer
ständigt.

Kött

På den franska marknaden för kött finns antal både kooperativaett stort
och investorägda företag. Den kooperativa andelen svinslakten ärav ca
80 % och nötslakten denär 40 %. Sju företag,av femca ärvarav
investorägda och två kooperativa,är för 40 % marknaden försvarar av
förädlat kött.

finnsDet många företag, både investorägda och kooperativa som
samarbetar på olika i federativasätt konstruktioner och genom gemen-

bolag. Primärkooperationen ofta branschblandadsamma är och i huvud-
sak inriktad på uppsamling djur. finnsDet ingen dominerande aktörav
på den franska köttmarknaden. Av den franska köttproduktionen expor-

25 %.teras ca

Spannmål

finnsDet antal företag,ett stort aktiva i den franskaär spannmåls-som
sektom. Den kooperativa andelen insamlingen spannmål ärav av ca
75 %. Andelen insamlingen insatsvaror 60 %.av ärav ca

På den franska marknaden finns branschorganisation För ko-en
operativa företag och för investorägda företag. Små primärkoopera-en
tiva företag samverkar i federationer medan primärkooperativastora

Ävenföretag självständigt. investorägda mindreagerar företag samver-
kar för uppnå starkareatt marknadsposition. Frankrikeen är nettoex-
portör spannmål.av

1 1.2.4 Nederländerna

Mejeri

På den nederländska marknaden fanns 22 mejeriföretag år 1993. Den
kooperativa andelen mjölkinvägningen 85 %. Elvaär mejeriföretagav

för 96 % den nederländska invägningensvarar mjölkav och treav
kooperativa företag för 66 %. Den kooperativa marknadsandelensvarar

förär förädladeävenstor mejeriprodukter.
Det förekommer inte några federationer på den nederländska mejeri-

marknaden. De kooperativa företagen arbetar med dotterbolag och de
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varandra. Denmedkonkurrerarföretagsgruppemakooperativa samver-
kvalitetskontroll och intresse-forskning,gällerförekommerkan som

kännetecknas vidaremejerimarknadennederländskabevakning. Den av
utbudet.%70tilluppgår närmarebetydande ostexport, avsomen

Kött

svinslaktenochNederländernaköttslaget iviktigastedetGriskött avär
kooperativa företagensslakten. Detotaladen%drygt 90motsvarar av

13 %.nötslaktenandelanoch är%30svinslaktenandel är caavcaav
kooperativtfinnsgrisköttförmarknaden ettnederländskadenPå

företagensmåföretag. Deinvestorägdamindreoch mångaföretag
distri-marknadsföring,produktion,gradvarierandeisamarbetar om

nederländskabolag. Den exportenhandel ioch avbution gemensamma
utbudet.totaladet%drygt 60tilluppgårgrisköttochbåde nöt- av

Spannmål

till 60 %.uppgårspannmålsmarknadenandelenkooperativa caDen av
50 %förföretagkooperativtuppbyggtfederativt upp-avEtt svarar

mindretvåochmarknadennederländskadenspannmål påsamlingen av
uppsamlingen.%för 10tillsammansföretagkooperativa avcasvarar

ko-Denfamiljeföretag.mindre50-talÖvriga samlas%40 ettupp av
50 %.liggerförnödenhetermarknadsandelenoperativa caav

fyra gånger störrespannmålsimporten ännederländska ärDen mer
Neder-omfattande ialltså intespannmålOdling ärproduktionen.än av

industrier.förädlandedirektskerimportendelEnländerna. stor avav

Tyskland11.2.5

Mejeri

mejeri-marknader. IregionalaflerabestårmarknadentyskaDen av
koopera-regionalanioimedlemmarprimärkooperativ680branschen är

ochmellan 70mjölkinvägningen ärandelenkooperativativ. Den av
invägningen. Merpartenför 60 %företagen10 % av80 %. avsvararav

dekooperativen. Avregionaladeutförsförädlingenkooperativaden av
in-1461991-1992fanns årenmejeriföretagförädlande var315 som

vestorägda.
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Dominerande aktörer saknas på den tyska marknaden. Samarbetet
inom kooperationen mycketär utvecklat. Primärkooperativen samarbetar
i de regionala kooperativen vilka i regel inte samarbetar sinsemellan.
Det förekommer inte någon utvecklad samverkan mellan de investor-
ägda företagen.

Kött

Den tyska marknaden kan indelas i flera regioner. I köttbranschen
samverkar 177 primärkooperativ i regionala kooperativ.tre Den ko-
operativa marknadsandelen mellanär 40 och 60 % slakt, mellan 40av
och 50 % styckning och 10 % förädlat kött.av Merparten denav av
kooperativa förädlingen ligger i de regionala föreningarna. Det finns

400 investorägda slaktföretag på den tyskaca köttmarknaden.
Dominerande aktörer saknas på köttmarknaden. Primärkooperativen

samarbetar i de regionala kooperativen dessa samverkar inte sins-men
emellan. hellerInte de privata företagen samverkar i någon större ut-
sträckning. De investorägda företagen har högre förädlingsgrad deänen
kooperativa. Den tyska köttmarknaden iär utsträckning internatio-stor
nell med betydande import och export.

Spannmål

På den tyska spannmålsmarknaden finns 1 761 primärkooperativ ärsom
organiserade i nio regionala kooperativ. Den kooperativa andelen in-av
samlingen spannmål 52 %. Resterandeär uppsamlingav handhas in-av
vestorägda spannmålshandlare kvarnföretag. Kooperativenresp. svarar
vidare för 10 % förädlingen spannmål, huvudsakligenca av i formav

tillverkning fodermedel.av av
De regionala kooperativen normalt oberoendesett varandra.agerar av

Genom centralt kooperativett samarbetar dock de regionala koopera-
tiven vissa inköp, försäljning ochom gemensamma Tysklandexport. är
nettoexportör spannmål.av

1 1.2.6 Slutsatser

Generellt kan de kooperativasett noteras företagenatt mycketär starka
inom mejerisektom i alla undersökta länder. De kooperativa företagens
marknadsandelar grisslakten också relativtärav stora.
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medsvenskadenliknar storaDanmarkiMarknadsstrukturen mest
utveck-ochfåtal företagföretag,kooperativaförmarknadsandelar ett en

marknaden. Denkontrollharaktör överdominerandeling attmot en
exportsektor.danskarnasskillnaden storaärstora

marknadsandelföretagenslantbrukskooperativadeNederländerna ärI
starkare.konkurrensenochutbreddmindresamverkanmindre,

påuppdelningmedstrukturkooperativfederativfinnsTysklandI en
före-lantbrukskooperativaförMarknadsandelamamarknader.regionala

demellanSamverkanmarknaden.svenskadenpåmindredock änärtag
konkurrerande in-finnsdetochinteförekommerfederativenregionala

import.konkurrerandeochföretagvestorägda
kooperativamellanSamarbetetländer.övrigafrånavvikerFrankrike

gradhögiFörädlingenutbrett. ärinvestorägda företag ärochföretag
sektorerna.i de olikaföretagflerbetydligtfinnsbolagiserad. Det även

mindrebetydligt än mot-företagkooperativa ärförMarknadsandelama
medländer,undersöktaövriiföretagkooperativaförandelarsvarande ga

svinslakt.förmarknadenförundantag

ochprimärföreningarinomSamverkan11.3

samverkanfederativ

Sverige11.3.1

ibestämmelsernaochf79prop.199293:56till KLförarbetenAv s.
harstatsmakternaframgår351993941210 attprop.KL§§18 s.a-c

råvaruproducenteroch andrajordbrukarepåpositivgrunden atti synen
fåförprimärföreningar attföreningarekonomiskaisigsluter samman

posi-övervägandeharsamverkanDennaprodukter.för sinaavsättning
jord-råder inommarknadsförhållandendegrundpåeffekter somtiva av

normalt församverkansformenvaldadenmervärdeoch detbruket som
produktionen.försigmed

infördesi 6 KLförbudet §tillämpningeniinskränkningar somDe av
möj-väsentligtallttill isyftadei 18 attbestämmelserna a-cgenom

primärföreningar.lantbruketsiförekommerverksamhetdenliggöra som
konkur-361993942210 attprop.förarbetenaiframhöll också s.Man

Konkurrensbe-associationsforrner.skildamellanneutralrenslagen är
marknadeneffekternatillförhållandeibedömssamarbetegränsande

utifrånoch intefalletenskildai detomständigheternatillmed hänsyn
samarbetet.förvaltsden somram
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Med federativ samverkan samverkan mellan primärföreningar.avses
Det vanligtär sådan samverkanatt sker ekonomisk föreninggenom en
i riksorganisation. Skälet till inskränkningamaen att i tillämpningen avförbudet i 6 § KL infördes det behov mindre, enskilda lantbru-var som
kare har sluta sigatt i ekonomiskaav föreningar församman fåatt
avsättning för sina produkter. Detta skäl kan inte anföras i fråga omfederativ samverkan mellan primärföreningar. Att federativ samverkan
inte omfattas inskränkningen innebär inte förbudav ett samverkans-mot
fonnen sådan. Det innebär samarbetetsom kanatt förbudetprövas mot
i 6 § och eventuellt bli föremål för undantag enligt bestämmelserna i
s§.

Övriga11.3.2 undersökta länder

Danmark

I Danmark gör framgår avsnitt 7.3.3, inomman, som konkurrens-av
interätten någon åtskillnad mellan samarbete inom primärföreningen

och federativt samarbete. Enligt företrädare för lantbruksnäringen Land-
brugsrådet inte någongörs sådan åtskillnad eftersom det sigrör om
helintegrerade Konkurrencerådetsystem. prövninggör det rören av om
sig samarbete eller avtal mellan självständigaom ekonomiska enheter.
Rådet likställer därför samarbete inom primärförening och samarbeteen
mellan sådana föreningar under förutsättning det sigatt rör själv-om
ständiga lantbrukare företag.resp.

Det finns inte någon federativ struktur i någon de branscherav som
undersökts i Danmark. Däremot förekommer samarbete mellan koopera-
tiva företag i varierande omfattning. Detta sker både olikagenom
branschorganisationer och direkt mellan de olika kooperativa företagen.

Frankrike

I Frankrike karaktäriseras samarbetet inom jordbrukssektorn detattav
förekommer omfattandeett samarbete mellan kooperativa företag och
icke kooperativa sådana. Samarbetet kan förekomma i olika former, t.ex.
i joint eller särskildaventures bolag. Inom mejeri- och spannmålssek-

finns itorema bransch organisation för kooperativaresp. företagen och
för icke kooperativa företag.en
Det enda regelverk i Frankrike kan liknas vid särskilda reglersom

för federativt samarbete lagstiftningenär interprofessionella organi-om
sationer. Detta samarbete dockär vertikal och omfattarnatur helaav
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deskallbli giltigaavtal skallkonkurrensbegränsandebranscher. För att
jordbruksministrarna.ochfinans-godkännas av

Nederländerna

före-detvisar påuppgifterframkommit några atthar inteDet som
i avsnittNederländerna. Somi nämntssamarbetefederativtkommer

möjligheterproduktschappenproduktrådbestämmelserna9.3.8 omger
mel-samarbeteomfattarproduktschappenEftersom ävensamarbete.till

detdefinieradock intedetgårarbetstagareoch attarbetsgivarelan som
emellertiddetkanorganisationersdessasamarbete. Inomfederativt ram

federativt.kallasskulle kunnasamarbeteförekomma som

Tyskland

primärkoopera-mellansamarbeteomfattandeförekommerTysklandI ett
Omfattningenrikskooperativ.kooperativregionalaolikativ inom av

branscher.olikamellankooperativ varierarregionalamellansamarbetet
fede-forbestämmelsersärskildaharkonkurrenslagstiftningentyskaDen

tillåtetinteprissamarbete, ärfrågaendast isamarbeterativt somom
rikskooperativ.mellan

Slutsatser1.3.3l

mellankonkurrenslagensvenskai denåtskillnad görs sam-Den som
inte någonharsamarbetefederativtochprimärföreningarinomarbete

samtidigtbör attstuderats. Det noterasländeri demotsvarighet som
inskränkerbestämmelserKLi 18 ärbestämmelserna soma-c

undantaförbudsbestämmelser storattKL:stillämpligheten engenomav
Bestämmelsernaprimärföreningar.lantbruketsinomsamarbetetdel av

Åtskillnadenlantbrukssektom.särbehandlingpositivalltsåinnebär aven
inne-samarbetefederativtochprimärföreningarinomsamarbetemellan

enligtkansamarbetefederativt prövasbär, attangetts ovan,som
iundantagförföremålblieventuelltochi 6 §förbudsbestämmelsema

enligt KL.förbjudetskullei sigsamarbetefederativtinte8 varaatt
rikskooperativmellan ärprissamarbeteförbudettyska nogDet mot

mel-i KLåtskillnadden görspåminnerexempeldet mest somomsom
samarbete. Denfederativtochprimärföreningarinomsamarbetelan

denochorganisationerinterprofessionellalagstiftningenfranska om
exempel,andra ävenkanproduktschappennederländska omses somom



Kapitel 11 225SOU1995: 117

inomdet samarbete sker dessa organisationer inte tillbegränsatärsom
federativt samarbete mellan kooperativa företag.

förklaring till skillnaden mellan deEn svenska konkurrensreglema
motsvarande regler ioch de undersökta länderna i fråga federativtom

samarbete kan olikheter i livsmedelmarknadens struktur. Svenskavara
lantbrukskooperativa företag har i allmänhet marknadsandelarstörre än

företagmotsvarande i de undersökta länderna, med förundantag sådana
företag i Danmark. Sverige finnsI också federativ struktur blanden

företag. federativkooperativa struktur motsvarande den svenska finnsEn
Tyskland. Tysklandendast i I har dock de lantbrukskooperativa före-

betydligt mindre marknadsandelar motsvarande svenska före-äntagen
och det sig betydligt marknader.rör störretag, om

intressant varken iDet Danmark, Frankrike ellerär att notera att man
Nederländerna har avhänt sig möjligheterna ingripa federativtatt mot
samarbete. Tyskland finns legalt undantag i konkurrenslagstiftning-I ett

för samarbete inom jordbrukskooperativ även inom federativa ko-en
operativ. undantag gäller dock inte prissamarbete mellan riks-Detta

Ävenkooperativ. samarbete omfattas dessa undantag kan emel-som av
lertid bli föremål for ingripande från konkurrensmyndighetens sida, om
samarbetet innebär missbruk undantaget.ett av

Medlemmars fria rörlighet11.4

material redovisas nedan försöker klargöra i vilken månDet som pro-
ducenterna i de jämförda länderna knyts till sina kooperativa företag på

medför friaderas rörlighet på marknaden förhindras ellersätt attett som
försvåras. Utredningens ambition har också varit klargöra i vilkenatt

bindningar tillåts enligtmån sådana konkurrensreglema i land ochresp.
hur konkurrensmyndigheter och domstolar i land i praxis harresp.
hanterat sådana bindningar.

viktigt det insamladeDet materialet inte underlagär att notera att ger
för bedömningar de kooperativa företagens funktionssätt i de olikaav
länderna. fullständig bedömningFör hur starkt lantbrukar-göraatt en av

i olika länder knyts till kooperativa företag, dvs. vilken grad inte-na av
gration förekommer, måste analysera flera faktorer deänsom man som
utredningen studerat. konstaterande gällerDetta självklart också i fråga

möjligheten dra slutsatser vilken grad bindningatt ärom om av som
företagsekonomisktoptimal och samhällsekonomiskt perspektiv.ur

har alltså inte varitDet utredningens ambition utvärdera den ko-att
operativa företagsformens funktionssätt i land endastutan attresp.

8 l5-l29|
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klarlägga rättsläget inom konkurrensrätten i fråga bindningom av pro-
ducenter bild hur berörda marknadersamt ut.ge en av ser

Bestämmelserna i 18 § KL visst samarbete inom primär-attc om
föreningar inte omfattas förbudet i 6 § KL gäller inte avtal harav som
till syfte eller till resultat medlems fria rörlighetattsom ger en

förhindras försvåras.marknaden eller Sådana avtal kan förekomma i
kooperativa företags stadgar eller i avtal mellan kooperativa företag och
dess medlemmar. kan sigDet olika bindningar i formröra attom av
medlemskapet löper under viss tid, uppsägningstider för medlemskap,en
leveranskontrakt med olika löptid, exklusivitetsklausuler leverans- eller
inköpsförpliktelser, utträdesavgifter och restriktioner beträffandeom
återbetalning medlems kapital. syfte medEtt den här typenav av

tillförsäkraklausuler kooperativen kontinuitet i råvarutillförselnär att
och kapitalförsörjningen. kan också ha tillkommit i syfteDe begränsaatt
konkurrensen.

jämförelse mellan svenska regler och motsvarandeInnan görman en
regler i andra länder bör ha klart för sig den omständighetenatt attman
den här klausuler inte omfattas bestämmelserna i 18 § KLtypen av av c

deendast innebär kan komma enligt 6 med möj-§ KLprövasatt att
lighet till undantag enligt innebär inte8 § KL. Det klausulema i sigatt
skulle förbjudna.vara

Exklusivitetsklausuler och leveranskontrakt11.4.1

Exklusivitetsklausuler i form leveransplikter regel mjölk-inomärav
branschen i samtliga undersökta länder, med undantag för Sverige.
Sådana förpliktelser förekommer inom köttbranschen i Danmarkäven
och Frankrike medan de däremot inte förekommer i Nederländerna eller

Tyskland. Leveransplikt förekommeri inte inom spannmålsbranschen i
länderna. förekommer leveranskontraktnågot Däremot mellan odlareav

kooperativa företagoch i både Frankrike och Tyskland och i mindre ut-
i Danmark.sträckning

Sverige

följd riksdagens beslut livsmedelspolitikSom fr.o.m. denen av om ny
juli 1991 Konkurrensverkets företrädare1 Näringsfrihetsombuds-samt

NO agerande sedan slutet 1960-talet har flertalet jord-mannens av
brukskooperativa föreningar tagit bort kraven på leveransplikt i sina
stadgar och dem med leveranskontrakt prop. 1993942210 44.ersatt s.
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FöreningarDe har kvar leveransplikt i sina stadgar har dock mjukatsom
dem. finns kvarDet indirekt leveransskyldighet i många före-upp en

ningars stadgar. Dessa stadgar innehåller bestämmelse före-en som ger
ningen möjlighet utesluta den medlem inte levererat till före-att som
ningen under de åren. Arlas stadgar denna möjlighettre senaste ger
redan efter år. I vissa föreningars stadgar medlem börett attanges
leverera all sin produktion till sin förening samtidigt de föreskriversom

medlemmen har lojalitetsplikt föreningen. Huruvida dettaatt medförmot
juridiskt bindande leveransplikt tveksamt. Bestämmelserären som ger
Förening möjlighet utesluta medlem inte levererat tillatten en som

föreningen under viss tid främst avsedd säkerställa före-är att atten
ningen har medlemmar fortfarande aktiva inom lantbruket. Detärsom
innebär föreningen har möjlighet utesluta pensionerade lant-att atten
brukare. sådanEn bestämmelse kan emellertid få konkurrensrättslig
betydelse eftersom den kan drabba medlemmar uppehåll i leve-görsom

till föreningen.ranserna

Danmark

Danmark denI här klausuler i praxis förut-underaccepteras typen av
sättning bindningstiden inte för lång. Konkurrencerådet haräratt upp-

normalt bindningstid på två år. Inom mejeri-gett att accepterarman en
och slakteribranscherna löper medlem skapen i kooperativa företag under

till år med uppsägningstid månader. dessaInomett tre en sex
branscher gäller regel leveransplikt för medlemmarna. innebärDetsom

leveransplikten kan gälla till âr och månader. Leverans-att treupp sex
förekommerplikt inte inom spannmålsbranschen. Leveranskontrakt mel-

medlemmarlan och kooperativa företag förekommer endast inom spann-
målsbranschen och endast i mindre utsträckning. Kontrakten löper
normalt högst år.ett

Frankrike

Frankrike exklusivitetsklausuler,I står enligt landets konkurrens-
myndighet, i strid med konkurrenslagstiftningen tolereras ändå.men
Klausulema emellertid tillåtna enligt bestämmelserna koopera-är om
tivens istruktur Code rural. finnsDet därför konflikt mellan olikaen
regelsystem. Som i avsnitt 8.3.5 har Cour de Cassation nyligennämnts
förklarat exklusiv upphandlingsklausul istår strid med konkur-att en
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vilket det tveksamt leveransförpliktelser fortsätt-rensrätten, gör om
konkurrensrättsligt.ningsvis kommer att accepteras

leveranskontrakt inom mejeri- och kött-Frankrike förekommerI
omfattar leveranskontraktenmej eribranschen normaltbranschema. Inom

och löper inledningsvis generellt tio år. harhela produktionen Det
vanligare med kontraktstider mellan och fem år.emellertid blivit tre

köttbranschen kontraktstiden i flertalet fall år. InledningsvisInom är tre
femperioder förekomma, dock sällan längre år.kan längre än

Nederländerna

klausuler i princip accepterade iden härNederländernaI är typen av
under den tid den neder-emellertid intepraxis. Frågan har prövats

varit i kraft, dvs. sedan år 1958. Leverans-ländska konkurrenslagen
förekommer inte inomregel inom mejeribranschenförpliktelser är men

före-Leveranskontrakt mellan kooperativaundersökta branscher.övriga
de undersöktaförekommer inte inom någondess medlemmarochtag av

branscherna.

Tyskland

de omfattande undan-på grundblir leveransförpliktelser,TysklandI av
konkurrenslagstiftningen. Ifråga förjordbruket, inte någonförtagen

mejeri- och spannmåls-leveranskontrakt inompraktiken förekommer
normalt mellan tvålöper kontrakten påmej erisektombranscherna. Inom

Kontrakten omfattar intefall löpa tio år.kan i vissa påfem år.och De
angivenomfattar vissproduktiondelar medlemshela eller utan enav

kvantitet.
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och utträde11.4.2 In- lantbrukskooperativa företagur

Sverige

Nedanstående tabell visar medlemmarnas möjlighet gå lantbruks-att ur
kooperativa föreningar i Sverige och återfå insatt kapital.

ÅterbetalningPeriod för Period för
uppsägning kapital återbetalning

Mejeri Vid utgången Insats år ellerFem vid+av ev. av-
det räkenskapsår vinstutdelning gång beroende

inträffar orsaken till avgången.som
efter Arla betalar docknärmast en som

uppsägningstid regel insatsen sex
på månader. månader efter avgång.tre

förekommerDet
ochäven en sex

månader.

Slakteri Som före- Som år eller vidFemovan ovan av-
kommer gång beroende påäven en
månad. orsaken till avgången.

Två lantmanna-av
fore-Lantmän Som Som föreningarna betalarovan ovan

kommer inte tillbaka medlems-även en
månad. avgiften inte med-om

lemmen upphört med
sin verksamhet inom
föreningens område.

Som framgår tabellen kan medlem träda föreningen vidutav en ur
det räkenskapsår inträffarutgången efternärmast uppsäg-av som en

ningstid mellan och månader. Det innebär perioden föratten sex
Återbetalninguppsägning kan variera mellan och månader.artonen av

kapital sker i form återbetalning insats och del i eventuell vinst.av av
Återbetalning kapital sker i regel med femtedel år under femav en per

efter utträdetår eller vid avgång, beroende på orsaken till utträdet. Vissa
variationer förekommer dock.

föreningekonomisk skallEn och medge inträde föröppenvara nya
medlemmar. förening får enligt kap lagenEn 3 1 § 1987:667 eko-om
nomiska föreningar inte någon inträde medlem, det intevägra som om
finns särskilda skäl för med hänsyn till eller omfattningenvägran arten

föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller orsak.av annan
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Övriga länder

tabell visar medlemmarnas möjlighet lantbruks-Nedanstående att ur
företag i övriga undersökta länder och återfå insattkooperativa att

kapital.

Återbetalning Period förPeriod förLand
kapital återbetalninguppsägning

efter avgång

och mejeri till insats fem till tio årDanmark kött ett om
sådan finnsår, spannmåltre sex

mån., med uppsäg-
ningstid på normalt sex
mån.

åruppsägningstid insats del i till tioFrankrike + uppsex
mån., i vissa fall fram kollektivt

kapitaltill årsskiftet

mjölk- insats valfrittvarierar.Nederlän- Inom
branschen förekommerdema
två varianter, längreen
uppsägningstid upp

två årtill utan
kor-utträdesavgitt, en

uppsägningstid tretare
mån.till sex

mån.insatsuppsägning till budget-Tyskland sex
årsskifte, med uppsäg-

mån tillningstid tre
fem oftast två år.år,

Konkur-uppsägningstid inte varit föremål förfråganDanmark harI om
Frankrike tycks frågan haprövning. heller irencerådets Inte prövats av

för utträdevillkorenkonkurrensmyndigheten. NederländernaI uranses
hand associationsrättslig fråga. Däremotkooperativ i förstaett vara en

leveransförpliktelserutträdeshinder ochkan kombinationen t.ex. varaav
Fråganfråga. finns inte någon nationell praxis.konkurrensrättslig Deten

utträdesavgifter,uppsägningstiderutträdeshinder, i form ochbl.a. avom
föremål förkooperativa företag har emellertid varitnederländskai

fyra mål EG-domstolenprövning. ligger också ikommissionens Det
förhandsbesked i fråganederländska domstolarmed begäran från omom

frågan bl.a.förordning 2662. dessa måltolkningen I är uppsäg-omav
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ningstider och utträdesavgifter föremål för prövning. Domstolen har bl.a.
ställning till vissa villkor för utträdeatt ta kooperativt företagettom ur

strider artikel 85.1 i Romfördraget. Bland demot utträdesvillkor som
domstolen skall ställning till finns i målenta bestämmelseett av en om

medlemmar kan gå det kooperativa företagetatt efter uppsägnings-ur en
tid på månader de betalar utträdesavgiftmot att på 2 % desex en av
fem årens avräkning på mjölkleveranser.senaste Som tidigarenämnts
har EG-domstolens generaladvokater yttrande i dessa mål.avgetten av
Generaladvokaten har kommit fram till de nämnda villkoren föratt
utträde strider artikel 85.1 i Romfördraget och intemot faller under
undantagen i förordning 2662. EG-domstolen inte bundenär yttran-av
den från generaladvokatema följer ofta sådana yttranden i väsent-men
liga delar.

I Tyskland frågan villkoren förär uträde kooperativa företagom ur
i princip inte föremål för konkurrensrättslig prövning.en

vilkenI utsträckning kooperativa företag är tvungna att ta emot nya
medlemmar inte helt klarlagt. Tillgängligtär material visar koopera-att
tiva företag kan hindra inträde medlemmar inte uppfyller be-av som
stämmelserna i de kooperativa företagens stadgar, inte bestämmel-om

har klart konkurrensbegränsande syfteett eller fåren sådan effekt.serna

1 1.4.3 Slutsatser

Vid jämförelse mellan Sverige och övriga undersökta länder deen av
bindningar förekommer mellan jordbrukskooperativa företag ochsom
dess medlemmar kan konstatera följande.man

Leveranskontrakt och exklusivitetsklausuler i form leveransför-av
pliktelser förekommer i varierande omfattning i de undersökta länderna.
Med reservation för vad nämnda rättsfall från Frankrike kan med-ovan
föra, kan konstateras dessa klausuler också accepterade frånatt kon-är
kurrensmyndighetemas sida eller inte ingripit dem.att Imotman
Sverige förekommer normalt inte leveransskyldighet i föreningarnas
stadgar. Föreningarna använder i stället leveranskontrakt.

bindningstiderDe för medlemskap förekommer i de svenskasom
branscher undersökts framstår kortare de förekommer,änsom som som
och inte varit föremål för ingripanden från konkurrensmyndigheten,som
i Danmark, Nederländerna och i Tyskland. De uppsägningstider som
förekommer i Frankrike jämförbara med deär svenska.

I Frankrike finns möjlighet dela medlems andelatt även detuten av
kollektiva kapitalet. I övrigt framstår möjligheterna för medlem återfåatt
insatt kapital jämförbara i Sverige och de undersökta länderna.som
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Återbetalningstiden i Tysklandvarierar från månaderefter utträde sex
i Frankrike.till tio åroch upp

binds tillgrad medlemmarnajämförelse i vilkenfullständigFör aven
andra faktorer,utvärderingföretagen krävskooperativade t.ex.aven

vadi Företaget ochfinansiellamedlemmarnas ärhur stort engagemang
medlemmen. En så-betyder för den enskildebindningamabeskrivnade

betydligtgenerellt och kräverutvärdering svårdan göra ettär att mer
förfogande.till utredningensmaterial vad ståttomfattande än som

alternativ påbindningar förekomstenformellaviktigtLika är avsom
finns i regelNederländerna och i TysklandFrankrike,marknaden. I ett

till i varje region. Sådanakan vända sigleverantöreralternativantal som
alltDanmark och framförutsträckning iinte ialternativ finns samma
deockså inte i någotiakttagelseviktiginte i Sverige. En är att avman

sig möjlig-Tyskland, frånhäntundantagmedundersökta länderna, av
producenterbindandeexklusivitetsklausuler ochingripaheten motatt av

lantbrukskooperativa företag.till

Prissamverkan1 1.5

konkurrensen,hämmandetill sinPrissamverkan innebär ettnatur av
konkurrera.det gäller Detmedletdet viktigastepriseteftersom när attär
samarbete.sådantsärskiltanledningdärförfinns strängtatt se

förekommaformer. kani olika Detkan förekommaPrissamverkan
mellan företag isamverkanprissamverkan, dvs.horisontelli form av

gälla rabatter ellerocksåinköpsled. kaneller Detförsäljnings-samma
potentiella kon-ellermellan konkurrenterSamverkanaffärsvillkor.andra

branschorga-företagen ellerdirekt mellanskekurrenter kan t.ex. genom
avtal, s.k.vertikalasamverkansådannisationer. En ärtyp avannan

bruttoprissättning.
rekommendationer,bindandeinteAvtalen behöver ävenutanvara

konkurrensrättsligiprissamarbetecirkaprislistor, kans.k. somanses
mening.

Sverige11.5.1

innebär förbestämmelserna i 18 § KLinskränkningDen csom
syftehar tillomfattar inte avtal,förbuden i §6tillämpningen somav

fastställseller indirektförsäljningspriser direktresultattilleller attger
förytterligare förutsättningmedlem.produceras hos Somsomvaror

bestämmelserna i 18 §skall omfattasavtal inte attatt ett c angesav
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försäljningen skall ske direkt mellan medlem och tredje eller attman
föreningen för försäljningen och konkurrensen på marknadenattsvarar
hindras, begränsas eller snedvrids i väsentlig omfattning.

det fall försäljningenI sker direkt mellan medlem och tredje ochman
de samverkande företagen små kan samverkan,är enligt Konkur-om

rensverkets allmänna råd KKVFS 1993:2, ske så länge företagen i
fråga har marknadsandel högst 15 %. de fallI försäljningen skeren

föreningen kan det uppstå sådana positiva effekter det finnsgenom att
skäl tillåta långtgående prissamverkan.att Det måste emellertiden mer
finnas reell sidokonkurrens förutom det konkurrenstryck kanen som
uppkomma medlemmarnas fria rörlighetatt upprätthålls. Engenom
tumregel vid bedömningen samverkan bör tillåtas deär attav om sam-
verkande företagen fâr för högst 25 % den relevanta marknadensvara av
prop. 199394:2l0 48 Om samverkan sikte på balanseratar atts.
marknadsmakten hos köpare med stark eller dominerandestora ställning

marknaden torde prissamverkan inte förvanska konkurrensen i
väsentlig omfattning denna samverkan medverkar till uppnåattom
marknadsbalans. Det medför samverkan i dessa fall kan tillåtasatt även

de samverkande företagens marknadsandel överstiger 25 %.om
Någon praxis vid tillämpningen ovanstående bestämmelser i kon-av

kurrenslagen har inte utvecklats. Utredningenännu bedömningengör att
kommerdet sig fåtal fall därröra prissamarbeteatt före-ettom genom

Ävenningar kan föranleda 6 § blir tillämplig. i dessa fall finnsattsom
möjlighet begära undantag enligt 8att

Bestämmelserna i 18 § omfattar inte s.k. förhandlingsorganisatio-c
denI mån dessa skulle falla under förbudet i 6 finns§ möjligheterner.

ansöka undantag enligt 8 Inte heller beträffandeatt dessaom orga-
fmnsnisationer någon praxis. Det går därför inte med säkerhetatt säga

i vilken utsträckning den samarbete tillåten ellertypen ärav

Övriga1 1.5.2 länder

Danmark

I Danmark finns i den nuvarande konkurrenslagen uttryckligt förbudett
vertikala priskarteller. I praxismot heller inte horisontellaaccepteras

priskarteller. framgårSom avsnitt 7.3.3 skulle samarbete mellanettav
primärproducenter försäljning obearbetade produkterom ettav genom
kooperativt företag inte omedelbart förbjudet samarbete.ettanses som

kanMan också konkurrensmyndighetenatt överens-accepteratse
kommelser mellan kooperativa slakteri- mejeriföretagresp. om gemen-
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bestämmelserleverantörerna. Dessaförhållande till ärprissättning isam
avsnittföljs dessa. Avföretageninblandadeför debindandeinte men av

övenskom-konkurrensmyndighetenocksåframgår accepterat7.3.4 att
föroch mängderpriserfjäderfábranscheninommelser export.om

ochÖverenskommelsen marknadendanskaverkan på denfåansågs
prövning.konkurrencelovensdärför underhamnade

dansk konkurrenslagtillförslagDanmark har presenterats.I ett ny
förbudetbestämmelselagen finnsföreslagnaden motsvararI somen

svenska konkur-i denprissamverkan i 6 §konkurrensbegränsandemot
bestämmel-följerjordbrukssektomförundantagDetrenslagen. som av

medför sådantkonkurrenslagdansktillförslageti i att4 § nyserna
inte skulle kunnaförordning 2662enligttillåtsprissamarbete an-som

omfattningenEftersomkonkurrenslagen.den danskamed stödgripas av
i dag inteklarlagd går dethelt2662 inteförordningiundantagen ärav

förslag.nämnda§ ibetydelsen 4ochomfattningenavgöraatt av

Frankrike

friprincipenkonkurrenslagstiftningen byggerfranskaDen om
praxis harkonkurrensbegränsande avtal. Iförbudochprissättning mot

för-jordbrukssektominomföretagmellanprissamarbetevisstockså
och organise-olivoljapriser pårekommenderadebl.a.gälldebjudits. Det

potatis.höja priset påfördemonstrationerrade attm.m.

Nederländerna

ochvertikalabådeförbuduttryckligafinnsNederländerna motI
skulle haprissamarbetehorisontelltden månpriskarteller. Ihorisontella

ocksådet2662,förordningenligtdvs. ärEG-rätten,enligttillåtits
Även tillåtetskulle ha varitprissamarbeteiNederländerna.tillåtet som

samhandelskriteriet elleruppfyllerinteförordningen,enligt sommen
förordningEftersomNederländerna.itillåtetmärkbarhetskriteriet, är

medför skyldig-överenskommelserförundantagmedger2662 inte som
tillbegränsatför undantagprisbestämthålla ärhet utrymmetettatt

före-kooperativtimedlemmarslag,prissamarbete ettt.ex. attannatav
till pristill företageteller levereraköpaföpliktade ettattär somtag av

i formsamarbetesvårtföretaget. Det säga ettbestäms är att avomav
företagkooperativtviaprodukterobearbetadesäljermedlemmarna ettatt

praktikeniförekommerNederländernaförbudet.under lfallaskulle
därbranscherinom deprodukter endastobearbetadeförsäljning manav
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använder sig auktioner. Det inte förbjudetär ha överenskom-av att en
melse mellan medlemmarna inte sälja underatt visst pris videttom
auktionen. Det skulle tillåtet för medlemmar sälja obearbetadevara att
produkter kooperativt företag påettgenom sätt auk-annat än genom
tioner så länge vidareförsäljningen för förhandlingar.utrymme Enger
vidareförsäljning där priset i led bestämtsnästa i förväg skulle däremot
kunna falla under förbudet.

Som undernämnts 9.3.8, har den nederländska regeringen tidigare
prisöverenskommelseraccepterat beträffande bröd och mjölk inom

för produktschappen. Dessa överenskommelser harramen numera upp-
hört gälla. Det har inte framkommitatt några andra liknandeatt över-
enskommelser inom livsmedelssektom för närvarande finns i Neder-
länderna. I praxis har regeringen också avslagit begäran dispens frånom
förbudet horisontella prisöverenskommelsermot i fråga prissättningom
på bl.a. buteljerad mjölk.

Tyskland

Prissamarbete mellan jordbrukskooperativa företag i princip tillåtetär
jordbrukets område i Tyskland. Priskarteller, dvs. överenskommelser om

inte konkurrera med priset,att får emellertid inte träffas mellan riks-
kooperativ. Detta förbud kan kringgås rikskooperativen bildarattgenom
lagliga joint och samarbetarventures priser dessa.om genom

l 1.5.3 Slutsatser

Sverige och samtliga undersökta länder, med undantag Tyskland, harav
uttryckliga förbud priskarteller påjordbruksområdetmot eller accepterar
dem inte i praxis. I Danmark har i praxis icke bindandeaccepteratman
överenskommelser mellan kooperativa företag i slakteri- mejeri-resp.
branscherna tillämpa priseratt i förhållande till medlem-om samma
marnaleverantörema. Varken i Danmark eller i Nederländerna skulle
försäljning obearbetade produkter kooperativt företagav ettgenom
direkt otillåtet samarbete.ett Frågan emellertid teoretiskanses ärsom

det gäller Nederländerna,när eftersom den försäljningtypen normaltav
sker via auktioner. Om samarbetet skulle innebära priserna iatt nästa
led fastställdes i förväg skulle däremot samarbetet kunna strida mot
ländernas konkurrenslagstiftning. De prisöverenskommelser inom ramen
för produktschappen tidigare förekommit i Nederländerna harsom nu-

upphört gälla. I Frankrike har konkurrensmyndighetenattmera ingripit
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Vidjordbrukssektom.prissamarbete inomtillfällenflertalvid mot enett
tillåtetprissamarbeteden ärpåmellanjämförelse typ somavsynen

motsvarandeoch påkonkurrenslagstiftningensvenskaenligt den synen
utredningen konstaterakanländerjämfördai övriga attsamarbete man

vad denomfattningprissamarbete i änTyskland störrei accepterar
dra slutsatsersvårareskulle tillåta. Detkonkurrenslagen är attsvenska

frågaländer.och övriga ISverigemellanjämförelsevid omen
till konkur-utredningsförslagetfrågankomplicerasDanmark att nyav

förordningenligttillåtetsamarbeteförundantag ärrenslag somger
Danmark haridag konstaterainte iemellertidgår att2662. Det att man

jordbrukssektomprissamarbete inomkonkurrensrättslig påsynannanen
franskainte denskiljer sigutredningenSverige. Enligtiharän man

svenska konkurrens-från denprissamarbetekonkurrensrättsliga synen
prissam-horisontelltsådanttillåterNederländernalagstiftningens syn.

de falli2662,förordningenligt ävenundantasarbete, sam-som
uppfyllt. frågaIintemärkbarhetskriterieteller ärhandelskriteriet om

2662, kan detförordningenligtundantasprissamarbetehorisontellt som
och svensknederländskskillnader mellanmotsvarandefinnasdärför

iinnehålletochsvensk konkurrensrättmellankonkurrensrätt som
i frågaKLbestämmelserna i 18 §innebär2662.förordning Det att c

motsvarandelångtgåendekan änprissamverkanhorisontell vara merom
frågajfr avsnitt 6.2.2. Ikonkurrensrätt,nederländskbestämmelser i om

nederländsksigskiljerjordbruksområdetprissamverkanvertikal
svensk konkurrensrätt.frånintekonkurrensrätt

slutsatserAllmänna1.61

generellahållbaranågorlundadrajämföra ochsvårt attDet är att
kompli-Jämförelsenländer.i olikaregelverkiinnehålletslutsatser om

underkraftvarit ikonkurrenslagensvenskadenytterligare attavceras
kraftivariti lagenjordbruksundantagenochårtvånågotendast änmer

därförharomfattande praxisår. Någonnågotendastunder än ettmer
Danmarkikomplikation detytterligareutvecklas. ärhunnit En attinte

danskadenkonkurrenslag,tillutredningsförslagfinns rege-ett somny
Även planerNederländerna hartill.ställningtagitinteringen ännu

reservationer.under dessaskefår alltsåJämförelsenlagstiftning.en ny

Danmark

missbruksprincipen. DetbyggerregelsystemDanmark har ett som
någraintekonkurrenslagstiftningendanskanuvarandedenfinns i
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särskilda undantag för jordbrukssektom. delEn det samarbeteav som
den danska konkurrensmyndigheten,accepterats delart.ex.av av sam-

arbetet mellan MD Foods och Klöver Maelk, skulle förmodligen inte ha
i Sverige. hellerDet inte säkertaccepterats är de bindningstider föratt

medlemskap i mejeri- och slakterikooperativa företag, förekommersom
i Danmark, skulle ha i utsträckning vid tillämp-accepterats samma en
ning den svenska konkurrenslagen.av

Syftet med utredningens förslag till dansk konkurrenslag är attny
öka effektiviteten i det danska näringslivet skapa funge-attgenom en
rande konkurrens. Enligt det danska förslaget sker koppling mellanen
det danska undantaget för samarbete i jorbrukssektom och de undantag

lämnas i EG-rätten. Avsikten EG-rätten skall slå igenomär fulltattsom
i den danska konkurrensrätten. Om eventuellut dansk konkur-en ny

renslag kommer leda till den danska konkurrensmyndighetenatt in-att
griper samarbete inom jordbrukssektom imot utsträckning vadstörre än

sker, går inte i dagsläget. Den tolkningsäga EG-domstolenattsom nu
förordning 2662, i de fyragör mål för närvarande ligger iav som

domstolen för avgörande, kommer i utsträckning bli avgörandestor att
för i vilken omfattning samarbete inom den danska jordbrukssektom
kommer vid tillämpning den föreslagna lagen.att accepteras Enen av

domstolens generaladvokater har nyligen lämnat förslag till hurav
domstolen skall tolka delar förordningen. Följer domstolen general-av
advokatens förslag innebär det undantaget förordningeni omfattaratt
sådant samarbete integrerad del nationellutgör mark-som en av en
nadsordning och samarbete nödvändigt för uppnå målen iär attsom
artikel i Romfördraget.39 Danmark har inte några nationella marknads-
ordningar. innebärDet endast samarbete nödvändigt föratt är attsom
uppnå målen i artikel 39 i Romfördraget skulle omfattas undantagetav
i förordningen.

Frankrike

jämförelseEn mellan fransk och svensk konkurrensrätt på jordbruks-
området svår gårDet emellertidär konstateragöra.att iatt att man
praxis hittills exklusivitetsklausuler inom jordbrukssektom.accepterat

fortsättningsvisHur kommer bedöma dem i praxis osäkert.att ärman
detNär gäller samarbete inom primärkooperativ prissamarbeteannat än

det möjligt i fransk konkurrensrättär har striktatt änman en mera syn
i svensk konkurrensrätt.
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Nederländerna

Sverige kan konsta-mellan Nederländerna ochjämförelseVid manen
nederländska konkur-uttryckliga förbud i denfinnsdet tretera att

horisontella pris-förbud gäller vertikalarenslagstiftningen. Dessa resp.
nationellmarknadsuppdelning. finns inte någonoch Detkarteller nästan

konkurrensreglema inom jordbruks-tillämpningenbeträffandepraxis av
framkommit dels be-avgörandenenda nationellasektorn. De ärsom

produktschappen prisetöverenskommelser inomsluten att stoppa avom
avslagits, dispens frånansökningar,bröd, delsmjölkpå som omresp.

tillprisöverenskommelser. förklaringhorisontella Enförbudet attmot
kan det saknasnationell praxisfinns någondet inte attnästan vara

marknaden.dominerande företag
kooperativa företag,nederländskafallFlertalet de ärrör somsomav

EG-domstolen,kommissionen ellertill prövningvariteller har avuppe
medlem-och dessmellan kooperativgällt förhållandetframför allthar

konkurrensmyndighetennederländskadenvisarDetta ävenatt, ommar.
fråga så fråganassociationsrättslighanddet i första äräratt enanser

framtidaEG-domstolensVilka effekterprövning i domstol.föremål för
få förförordning 2662 kommertolkningenfrågautslag i attavom
i dagföretag gårjordbrukskooperativanederländskainomsamarbetet

bedöma.inte att

Tyskland

liberalare konkurrens-Tyskland harmed säkerhetgårDet säga attatt
konstaterandeTill dettavad Sverige har.jordbruksområdetregler på än

marknadsstruktur vad SverigeTyskland harskall fogas änatt annanen
kooperativa företagharför mejerisektomundantagMedhar. en sam-

Sverige,medskall jämförasmarknadsandel 50 %. Dettamanlagd ca
marknaderna.aktuella Trotsföretag dominerar dekooperativadär att

jordbrukssektomdet inomkonkurrensmyndighetenden tyska attanser
investorägda företag harochkooperativa företagmellanråder balans

ökade möjlig-framfört önskemålmyndighetens sidafrån ett omman
jordbruks-samarbete inomkonkurrensbegränsandeingripaheter motatt

området.

slutsatserAvslutande

förknip-redovisat vilka problemutredningenkapitel har ärdettaI som
Ävenmellan olika regelsystem.internationella jämförelsermedpade om

eventuellamöjlig det tveksamtjämförelseheltäckande är omvoreen
någotregelsystemen skulleolikheter mellanslutsatser säga omom
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lämpligheten det svenska regelverket utifrånatt konstateradeav anpassa
skillnader mellan det svenska och andra länders regelverk. Utgångs-
punkten kan de svenska företagen skall ha likaatt eller likvärdigavara
konkurrensmässiga villkor konkurrentländernas företag. Enligtsom ut-
redningen måste ställningstagande till denna lämplighetsfrågaett bygga
på omfattande analys den ingår iän utredningens uppdrag.en mer som
En sådan analys måste bygga på jämförelse inkluderar skattelag-en som
stiftning, arbetsmarknadspolitik, näringspolitik m.m.

Utredningen skall enligt direktiven koncentrera sig på skingra denatt
osäkerhet råder förhållandenarörande på EU-marknaden detnärsom
gäller förekomsten olika former samarbete och vilka reglerav av som
gäller.

Vid övergripande jämförelse mellan de konkurrensregleren som
gäller för den svenska livsmedelssektorn och motsvarande regler i de
undersökta länderna kan konstateras de tyska konkurrensreglernaatt är
mindre ingripande motsvarandeän svenska regler. Vid jämförelseen
med övriga länder kan konstateras bestämmelserna i 18 inte§ KLatt c
har någon motsvarighet i dessa länder. Jämförelsen försvåras detattav

finnsinte någon uttalad praxis rörande tillämpningen livsmedelsom-på
rådet förbudsbestämmelserKL:s i 6 § eller undantagsbestämmelserav
i 8

går otvivelaktigtDet konstatera det finns skillnader mellanatt att
ländernas regelverk. Motsvarande konstaterande kan frågaigöras om
det samarbete förekommer, och tillåts förekomma, inom och mellansom
jordbrukskooperativa företag i de undersökta länderna. Sådana skillnader
finns både vid jämförelse mellan Sverige och de övriga undersöktaen
länderna och mellan dessa länder. slutsatserDe kan dras skill-som om
nader mellan Sverige och övriga undersökta länder i fråga samarbeteom

regleroch kan endast i fråga formgöras samarbete. Jäm-om resp. av
förelsen får också begränsas till ske mellan Sverige och enskildaatt
länder.

Avslutningsvis kan det inte möjligtsägas generelltär slå fastatt att
hur den konkurrensrättsliga samverkan inom jordbrukssektomsynen

i de undersökta länderna. gårDet därför inteut heller dra någraser att
generella slutsatser i vilken utsträckning den svenska konkurrens-om
rättsliga samverkan inom jordbrukssektom skiljer sig frånsynen
övriga undersökta länders på sådant samarbete.syn
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Konkurrensförhållanden i den svenska12

livsmedelssektorn

Allmänt den svenska livsmedelssektom12.1 om

svenska livsmedelssektom12.1.1 Den

livsmedelsmarknaden kännetecknassvenska bl.a. starkDen av en
flertalet branscher finns medFöretagskoncentration. aktörer mark-I stora

Ängäller dock inte bara livsmedelsindustrin.nadsandelar. mark-Detta
fore och efter industriledet har i många fall hög företags-naderna en

koncentration.
Konkurrensförhållandena på marknaderna för lantbrukamas produk-

tionsmedel varierande. Flertalet de insatsvaror används i jord-är av som
specifika i den bemärkelsen lantbrukarna de enda ellerbruket ärär att

köparna. Förekommer vertikal integra-i alla fall de Detstörsta även en
lantbrukarna delar insatsvaruleden sination ägerattgenom av genom

lantmännenföreningar. gäller maskiner, olja, gödselmedel,Detta t.ex.
utsäde fodermedel.och

finns vidare starka bindningar mellan råvaruleverantörerna ochDet
före-livsmedelsindustrin i form lantbrukamas ägande i ekonomiskaav

ningar. Detta utvecklas nedan.
Konkurrenssituationen i livsmedelsindustrin påverkas i hög gradäven
efterföljande led. parti- och detaljhandeln har utvecklingenInomav

resulterat koncentration till handelsblock med betydandei tre storaen en
integration och samordning, vilket inneburit konkurrenssitua-intern att

tionen för företagen inom livsmedelsindustrin successivt förändrats. Det
dock sannolikt fråga ömsesidig påverkan den ökade koncentra-är om -

livsmedelsindustrin har delvis utvecklingen inomtionen inom drivit på
handeln samtidigt blockbildningen i handeln påverkat livsmedelsin-som
dustrins förutsättningar och behov koncentration för balansens skull.av

Under de decennierna har partihandelsföretagen successivtsenare
tagit allt del leveranserna från producerande företag tillöver större aven
butik. Direktdistributionen från livsmedelsindustrin till detaljhandeln har
därmed minskat. dag det främst mejeri-, bryggeri- och bagerivarorI är

till övervägande del direktdistribueras. Samtidigt har de handels-tresom
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blocken kraftigt ökat sitt inflytande vilka produkter erbjudsöver som
den svenske konsumenten, inte minst i samband med omfattande extra-
priskampanjer och bred marknadsföring i bl.a. etermedia.annan

följande beskrivningenDen bygger från Kon-rapportsom en
kurrensverket och diskussioner med företrädare för företag inom de
olika branscherna har i enlighet med utredningsdirektiven i huvudsak
koncentrerats till redogörelse för marknadsförhållandena och konkur-en
renssituationerna inom mejeri-, kött- och sockerbranschema.

Lantbrukskooperationen12. l

lantbrukskooperationenInom finns mängd betydande företagen
representerade främstinom livsmedels- och skogsområdet. Koopera-
tionen består branscher med riksorganisationer,15 vissa harav varav
medlemsföreningar, med dotterbolag. Bland riksorganisationerna kan
bl.a. Slakteriförbundet, Svenska Mejeriemas Riksförening,nämnas
Svenska riksförbund, SkogsägamasLantmännen Riksförbund och
Svensk Husdjursskötsel. Riksorganisationerna ekonomiska ochägs av
i fall ideella föreningar,vissa där producenterna medlemmar ellerär av

Ävenproducenterna direkt. föreningarna kan ha dotterbolag enskilt, eller
bolag tillsammans med andra regionala föreningar eller med riksorgani-
sationen. Föreningarna vidareförädlar och marknadsför lantbrukarnas

tillhandahållerprodukter olika insatsvaror Varje medlem harsamt m.m.
fullmäktigepå kretsmötena där till föreningarnasröst stämmor utses.en

fastställerStämmorna resultat- och balansräkning, beslutar vinstut-om
delning, styrelse och revisorer, beviljar ansvarsfrihet Utöverutser m.m.
affärsverksamhet har föreningarna till uppgift bevaka medlemmarnasatt
branschintressen för rådgivning och information till med-samt svara
lemmarna opinionsbildningoch utåt.

Lantbrukamas riksförbund12. 1.3

Lantbrukamas Riksförbund LRF intresse- och serviceorganisationär en
för enskilda jord- och skogsbrukare för lantbrukskooperationen.samt

har ekonomisk och fackligLRF Både de branschvisa riks-en en gren.
organisationerna och föreningarna medlemmar i den ekonomiskaär gre-

fackligaLRF. Den LRF har lantbrukare medlem-nen av grenen av som
och arbetar för tillvarata medlemmarnas intressenatt gentemot stat,mar

kommuner, myndigheter m.fl. lantbrukareEn kan således direkt-vara
ansluten medlem i den fackligaLRF grenen indirektävensamt genom
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sin ekonomiska förening. Lantbrukaren oftast medlem flerai ekono-är
miska föreningar beroende det lantbruksforetagets inriktning.egna

Köttbranschen12.2

Produkter och12.2.1 marknad

Med köttprodukter följandei det hela och halva fall, styckat köttavses
och charkuteriprodukter. produkter förDe vilka konkurrensförhållandena
beskrivs framför allt kött och gris, vilka deär i sammanhangetnöt ärav
dominerande djurslagen. övrigt kommerI det marknadsförda köttet
huvudsakligen från kalv, häst, får och lamm fågel. Vilt, framförsamt
allt älg, för icke obetydlig del den svenska köttkonsum-svarar en av
tionen utbjuds endast i liten utsträckning handeln.men av

Vad gäller styckningsmarknaden omfattar denna styckat kött till
detaljhandel, grossister, storhushâll och charkindustri. Styckat kött till
detaljhandel, grossister och storhushâll konsumentsidan har i princip

kvalitet och pris, medan kött till charkindustrin enklareärsamma av
kvalitet och har lägre pris. Vidare det styckade köttet till konsu-ärett
mentmarknaden i huvudsak färskt, medan inom charkindustrin iman

utsträckning använder fryst kött.större
Charkuteriprodukter indelas vanligen i två blandade ochgrupper,

oblandade. blandadeDe charkvaroma består framgår namnetsom av av
flertal råvaror. Korvar, leverpastej och syltor exempel blandadeett är

charkvaror. skinka,Kokt bacon och kassler exempel oblandadeär
charkvaror, vilka består enbart köttrâvara beretts, kokats,t.ex.av som
rökts eller saltats.

Styckningsledet har dubbel roll dels leverantör konsu-en som av
mentprodukter, dels råvaruleverantör till förädlingsindustri,som annan

till charkuteritillverkningen. Slaktledet behandlas i sin egenskapt.ex. av
tillråvaruleverantör stycknings- och charkindustrin. vertikala inte-Den

gration förekommer hos marknadsledaren på köttvaruområdet inne-som
bär Slaktledet får betydelse för konkurrenssituationen i deävenatt

leden.senare
Enligt statistik från Slakteriförbundet uppgick köttkonsumtionen i

Sverige år 1993 till 515 000 denna volymAv 440 000ton. utgörs ton
gris- och nötkött inkl. kalv. Den totala köttmarknaden har sedanav

avregleringen år vuxit1991 med 3 % år år 1993.t.o.m.ca per
År 1993 producerades 427 helfall000 gris och Häravton nöt.ca av

utgjordes 290 griskött000 och 137 000 nötkött.ton tonav av
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Motsvarande siffror för produktion styckat kött 330 000 tonav var
griskött utgjordes styckat nötkötttotalt 230 000 100 000ton,varav av

fågelkött det styckade köttet gickoch 65 000 Av 124 000ton.ton ton
till produktion föräd-griskött och 45 000 nötkött chark och andraton av

lade produkter.
charksidan tillverkades blandade charkprodukter ochPå 137 000 ton

oblandad chark.48 000 ton

Utrikeshandel12.2.2

från förEnligt statistik Statens jordbruksverk, år 1993, uppgick den
kött till Sverige till utgjordetotala importen 37 200 Häravton.av

griskött och nötkött 500 Köttimporten i14 000 19 ton. procentton av
den svenska produktionen % för nötkött och för gris-14 5 %cavar ca

främst frånkött. svenska importen kom Danmark och USADen
nötkött.griskött Polen och Importen köttprodukterUngernsamt av

således begränsad och skedde huvudsakligen i form styckadevar av
detaljer.

köttår exporterade Sverige 27 700 16 500Samma ton tonvarav var
den inhemska produktionen gickgriskött och 100 nötkött. Av11 ton

nötproduktionen Sverige6 grisproduktionen och 8 % på% export.avav
griskött ochexporterade främst till Polen och USA USAsamt

Tyskland nötkött.
gränsskyddet med-Sveriges anslutning till innebar EU:sEU motatt

försvann fr.o.m. den januari 1995. ökning köttim-lemsstater 1 En av
därför trolig.till den svenska marknaden ansågs mångaporten av som

visat sig importökningen hittills varit relativt liten ochhar dockDet att
preferenser förorsaker främst konsumenternasbidragande sägs vara

den salmonellakontroll krävs för import kött-svenskt kött och som av
enligt uppgift försvårar import färskt fläskkött tillvilken avvaror,

Vidare förklaringar de svenska priserna på kött reduceratsSverige. är att
den försvagade svenska kronan. Enligt branschen kan tendensoch på en

skönjas efter halvårsskiftet årtill ökad import 1995.
Intemhandeln med gris- och nötkött mellan de olika EU-ländema är

inte obetydlig. framgår från Jordbruksverketdock Detta rapporterav
jämförelse1992: 18 och 19 i vilka mellan nötkötts-rapporterna görsen

grisköttssektom i Sverige och EU. exportländerna tillDe storaresp.
andra medlemsländer år 1989 för nötkött Tyskland, Nederländerna,var

för Nederländerna, Danmark, Belgien ochFrankrike och Irland, griskött
Frankrike.
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Marknadens aktörer12.2.3

Scangruppen

köttmarknaden domineras föreningarna inomsvenska denDen av
slakteriorganisationen,lantbrukskooperativa i det följande benämnd

Betraktat helhet omsättnings-Scangruppen. Scangruppenärensom
Sveriges livsmedelsgruppermässigt och svarade år 1994störstaaven

slakten i landet, styckningen ochFör 76 % 48 % 30 %ca av ca av ca
charkvarutillverkningen.av

Slakteriförbundet Slfbbestår med dotterbolagScangruppen samtav
regionala slakteriföreningar och deras dotterbolag. Förbundet ochfem

föreningarna ekonomiska föreningar. Slakteriföreningamaär äger genom
föreningarnasinsatser Slakteriförbundet riksorganisation och harärsom

föreningarnastill uppgift bevaka och deras medlemmars intressen.att
har omfattande affärsverksamhet.Slakteriförbundet också en egen

organisation. Procenttal ägarandelenFigur 1 Scangruppens anger

LANTBRUKARE61 000
IIllI

LULEÅSCANSCANNORRL.SCANKLSSKANEKFARMEK snön.EKJFÖR.euron.snön.snön.
[

SydLivsm.ScanABFarmek J iiI lSCANHB
y

SLAKTERIFORBUNDET FÖRETAGINTRESSEKONCERNEN

100%
l INVESTABSLFB

JÖNSSON 50%LARSSCANFOOD95% __
STORHUSHÅLL 20%SCANSAMFOD100%AB _

LIVSMEDEL 15%SCANsvoELLCOFOODAB100% __
LIVSMEDELAB100%DUKAT

100%SCANAB

KÖTTFORSKNINGS100%
INSTITUTETAB
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Slakteriföreningarna

regionala slakteriföreningamaDe fem till antalet ochär ägs av resp.
förenings medlemmar. totalaDet medlemsantalet i dessa föreningar upp-
går till lantbrukare.61 000 Föreningarna sig huvudsakligenägnarca
slakt och förädling kött och köttprodukter. femDe föreningarna ärav
Farmek, Skanek, Norrmejerier Scan Luleå, Scan Norrland och Scan

Farmek ochKLS. Skanek de två föreningarna ochär svarade årstörsta
tillsammans för1993 den67 % totala svenska slakten. De treca av

övriga föreningarna hade år tillsammans mindre 10 %änsamma
denna marknad.

Slakteriföreningarna till skillnad från flertalet investorägdaär, deav
slakteriema, vertikalt integrerade, vilket innebär slakteriföreningamaatt
direkt indirekteller bedriver styckning och charkproduktion. Denna
verksamhet bedrivs i vissa fall föreningsägdai dotterbolag. Farmek och
Skanek bedriver sin stycknings- och charkverksamhet i det gemensamt

Ävenägda företaget Scan Farmek majoritetsägareHB. i Scan HB.är
Slakteriförbundet och Scan har indirektKLS ägarintressen i Scan HB.

bedriver,Scan KLS förutom slaktverksamhet, styckningsverksam-även
het inom dotterföretaget Smålandsslakt medan charkverksamheten såän
länge introduktionsstadiet.på Nyligen inregistrerades företagetär Små-
landschark, bifirma till Smålandsslakt, tänkt basenär utgöraatten som
i vidare integration till helintegrerat köttföretag verksamt iett samt-en
liga led på köttmarknaden. Scan Norrland och Scan Luleå bådaär
helintegrerade och verksamma i både styck- och charkledet.

Mellan slakteriföreningama finns i praktiken områdesindelning.en
slaktdjurLeverantörerna i praktiken hänvisade till den föreningärav

bedriver verksamhet i område leverantörerna. Före-som samma som
ningarna säljer inte undantagsvis på hand sina produkteränannat egen
utanför sitt verksamhetsområde låter sådan försäljning skeutan genom
Slakteriförbundet. medförDetta de privata stycknings- och kött-även att
förädlingsföretagen regel hänvisade till köpa sin råvaraär attsom av
den förening i företagetområde befinner sig.vars

Slakteriföreningarna har sinsemellan omfattande samarbete. Före-ett
ningarna samarbetar och med Slakteriförbundet. Detta sker tillgenom

del förbundets dotterbolag eller bolagstor ägs gemensamtgenom som
föreningarna och förbundet det följandeI redogörs för Slakteriför-av

bundets och några dotterbolagens verksamheter.av
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Slakteriförbundet

Slakteriförbundskoncemen år 1993 miljoner5 260 kronoromsatte ca
Slakteriförbundet svarade för l 810 miljoner kronor. Slakteri-varav ca

förbundet slakteriföreningarna Farmek och Skanekägs gemensamt.av
har inflytande i förbundet, vilket bl.a. avspeglar sig istörst representa-

förbundsstyrelsen.tionen i styrelsenI för förbundet ingår förutom VD
och arbetstagarrepresentanter ledamöter från Farmek, fem frånsex
Skanek ledamot från vardera Scan Luleå, Scan Norrland ochsamt en
Scan KLS.

Slakteriförbundet har tidigare haft funktion marknadsreglerareen som
sin handel med och underskott slaktkroppar och styck-över-genom av

ade produkter hos föreningarna. Denna marknadsreglerande funktion hos
Slakteriförbundet har i utsträckning påverkat konkurrensen på mark-stor
naden, så till vida någon konkurrens mellan slakteriföreningama iatt
princip inte har förekommit. Förbundet upphörde dock under år 1991
med sin marknadsreglerande verksamhet och de olika slakteriförening-

har i utsträckning tidigare själva fått handstörre sinaän taarna om
överskott. Slakteriförbundet köper dock fortfarande helfall från förening-

och säljer dessa till industrikunder i Norrland och i Stockholms-arna
regionen. Slakteriförbundet har fram år köpt helfall1993 frånt.o.m.
föreningarna sedan kontraktsstyckat hos Farmek AB och Scansom man
Syd. Förbundets försäljning det styckade köttet upphörde i decemberav

och försäljningsansvaret har1993 övergått till de företagen.två nämnda
Slakteriförbundet har rad dotterbolag. produce-Denämntssom en

rande dotterbolagen samlade i Slakteriförbundet Invest AB bestårär som
Samfod, Scanfood, Dukat Livsmedel och Ellco Food. Slakteriför-av

bundet Investkoncernen år 1994 miljoner kronor.2 556 Deomsatte
icke-producerande dotterbolagen Köttforskningsinstitutet, Scan Inter-är
national, Scan och Scan Fastighetsförvaltning.AB

Scan HB

Farmek, Skanek, Scan KLS och Slakteriförbundet, sammanförde vid års-
skiftet verksamheterna199495 i Farmek AB och Syd LivsmedelScan

Syd, iAB Scan handelsbolag Scan Farmek ochHB.ägtett gemensamt
Skanek bedrev före förvärvet sina förädlingsverksamheter i principresp.
uteslutande i sina dotterbolag Farmek AB och Syd.Scan I Scanresp.
Syd Slakteriförbundet och Scan KLS 15 % vardera. fåräger Scan HBca

annek och SydF AB Scan med Farmek AB majo-ägaresom som
ritetsägare. Scan Norrland, Scan Luleå och Scan KLS har tillförarätt att
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årsskiftet 199596förädlingsverksamheter till vidScan HBsina resp.
eller 199697.

charktillverk-verksamhet avseende styckning ochbedriverScan HB
helfall inköpta frånfärdiglagad baseradning produktion mat,samt av

dessa högsta långsiktigamöjligaslakteriföreningama sättett gersom
matproduktionen, därchark- och färdiglagadbetalning. Delar spe-av

kommersiella villkor för Norrlandproduceras Scancialisering krävs,
också styckade produkter Norrlands-Luleå. säljeroch Scan Scan HB

Norrland och Luleå.marknaden Scan Scangenom
licensavtal, flera de starkasteförfogar,Scan HB över varu-genom av

Scanmärketdagligvarumarknaden.den svenska Förutommärkena på
Beef, Delivarumärkena Piggham, Utmärkt,förfogar Scan HB över samt

tillförts för scanvarumärkesaktivi-enhetenRekord. Genom Scan HBatt
företaget för delen marknads-inom Scan AB störreteter ansvarar av

Scanvammärket.föringen av
denförädlingsbolag Scan HBverksamtFörutom att gervara som

givits övriga ScanföretagScan-märkesservice tidigare genomsom
fyra enheter inom Slakteri-har skettSlakteriförbundet. Detta attgenom

enheten för scanvarumärkes-överförts till nämligenförbundet Scan HB,
för produktion inom Scaninom enhetenaktiviteter Scan AB, gemensam

Slakteriförbundet verksamheten i ScaninomutlandssektionenAB, samt
alltså i fortsättningenStorhushåll enheter kommerAB. Dessa att genom

inomsamverka med andra enheter Scan-service till ochScan HB ge
gruppen.

Sverige uppgår tillstyckningsproduktionen iandelHB:sScan av
styckningsföretag. Pådärmed Sverigesdrygt 30 %. Scan HB störstaär

marknadsandelen bli och HB24 % Scancharkmarknaden beräknas ca
marknad.på dennadärmed det företagetblir största även

SydsFarmek Scanposition förstärks AB:sScan HB:s att resp.av
kontrollerartillsammansFarmek, Skanek och Scan KLSdvs.ägare, ca

Sverige. KLShelfallsråvara i Scantotala tillgångenden72 % av
Tillgången insatsvarortilldock inte någon råvara Scan HB.levererar av

företags ställning marknaden. Förutombetydelse förhar attettstor
har slakteriföre-den tillgången råvarahar säkratScan HB avegna

och prisetmöjlighet kontrollera flödeti viss utsträckningningarna att av
chark-konkurrenter inom styck- ochtillslaktkroppar Scan HB:s

del beroendestyckningsföretag således till vissindustrin. Investorägda är
konkurrentssin ägare.störstaav
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Samfod

Samfod helägt dotterbolag till Slakteriförbundetär ett Invest AB. Sam-
fod sig åt styckning och charktillverkningägnar och säljer sina pro-
dukter huvudsakligen till kunder inom detaljhandel, storhushåll och
gatukök. Samfod Sveriges styckningsföretagär ochnäst harstörsta ca
14 % styckningsproduktionen. Vissa produkter legotillverkas förav
Samfods räkning Scanföretagen Dukat och Scanfood. Till skillnadav
från övriga företag inom Scangruppen använder Samfod både svenskt
och utländskt kött i sin produktion. Huvuddelen produktionen baserasav
dock på svensk råvara.

Samfod har relativt självständig ställning inom Scangruppen.en
Samfod producerar allt styckat i regi och har charktillverk-egen egen
ning. Vidare marknadsför försäljeroch företaget sina produkter helt i

regi. Samfod har varumärken och säljkår. Prisernaegen egna en egen
helt självständigt och företaget harsätts grossistdistribution. Näregen

det gäller inköp råvaror har Samfod i princip köpa frånrätt attav vem
det vill och det har importera. Med hänsyn tillrätt ovanstående skall,att
enligt Slakteriförbundet, Samfod, tillhörigheten till Slakteriförbun-trots
det, självständigt företag och konkurrent till övrigaettses som en
företag inom Scangruppen.

Samfod torde dock inte kunna betraktas i alla avseendenettsom
självständigt företag i förhållande till övriga företag inom Scangruppen

grund denpå och intressegemenskap råder mellan Samfodägar-av som
och Slakteriförbundet. Samfod helägt Slakteriförbundets dotter-är av
bolag Slakteriförbundet Invest AB. Strategiska beslut föreslås visserligen
självständigt Samfods företagsledning skall, efter förslag frånav men
styrelsen i Samfod, underställas styrelsen i Slakteriförbundet Invest AB
för godkännande. Samfod deltar dessutom i den för Scangruppen

forskningen sker i Köttforskningsinstitutet AB, ettgemensamma som av
Slakteriförbundet helägt dotterbolag.

Scanfood

ÖvrigaScanfood SlakteriförbundetAB Invest tillägs AB 95,6 %.av
Skanek med 1,7 %, Farmek medägare 1,4 %,är Scan KLS med 0,7 %,

Scan Norrland med 0,5 % och Norrmejerier med 0,2 %. Scanfood
år 1994 miljoner631 kronor.omsatte ca

Scanfood Scangruppens specialföretag för frysta, konserveradeär och
andra hållbarhetsbehandlade produkter till konsument och storhushåll.
Mellan finns konsortialavtal reglerar verksamhetenägarna i bo-ett som
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verksamhet beståkonsortialavtalet skall bolagetsEnligtlaget. av pro-
marknadsföring, distributionadministration,duktutveckling, produktion,

produkter.försäljning nämndaoch av ovan
för avtalspartemaKonsortialavtalet innebär förpliktelse att satsaen

Scanfoodköttprodukter Scanfood.för djupfrystamarknadenpå genom
och industrikun-till grossistföretagde färdiga produkternadistribuerar

produkt-dock viss verksamhet påDeltagarna i samarbetet harder. egen
området.

LivsmedelDukat

ochSlakteriförbundethelägt dotterbolag till Invest ABDukat ärär ett
färdiglagadför charkuterier ochrenodlat produktionsbolag mat.ett

Slakteri-uteslutande föreningarna ochkunder består i principDukats av
Scanfood. Dukat har således intedotterbolag Samfod ochförbundets

detalj handelntill storhushåll, grossist- ellerdirekt försäljningnågon egen
miljonermed Dukat år 1994 174för avtal KF.med undantag omsatteett

kronor.
huvudsakligenproduktion och tillverkarspecialiserat sinDukat har

finns i sortimentet.andra produkteroch baconpastej ävenmen

FoodEllco

Slakteriförbundettill Invest AB.helägt dotterbolagFoodEllco är ett
utvecklar och förädlar livs-slaktbiprodukter ochhandFöretaget tar om

Även special-fettvävnad.styckningsben ochblod,medelsråvaror av
tillverkas. Ellco år 1994ändamålför biotekniskaprodukter omsatte

miljoner kronor.267

ABScan

Slakteriförbundetdotterbolag tillhelägtScan ABInom är ett sam-som
intressebevak-producenttjänst och vissinformation,ordnas gemensam

självkostnadspris tilldebiteras tillför utförda tjänsterning. Kostnader
beträf-All tidigare samverkananvänder tjänsterna.Scanföretagde som

tillfr.o.m. övergått Scan HB.marknadsföring har år 1995fande
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Köttforskningsinstitutet

Köttforskningsinstitutet Slakteriförbundetär helägtett dotterbolagav
utvecklings- och konsultföretagär ett inom livsmedelssektornsom med

särskild inriktning på köttprodukter. dettaI företag sker den för hela
Scangruppen forskningen.gemensamma

Fristående företag

drygtEtt tjugotal företag fristående från Scangmppen svarade år 1993
för knappt fjärdedel slakten. Av dessa de två Slakteri-ären störstaav
produkter i Helsingborg AB och Skövde Slakteri AB.

På styckningsmarknaden svarade omkring investorägda70 företag för
52 % styckningen år 1993. Bland de investorägda styckningsföre-ca av

märks SLP Lantkött AB,tagen Meat Master AB och Lords.
Störst bland de icke lantbrukskooperativa företagen på charkmark-

naden år 1993 KF svarade för 18 %, Sardus 8 % ochvar som ca
Procordia 6 %. För resterande andel svarade drygt 200 företag, vilka
ofta små och verksammaär på lokala marknader.

De flesta de investorägda företagen medlemmar iär Kött-av
branschens Riksförbund skall bevaka sina medlemsföretags in-som

både vad utvecklingentressen marknaderna och olikaavser gentemot
myndigheter.

De investorägda företagen har under år ökat integrationen ochsenare
det relativt vanligt förekommande,är åtminstone bland de investor-större
ägda köttföretagen, verksamhetenatt slakt-spänner ochöver
styckmarknaden, styck- och charkmarknaden eller samtliga delmark-tre
nader. Exempel på företag har verksamhetett på samtliga del-tresom
marknader Mårtenssons Partiaffárär kontrollerar Skövde Slakterisom
AB, Engvall Falk AB styckning och Sohlbergs Nya Charkuteri.

12.2.4 Konkurrensförhållanden

Struktur

Köttmarknaden delas traditionellt i delmarknader beroende påtreupp
köttets förädlingsgrad nämligen slakt-, stycknings- och charkmarknaden.
Slakteriema leverantörer köttråvara.är Kunderna på köttmarknadenav

industriföretag, dvs.utgörs stycknings- och charkföretag, detalj-av samt
handel grossister och storhushåll. Helfall råvara vid styckningutgör och
säljs företrädesvis till styckningsindustrin, mindre del säljs tillmen en
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Styckat köttstorhushåll.tilli viss månochdetaljhandelgrossister även
detaljhandeltillsäljscharkindustrintill ävensin råvaraiutgör tur men

storhushåll. Dettillvidareförsäljning till konsumentförgrossister samt
förädling be-för ytterligareindustriföretagensäljs tillstyckade kött som

småbitarbestårbl.a.industriråvara,s.k.köttvaror,enklarestår avsomav
ochkotlett-säljs främststorhushållochhandelTillgris.främstfrån

styckning.för vidarebiffrader
charktillverkningstyckning ochslakt,verksamhetsgrenamaolikaDe

integra-i olika formerellerföretagibedrivasantingenkan separata av
lantbrukskooperativavarierar. DeintegrationenOmfattningention. av
integrerade ochvertikaltutsträckningislakteriföreningarna är stor om-

Även investorägdadecharktillverkning.styckning ochslakt,bådefattar
vanligt före-det relativtochintegrationenökatenderar ärföretagen att

köttföretagen,investorägdabland de attåtminstonekommande, större
ochstyck-styckmarknaden,ochslakt-verksamheten överspänner

delmarknader.samtligacharkmarknaden eller tre
delmarknadkonkurrensenbeskrivningföljerNedan resp.aven

kortareställningaktörersoch övriga samtomfattande Scangruppens en
marknad.karaktäriserarvadförredogörelse resp.som

slaktmarknadenKonkurrensförhållanden på

slaktrnarkna-svenskadendominerar påinom ScangruppenFöreningarna
framgårJordbruksverketochSlakteriförbundet attfrånstatistikden. Av

innebärvilket också76 %,slaktenandeltotala ärScangruppens caav
Andelen någothelfall.förmarknaden ärandelharatt sammagruppen

i jäm-djurslagövrigamindrefårslakt och någotochsvin-påstörre
har 36SkanekochFarmekslakterierna.investorägdademedförelse

aktörernadeochslaktmarknaden störstatotaladen är%31 avresp.
marknad.denna

helfallsproduktionslakteriföreningamasandelmycketEn an-stor av
användsandelytterligareochföreninginom storinterntvänds enresp.

Slakteriförbun-slakteriföreningar,till andradvs. säljsScangruppen,inom
mängdergår detSamfod.eller Främstdotterbolag storameddet

Slakteriför-tillFarmekSkanek ochfrånSamfodtill samthelkroppar
helfallFörsäljningenNorrland.Farmek och ScanSkanek,frånbundet av

Stockholmsmark-huvudsaktill isedan vidaresäljsSlakteriförbundettill
Samfod köperföreningarna.mellanrörelsersker vissaVidarenaden.

slakteriföreningama.råvarubehov frånsittuppgift 95 %enligt avca
%säljs 40helfallproducerademängdtotalaAv Scangruppens ca

storhushåll ochdetaljhandelgrossist,tillmarknaden, dvs.den externa
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industri utanför Scangruppen. Industrin denutgör kundenstörsta externa
i fråga helfall.om

På slaktmarknaden konkurrerar främst tillgång till djur förman om
slakt och försäljning de slaktade djurkroppama, de s.k. helfallen.av
Konkurrensen det gäller tillgångennär till djur for slakt påverkas i hög
grad slakteriföreningamas kooperativa uppbyggnad. Det flertaletav stora
lantbrukare medlemmar iär Lantbrukarnas riksförbund LRF isamt en
eller flera lantbrukskooperativa föreningar. LRF och de lantbruksko-
operativa föreningarna tillvaratar medlemmarnas intressen näringspoli-
tiskt och på marknaden. Vikten solidaritet dessa organisa-gentemotav
tioner och därmed till den s.k. bondeägda industrin betonas eftertryck-
ligt. En påverkan detta slag flera medelutgör i konkurrensenettav av
mellan slakteriföreningama och investorägda slakterier leveranserom av
slaktdjur.

Ett ytterligare konkurrensmedel för slakterifcâreningama denär ser-
vice medlemmarna kan få på mängd områden. kanDet gällat.ex.en
olika former produktionsinriktad rådgivning och utbildning. Dess-av

finns omfattande livdjursfönnedlingutom hos föreningarna.en
Föreningarna har också konkurrensfördel möjligheten tillen genom

transfereringar mellan de olika leden i produktionen. Vinster i föräd-
lingsleden kan användas för subventionera högreatt avräkningsprisett
till producenten i slaktledet. Att så sker kan inte uteslutas bakgrundmot

slakteriföreningama haratt huvudsaklig uppgift sinaav attsom ge
dvs. slaktdjursproducenterna,ägare, bästa möjliga betalning för djuren.

Priset på råvaran alltså inte nödvändigtvissätts efter marknadsmässiga
principer från slakteriindustrinssett synpunkt, vilket skulle ha inneburit

slaktdjursköparen eftersträvatatt så lågt pris möjligt.ett som
investorägdaDe slakteriemas främsta konkurrensmedel priset vidär

sidan god service och närhet till producenterna. Investorägda slakte-av
rier betalar ofta högre pris vad slakteriforeningamaett än för fågör att
leverans djur.av

Konkurrensförhållanden styckningsmarknaden

Styckningsmarknaden präglas i hög utsträckning Scangruppensav
dubbla roll dels huvudleverantör till konkurrenterna den in-som
vestorägda sidan, dels konkurrent tillstörste dessa kunder. Desom
investorägda företagen köper cirka hälften sin råvara från företagav
inom Scangruppen. Detaljhandel grossist och industri köper ungefär lika

mängder styckat, skildastora kvaliteter, medan storhushåll köpermen av
mindre mängd. Scangruppens starka ställning i slakt- och styck-en
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ochmarginalerkanutsträckningvissiningsledet styragör att man
styckningsleden.slakt- ochikonkurrenternahoslönsamhet

beroendesåledesförädlingsindustrinföretag iinvestorägda ärMånga
Även därföretagsgrupperislakteriföreningarna.frånråvara egnaav

deltillstyckningsföretagfinnsingårslakterier storinvestorägda som
charkföretagMångaslakteriföreningama. ärfrånråvarasinköper om

styckningsföre-beroende,fall indirektidirekt såinte vartett genom
dedettaSärskilt gällerslakteriföreningama.frånfå råvaraatttagen, av

produktionsininriktatdelvis harellerheltförädlingsföretag som
svenska råvaror.

till helfallsråvaratillgången ärkonstateras storsålundakanDet att av
styckningsföretagen. Detsvenska ärinvestorägdadebetydelse för

medförändrasköttråvarorförmarknadensannoliktemellertid att
medlemsstatergränsskyddet EU:seftersominträde i EU motSveriges

till denköttråvarorför importmöjligheternaDärmed ökaravskaffats. av
ochdock osäkersådan importOmfattningen ärmarknaden.svenska av

i dettautvecklingenframtidabedöma dentidigtfördet attännuär
avseende.

styckningsmarknadensituationen påbetydelse förförvärvEtt storav
sammanfördeoch SkanekFarmekdåårsskiftet 199495vidslutfördes

ägda han-detförädlingsbolag i gemensamti sinaverksamheterna resp.
HB.Scandelsbolaget

charktill-ochstyckningavseendeverksamhetbedriverHBScan
helfall inköptabaserad påfärdiglagadproduktion mat,verkning samt av

lång-möjligahögstadessapåslakteriföreningama sättfrån ett gersom
ochNorrland Scandet endast Scanföreningarnabetalning. Av ärsiktiga

charkvaror.säljerLuleå som
marginal,godmeddet, störstaHBScankonstateras ärkanDet att

styck-få drygt 31 %och beräknasstyckningsmarknadenpåföretaget av
andelmedföretagetdetSamfod störstaningsproduktionen. nästär aven

Samfod, harinkl.Scangruppen,14 %.styckningsproduktionen enca
styckatproduktionentotaladen48 %produktion utgör avavcasom

kontrollerar tillsammansSkanek,Farmek ochHB:skött. Scan ägare, ca
Även styckningsmarknadenslakten.svenskatotaladen%67 av

dock inteDessavarurörelser inom Scangruppen, ärinternaförekommer
helfall.beträffandeomfattandelika som

charkmarknadenKonkurrensförhållanden på

charkmarknadenstarka påinte likainom Scangruppen ärFöreningarna
dockharstyckningsmarknadema sammantagetochslakt- mensom
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inkl. Samfod 30 % charkmarknaden med variationerca av mellanstora
olika produkter produktgmpper.oci Scangruppens starka ställning på
charkmarknaden grundar sig till del på den kanstor erbjudaatt fulltett
sortiment och denpå förfogaratt över varumärket Scan. Dessutom kan
Scangruppen i viss utsträckning påverka prisbildningen eftersom den på
råvaruområdet huvudleverantörär till hela förädlingsindustrin. in-De
vestorägda charkforetagens beroende råvara från Scangruppenav är
dock mindre styckningsforetagensän eftersom importerat kött i högre
utsträckning kan användas i charkvarutillverkningen.

investorägdaDe charkforetagen ofta småär och endast verksamma
lokala marknader. Det investorägdastörsta företaget på charkmarkna-

den har knappt 20 %. Scan HB beräknas uppnå 24 % charkmark-ca av
naden och skulle därmed detutgöra företaget.största

12.2.5 Andelar produktionenav

I tabell l nedan visas, uppdelat på företag inom Scangruppen ochresp.
de investorägda företagen, hur andel företagen harstor produceradeav
helfall och producerat styckat.

Tabell Andelar i år 1993.procent

Företag slakthelfall styckning

Farmekkoncemen 36 20
Skanekkoncemen 3 l 1l
S:a 67 31

Scan KLS 5
Scan Norrland 3,5 1,5
Scan Luleå 0,5

Samfod 14-
Slakteriförbundet 1,5-
S:a Scangruppen 76 48

S:a investorägda
företag 24 52
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importhinderochEtablerings-12.2.6

medetableringshinderformellanågradet intefinnsköttmarknadenPå
Etablerings-uppfyllas.måstekravlivsmedelshygieniskaundantag attav

lantbrukskoopera-degrunddock,kanföretagförsvårigheter avnya
till-uppståråvaruledet,marknadsandel ihöga omföreningarnastiva

Även med bl.a.regleringssystemEG:sblir knapp.till råvaragången
sikt kanPåutbudet.påverkakanantal djurvissttillbegränsatbidrag

med-från EU:simportkorrigerasråvarubristsådandock genomen
för-kommadockkan attimportkonkurrensenökadeDenlemsstater.

kommersalmonellakontrolldenhinderEtt ärflera sompå sätt.svåras
SverigespropositionregeringensIimporterade köttvaror.förkrävasatt

följan-bl.a.19199495: sägsprop.unionenEuropeiskaimedlemskap
någonfinnaslängreintedet attkommerinreVid EU:s gränserde:

Förhand-medlemsländer.övrigamedhandelgällersåvittgränskontroll
medlemskapvid trotsSverigeemellertid ettinnebär attlingsresultatet

köttimporterat ärkravetupprätthålla attgränskontroll kanavsaknad av
allamedlemskapsförhandlingama attibegärdeSverigesalmonellafritt.
tillochköttprodukter äggkött,anläggningar exporterarEG:s som

sal-avseendemedprodukternakontrollutföraskallSverige, aven
åtföljasskallpartier ettAllakrav.svenskamedenlighet avmonella i

innebärFörhandlingsresultatet attintygas.salmonellafrihetdärdokument
be-bl.a.omfattarsalmonella,skydd förbestämmelser somEG:s om
be-skyddsådant attköttprodukter, ettochhandlade ägg- geanses

fågelköttochFärskt köttSverige.---foracceptabla somstämmelserna är
iavsändandetskall före testas ursprungs-Sverigetillexporteras

sådantintygar testdokument attåtföljasoch ettanläggningen somav
kommervidareförädling. Köttförkötteteller somär avsettutförts att
kontroll-godkäntkommissionentillämpar ettanläggningarfrån avsom

testas.behöversalmonellaförprogram
tilläm-Finland och NorgeSverige,ianläggningarendast somDet är

gällernärvarandesalmonella. Förforkontrollprogramgodkäntettpar
innananspråkidagarsalmonellakontroll tretarförtestmetod somen

märkbartlivslängdminskartiderhållas. Dennakantestresultat varans
känsligareharfläskköttsynnerhetoch ifärskt köttgäller endet somnär

resul-få framdygnendastdet atttestmetod där etttarhållbarhet. En ny
godkänts.inteharexisterar ännutatet men

irollviktigspelatordeÄven smakpreferenser samman-nationella en
mark-förverkaraktivtföretag attsvenskaflerasynnerhetihanget, som

hosplanerdessutomfinnsprodukter. Detsvenskaspecifiktnadsföra
formför någonverkahandelniföretagen att avstatsmaktensåväl som

kött.ursprungsmärkning av
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koncentrationDen finns den svenska marknaden, främst isom
slaktledet, i handeln kanäven också import-utgöra och etable-men ett
ringhinder. Ytterligare hinder för importen kan Sverigesvara geogra-
fiska läge.

12.2.7 Samarbetet inom Scangruppen

Följande beskrivning översiktlig bild de viktigaste företeelser-ger en av
det gäller samverkannär inom Scangruppen.na

Samverkan slakteriföreningarnainom

Enskilda köttproducenter medlemmarär och samverkar i slakteri-
föreningama. Medlemmarnas samverkan i slakteriföreningama omfat-är
tande och innefattar i princip all verksamhet från inköp förnödenheterav
och avelsverksamhet till slakt, förädling, marknadsföring och försäljning.

Varumärken

Scan varumärkeär ochett registreratägs är Slakteriförbundet.som av
Scanvarumärket tillsammans med varumärkena Piggham, Scan Beef,
Scans Magra, Scan Utmärkt, Deli och Rekord används flertalettav
företag inom Scangruppen. detNär gäller djupfrysta användsvaror varu-
märket Scan Djupfryst Scanfood. Avtal varumärkeslicenser före-om
ligger mellan förbundet och de företag inom Scangruppen utnyttjarsom
varumärket. Scanvarumärket används konsument och storhus-gentemot
håll. Det används för kött, chark, kylda frysta produkter.resp.

Organisationen hålls i hög grad dessasamman av gemensamma varu-
märken vilka i hög utsträckningäven det svårt lämnagör organisa-att
tionen. föreningAtt skulle dra sig samverkan inom Scangruppenen ur

osannolikt eftersomär de därigenom går miste de mycket storaom
värden ligger i varumärkena. Enligt Slakteriförbundets bedömningsom
har föreningarna ingen praktisk möjlighet köpa märket elleratt ut att
från grunden bygga märke tillnärmelsevisett kraft.av samma

Det varumärket används i praktiken sådantgemensamma ett sätt
föreningarna avstår frånatt på marknaden påatt skil-sättettagera som

jer dem från övriga föreningar. Av produktmärkning och produktannon-
sering framgår inte produktionsställe eller vilken förening vissav en
produkt tillverkats. Konkurrens mellan föreningarna i form t.ex.av
differentierad prissättning i butik motverkas eftersom konsumenterna

9 |5-l29l
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Äveninomtillverkarefrån tvåproduktersärskiljakaninte gruppen.
itillverkarefrånprodukter änintressebutikernas att ta mer enav

särskiljas.inte kanprodukternadåeliminerasgruppen
utvecklatsochåri 25inom ScangruppenScanvarumärket har använts

charkprodukter.ochSverige för kött-ivarumärketkändatill det mest
alternativautnyttjafull frihetdockharScangruppen attinomFöretagen

varumärken.
och Scangrup-ScanvarumärketmarknadsföringengällerdetNär av

förenhetenhosdelliggervarumärken ansvaretövriga stor avenpens
under Scan AB ärtidigareScanvarumärkesaktiviteter sorterat somsom

dockharjanuari 1995Efter den lSlakteriförbundet.tilldotterbolagett
huvudsakligadetdärmedoch ansvaretenhetövertagit dennaHBScan

Scanmärket.marknadsföringenför av

charkprodukterproduktionGemensam av

specialiserings-ochproduktions-omfattandefinnsScangruppenInom en
tidi-produktionGemensamcharkprodukter.avseendesamverkan var

produktionssamverkan. Dedennabenämningsammanfattandeengare
tillverkade påLivsmedelDukatSyd ochFarmek ScanAB,företagentre

omfattadeAvtalencharkprodukter.Slakteriförbundet olikauppdrag av
%och 8charkproduktiontotalahela Scangruppens%30 avcaavca

charkmarknaden.svenskatotaladen
rollerSydsoch ScanFarmek AB:sharScan HBbildandetEfter av

harHBScanScan HB.övertagitshelhetsinsamarbete idettai nuav
produkter.vissatillverkningLivsmedelDukatmedlegoavtal avom

ochNorrland Scanmedöverenskommelser ScanHBhar ScanVidare
tidigarepåcharkprodukter sättvissaleveransLuleå somsammaavom

produktion.inom gemensamgällde
mark-omfattarproduktioninom gemensamSamarbetet gemensam

riksnivåMarknadsaktiviteterScanvarumärket.undernadsföring sam-
säljansvaret.förening harmedanordnas resp.

Scanfood

företagensamverkarkonserverköttvaror,gäller frystadetNär m.m.
produkt-produktion,avseendeScanfoodi företagetinom Scangruppen

djup-distribution. Pâochmarknadsföringadministration,utveckling,
tillförsäljningentredjedelcirkaScanfoodfrystmarknaden har aven

marknad.dennaföretagetdetdetaljhandelsmarknaden och störstaär
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På storhushâllsmarknaden har Scanfood mellan och15 20 %. Att märka
Samfod harär 10 % storhushâllsmarknaden.att främstaDe kon-ca av

kurrenterna på detaljhandelsmarknaden år 1993 KF, Procordia ochvar
Svenska Nestlé, vilka tillsammans hade 50 % marknaden. Pro-ca av
cordia och Indra konkurrenternastörsta på storhushållssidan medvar
ungefär lika marknadsandelar Scanfood.stora som

Scanfood distribuerar sina produkter samtliga grossistkanaler.genom
På storhushållssidan fungerar föreningarna grossister.som

Det något marknadssamarbete inte förekommeratt mellanuppges
Samfod och Scanfood.

Scan Storhushåll

Scan Storhushåll AB marknadsföringsbolagär inomett Scangruppen
inriktat på storhushâllsmarknaden. konsortialavtalEtt reglerar samverkan
i bolaget mellan Slakteriförbundetägarna är med 20 %, Farmeksom
40 %, Scan Syd Livsmedel AB 25 %, Scan Norrland 10 % och Scan
Luleå 5 %.

Bolagets ändamål åstadkomma effektivastär möjliga marknads-att
föring i första hand köttprodukter till storhushâllsmarknaden underav
varumärket Scan. Bolaget tecknar vidare inköpsavtal för komplettering

föreningarnas sortiment för övergripande kontakter medsamtav svarar
rikstäckande kunder. Parterna för rikssortimentatt ett gemensamtsvarar
utvecklas och medverkar till rikstäckande marknadsföring detta.av
Produktutveckling samordnas.

Föreningarna sälj själva produkterna storhushâllsmarknaden ocher
priser, villkor och volymer fastställs självständigt delägande förening-av

och företag.ar
totalaDen andelen på storhushâllsmarknaden för företagen inom

Scangruppen 20 % medan de väsentligaste konkurrenternavar ca var
Lithells, Goman KF och Dafgård med marknadsandelar ungefär mot-
svarande Scangruppens.

Efter bildandet Scan harHB den administrativa verksamhetenav
inom Scan Storhushåll övertagits Scan HB.av

Scangruppens utlandsverksamhet

Sedan tillkomsten Scan HB Scangruppens utlandsverksamhetär kon-av
centrerad till detta företag. Utlandsverksamheten bedrivs helt kommer-
siella villkor. finnsDet inga avtal tvingar företagen inom Scan-som
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deutlandsavdelningenanvända den ärutanatt gemensammagruppen
inte hellerförekommerde finner bäst. Detpå detfria sättexporteraatt

företag bärförening ochsubventionering varjeinternnågon eventu-utan
Även och styckareinvestorägda slakterierexportförluster själva.ella

utlandsavdelningen.motsvarande tjänstererbjuds av

Hallandsslakt

slaktmark-och armek påsamverkar Skanek FHallandsslaktföretagetI
frånbaserad leveranserslaktverksamhetarbetar medBolagetnaden.

produktionssamverkan enbartoch Farmek.Skanek Denna rörbåde
kundeslaktkroppardär konkurrensi områdeslakt ett omgemensam

förening.mellanaktuelltvarit resp.

regleringEG:s12.2.8

grund-beskrivits påtidigareMarknadsregleringama bygger tresom
priser,medmarknadprinciper: En gemen-gemensammagemensam

jordbrukspolitiken.finansieringskapspreferens samt avgemensamen
marknadenupprätthålls denområdenövriLiksom på gemensammaga

land tillämpas.tredjeimportavgifterochtullar gentemotattgenom
gemenskapspreferensen.dockminskaråtaganden i GATTGenom

marknadsordning-för viktigasteredogörelse dekortNedan följer en
och griskött.avseende nöt-arna

kalvköttochNöt-

djur,gäller för levandekalvköttför ochMarknadsregleringen nöt-
styckningsdetaljer. Ettdiversefryst köttochtorkat nyttfärskt, samt

ochbidraggäller priser,januari ochkraft den 1993trädde i 1system
miljöhänsyn.premierasintervention. detI systemetnya

interventionspris.riktpris ochreferensprisfastställsnötköttFör
bådesituationentilloch hänsynför tjurarReferenspriset tassätts vuxna

det pris påInterventionsprisetmjölkproduktion.och ärför nötkötts-
utifrånPriset bestämsstödingripandena baseras.olikadevilket vuxna

från âr 1993skall minska med %Interventionspriset 15slaktvikt.tjurars
till år 1995.

föri drygt 20 år. Kravenhar tillämpatsinterventionssystem attEG:s
ochmed CAP-reformeni ochskall utlösas skärptesintervention upp-

Uppköpen skerfram till år 1997.nedköpen kommer trappasatt genom
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anbudsförfarande. Interventionsköp kanett bara för begränsadegöras
kvantiteter inte priserna går ned under viss nivå då begränsning-om en

upphör gälla. Förutom intervention kanatt stöd för privatarna ett
lagring användas för stabilisera marknaden detatt påverkar deutan att
traditionella marknadskanalerna. Det finns möjlighetäven erhållaatt
exportbidrag för nötkött.

det reformeradeInom djurbidragssystemet finns flera bidrag.typer av
Handjursbidrag för maximerat antal djur hosett uppfödare ochges resp.
region. Utslaktningsbidrag i syfte reducera överproduktionattges genom

tidig utslaktning tjurkalvaratt uppmuntra mjölkras. Bidrag förav av am-
och dikor till producenter kalvar till köttproduktion.ges av

Griskött

Marknadsordningen för griskött omfattar levande djur, dock inte avels-
djur, och kött köttprodukter i olika fonner. Varjesamt år fastställer
ministerrådet referenspris baspris för slaktkroppar.ett Priset avspeglar
den genomsnittliga produktionskostnaden inkl. slaktkostnad. Ursprung-
ligen det tänkt nivån skulle sådan marknadsprisetatt stabili-attvar vara

strukturella överskott skapas.utan att Trots baspriset på grisköttseras att
sedan länge ligger långt marknadsprisnivån inomöver harEU dock
intervention inte skett på flera år. Stöd till privat lagring förekommer i
begränsad utsträckning. Gränsskydd och exportbidrag förekommer
också.

12.2.9 Sammanfattning konkurrensförhållanden—

De beskrivna marknadsregleringarna påverkar prisnivåerna och blirovan
Ävendärmed styrande för produceradeäven volymer. mejeriregleringen

har viss påverkan mejerikvoternas storlek och därmedatten genom
antalet mjölkkor påverkar utbudet kött.av

harDet knutits starka förhoppningar till effekterna Sveriges med-av
lemskap i EU vad gäller konkurrenssituationen den svenska kött-
marknaden. ökningDen importen EU-medlemskapet förväntadesav som
medföra har dock hittills varit begränsad. Bidragande orsaker till detta

bl.a. konsumenternas preferenserär för svenskt kött och den salmonella-
kontroll krävs för import köttvaror. Försvagningen densom av av
svenska kronan och det faktum de svenska priserna kött redu-att

för den förväntade importkonkurrensencerats mötaatt andra för-är
klaringsfaktorer.Till detta kommer den svenska marknaden har lågatt en
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Gemenskapen.i utkanten Intern-och den liggerbefolkningstäthet att av
dock intede olika EU-ländemamellanoch griskött ärmedhandeln nöt-

omfattning iframtidaimportkonkurrensensförutsägaochobetydlig att
osäkerhet.förenat medi dagSverige är stor

känneteck-köttmarknadenden svenskaKonkurrensfcirhållandena på
dubbla rollställning derasstarkaslakteriföreningamasdagi samtavnas

företagen.investorägda Dentill deoch konkurrenthuvudleverantörsom
slakteriförening-konkurrens mellanbristen påocksåkännetecknas av

slakteriföreningamamellanområdesindelningpraktiken finnsI enarna.
före-till denprincip hänvisadeiköttproducentemainnebär ärattsom

eller tillverksamhetbedriver singeografiska område dening inom vars
undantagsvissäljer inteFöreningarnaslakterier.investorägda änannat

skerverksamhetsområde.normala Däremotutanför sittproduktersina
inomoch företag Scangruppen.till andra föreningarförsäljning internt

köttmarknaden ScangruppenskännetecknasVidare gemensammaav
användningstarkaste.Scanmärket det Dagensvarumärken, är avvarav

företagvilketomöjligt för konsumentendet oftavarumärket attgör se
förintresseminskar företagensviss Dettaproducerat vara.ensom

varumärkessamarbetetunderlättarproduktdifferentiering. Dessutom upp-
mellan föreningarna.områdesindelningenrätthållandet av

slakteriförening-konkurrens mellanhindrarfaktorytterligareEn som
mellanskerproduktionssamverkanochspecialiserings-denär somarna

Livsmedel ochoch DukatScanfoodföretageni bl.a.föreningarna genom
dennaproduktion. Genomavtalennämndatidigarede gemensamom

utvecklaförinsatserFöreningamasutbudet begränsas.kansamverkan att
också.produkter begränsasegnanya

Även rikstäckandeoch utvecklingenkoncentrationhandelns mot
bidragitharoch annonseringpriskampanjerkedjor med gemensamma

nyetablering ochdag kan försvåraikoncentrationökadetill den som
import.

Mejeribranschen12.3

marknadochProdukter12.3.1

grädde,konsumtionsmjölk k-mjölk,räknasmejeriprodukter ost,Till
dryck-konsumtionsmjölk innefattarfruktyoghurt. Begreppetmatfett och

föryoghurt.och naturell Detfilprodukteresmjölk, gemensamma pro-
vidinmjölkde utgår frånmejerimarknaden vägsdukterna på är att som

mejerier.
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lnvägningen mjölk i Sverige 3 357 milj. kg år 1994. Detav var pro-
ducerades milj.1 318 kg k-mjölkprodukter, 82 milj. kg gräddprodukter,
133 milj. kg 45 milj. kg fruktyoghurt och 74 milj. kg matfett0st, exkl.
produktion för export.

Utrikeshandel

Exporten till del beroende den inhemskaär produktionsbalansenstor av
kan därföroch variera kraftigt mellan olika år. Importen stabil.är mer

De huvudsakliga handelsvaroma lagringsbara produkterutgörs av som
och mjölkpulver vissa fárskvarorsmör frukt-ost, även t.ex.men som

yoghurt. Varken eller import k-mjölk förekommer i någonexport av
nämnvärd utsträckning. På k-mjölksidan kan dock viss ökningen vara

efter hand de s.k. UHT-produktema,vänta dvs. produkteratt medsom
förlängd hållbarhetstid, ökar sina marknadsandelar. Sådana produkter är
i dag relativt i södra Europa torde få mycket liten be-stora men en
tydelse på den svenska mejerimarknaden.

Importen år 1994 uppgick till 24,3 milj. kg, vilket utgjordeostav ca
tillförseln15 % till den svenska marknaden. Motsvarande siffror förav

k-mjölkprodukter 17 milj. kg och 1 % tillförseln. Vidare impor-var av
terades milj. kg mjölkpulver.4 Smör importerades inte. Samma årca
exporterades milj. kg7,1 en dryg tredubbling jämfört medostca
föregående år, 10,2 milj. kg 6,3 milj. kg mjölkpulver ochsmör,ca ca

0,14 milj. kg k-mjölkprodukter.ca

Marknadens12.3.2 aktörer

Mejeriföreningarna

all mjölkNästan produceras inom landet levereras till den lant-som
brukskooperativa mejeriindustrin. De åtta lantbrukskooperativa mejeri-
föreningarna mjölkråvaran och mjölkleverantörernaär mottagare ärav

regel medlemmar i mejeriföreningama. Medlemmarna ärsom genom
insatser i proportion till sina mjölkleveranser också till förening-ägare

Mej erimarknaden kan i princip geografiskt uppdelad påsägasarna. vara
så varje mjölkleverantör medlem i viss föreningsätt och varjeäratt en
kund tillhör visst mejeris område. Produktionsinriktningen varierarett
mellan föreningarna inom Arla tillverkas hela produktsortimentet,-
medan Gefleortens mejeriförening endast tillverkar konsumtions-t.ex.
mjölk och grädde. Vid sidan den lantbrukskooperativa mejeriindustrinav
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forgårdsmejeriers.k.mindre mejerier,fåtalendastfinns ett svararsom
mjölkinvägningen.knapp procent aven

marknaden förprincip for 100 %iMejeriföreningama avsvarar
färskost. Påoch naturellgräddenaturell yoghurt,fil,dryckesmjölk,

bl.a.försäljningmed lokalgårdsmejerierdockhåll i landet harnågra av
Beträffande fruktyoghurtomfattning.mindreetablerats idryckesmjölk

hårdostMarknaden Förmarknaden.85 %mejeriföreningamahar ca av
domi-Sverige ochförsäljningen itotaladen%80 ostutgör avavca

matfettsmarknadenmejerifdreningama. Påproduceradost avavneras
Påsmörforsäljningen.for 100 %mejeriforeningama såstår gott avsom

fetter ochvegetabiliskamatfettsmarknaden inkl.totaladen även rent
marknaden.mejeriföreningama 40 %fetter harblandade ca av

mejerimarknadenorganisationenlantbrukskooperativaDenFigur

Arla ek för

ABmossSw.nemoun.
MIOGIAB100% 62.4%64.1%

smar 10056ABMa
50.0%Flnkveror100%ABMe

mossAB
FoodsABI 00%Me

JO-BolaoatSemperAB10056 -
FmuaroounarHBmangoMogenAB1ooss

ASallad 10056ABRydbergs
50.0%

Skånemelener12.7-.
15.2%

ii v v
MeierierMilko e7%7.7% .‘Sv. Mejedemas

SMRRiksförening

NorrmejerierMeleriindustrlemae ABSveneIuSnIdr5.asa45.7-förening
100% 5.5%ABKellikalla ‘

A AA A ANNP—Me|erI 5.5%

MejeriFalköpings 1.6%2.2%

MejeriförenlngGefleortens Less1.9-A

Glsene Mejerflbrenlng om0.5%

0.156
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Storleken på föreningarna varierar starkt. Av fig. framgår2 Arla åratt
1993 svarade för 64,1 % den totala mjölkinvägningen i Sverige. Arlaav
hade drygt leverantörer.ll 000 Därefter följde Skånemejerier med 12,7
% invägningen och 2 000 leverantörer och Milko Mejerier medav ca
7,7 % invägningen och leverantörer.1 600 Därutöver svaradeav ca
Norrmejerier för 5,7 %, Nedre Norrlands Producentförening för 5,5 %,
Falköpings Mejeri för 2,2 %, Gefleortens Mejeriförening för 1,6 % och
Gäsene Mejeriforening for 0,5 % invägningen. Den totala inväg-av
ningen mjölk 3 360 milj. kg och det totala antalet mjölk-av var ca
leverantörer 18 500 stycken.ca

Branschorganisationer

Som mejeriföreningamanämnts är organiserade i Svenska Mejeri-ovan
Riksförening, SMR, föreningarna i förhållande till sinaägerernas som

medlemsinsatser, och Mejerindustriemas Förening. SMR inriktat påär
producentnära frågor medan industriföreningen arbetar med industriella
frågor. Föreningarna arbetar inom sina områden både med näringspoli-
tisk bevakning, opinionsfrågor och viss branschneutral forskning.

Konkurrensförhållanden

Mejeriföreningama kontrollerar 100 % den totalanära invägningenav
inhemsk mjölkråvara, vilket givetvis dem synnerligen starkav ger en

ställning vid framställning mjölkbaserade produkter.av
Mejeriföreningarna vidareäger Svenska Smör AB. JO-gemensamt

bolaget Arla och Skånemejerier.ägs Mejeriorganisationen harav en
stark ställning inte bara vad gäller mjölkbaserade produkter ävenutan

vissa andra produktområden, juice.t.ex.
Mejerimarknaden har sedan många år varit geografisk uppdelad

vilket har inneburit föreningarna inte har konkurreratatt varandrasom
mjölkleverantörer och inte heller varandras kunder, avseendeutomom

Denna uppdelning tidigare sanktionerad0st. Föreningarnastaten.var av
har vidare i sortiment. Vissa produkter,stort sett antingensamma som
framställs eller importeras eller föreningar, tillförs oftaettav en par
övriga föreningar olika former licens- och distributionsavtal.genom av

Mejerivaroma kan delas efter olika grunder. indelningsgrundEn
produkternas hållbarhet, eftersomär hållbarhetsaspekten har betydelse

för distribuera produkterna.sättet Färska mejerivaror, dvs.att produkter
med hållbarhet cirka sju dagar, direktdistribueras i regel tillen
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hållbarhetstid,med längreMejerivarorproducenterna.kunderna caav
finnsgrossist. Därutöverdistribuerasoch däröver,dagar även21 genom
håll-medUHT-produktergräddemjölk ochhållbarhetsbehandlad en

månader.barhet ett par
olika del-situationen pågenomgångkortfattadföljerNedan aven

mejerimarknaden.inommarknader

naturell yoghurtochfilprodukterdryckesmjölk,Konsumtionsmjölk
gräddeoch

fore-tillmejcriföreningamadirektdistribuerasprodukterDessa resp.av
transportkost-fárskvarakaraktärProduktemaskunder. samtnings av

förincitamentvaritproduktpriset harandelrelativtnademas stora av
ochmellan-lätt-,bassortimentsidandirektdistribution. Vid ett avav

underhar detförening,vid varjetillverkasi regelstandardmjölkñl, som
endastvilkanischprodukter,sortimentvuxit framår ett avsenare
andradistribuerasochköpsförening äventillverkas avmenav en

föreningar.
konsumtionsmjölkspro-särskildavidarelegotillverkarFöreningarna

Änglamarkspro-ochBRA-produkter för ICA:skundertill vissadukter —
räkning.konsumentkooperationensdukter för

fruktyoghurtMarknaden för

bådekonkurrensmejeriföreningamaharfruktyoghurtförmarknadenPå
Föreningamasimporterade produkter.ochproduceradeinhemsktfrån

finnsmejeriorganisationen%. Inomtill 85marknadsandel beräknas ca
licenstillverkningochYoggiBärryvarumärkenägda avgemensamt

tillverkasmejeriorganisationenUtanförYoplait.produkterutländska
detförmedlasprodukterImporteradeBergh.denVanfruktyoghurt avav

MejerikompanietochValiofinskaFoods,företaget MDdanska avav
AB.Foodorama

hårdastMarknaden för

försäljningentotaladen%hårdost 80 0stförMarknaden utgör avavca
mejeri-produceraddominerasHårdostmarknadénSverige. osti avav

ostforetagetÅr ägdatidigaredelades det1993 gemensamtföreningama.
ochABNorrOstArla Ost AB,företag,enskildaRiksost AB treupp

försäljningmarknadsföring ochförvilka självaSkånemejerier, svararnu
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Ävensin Falköping och Gäsene tillverkarost. idag Detta har lettav ost.
till ökad konkurrens mellan mejeriema vad försäljning 0st.avser av
Importen har minskat, ökar kraftigt efter särskildaexporten satsningar

utländska marknader och totalmarknaden har ökat. Den ökade
konkurrensen på ostmarknaden har också resulterat i konsumenternaatt

ostsortiment.möter störreettnu

Matfettsmarknaden

Mejeriföreningamas Bregott ochsmör, Lätt Lagom, försvarar ca
40 % den totala konsumentmarknaden för matfett. Föreningarnaav
behärskar smönnarknaden till 100 %. Den konkurrentennästan störste

margarintillverkaren denVan Berghär har 50 % dennärmaresom av
totala konsumentmarknaden för matfett.

12.3.3 Etablerings- och importhinder

finns inteDet några formella etableringshinder i mejeribranschen från-
livsmedelshygieniska krav måste uppfyllas.sett att Etableringssvårig-

heter kan dock uppstå till följd de lantbrukskooperativa mejeriemasav
höga marknadsandel i råvaruledet. kooperativaDe mejeriema försvarar

100 % invägningen mjölkråvara.närmare För nyetableringattav av som
tillverkare skall möjlig krävs således tillgång till mjölkråvara frånvara
lantbrukare i dag medlemmar i kooperativaär mejerier. Tillgångensom
till mjölkråvara speciellt betydelsefull på grundär mjölkens kortaav
hållbarhet och den dyr i förhållandeatt är till sitt värde.att transportera
Distributionen därför betydelsefullär på mejerimarknaden. EG:sextremt
mjölkkvotering förestärker dessa problem.

Mejerisektorns koncentration kan det svårt kommaäven göra att
leverantör mejerivaror. Den geografiska uppdelningen mark-som av av

naden, ursprungligen uppstod effekt den tidigare svenskasom som en av
jordbruksregleringen, butik endast har mejerigör leve-att ettresp. som

fullt mejerisortiment. Mejeriemarantör har i sett 100 %stortav av
marknaden för dryckesmjölk, fil, naturell yoghurt, grädde och färskost
och de distribuerar direkt från mejeri till butik. Butikerna till delär stor
beroende service från mejeriet, betydelsefull leverantör.utgörav som en
Detta kan medföra butikerna blir återhållsamma medatt att ta
konkurrerande produkter på de produktsegment där sådana finns.

Även det faktum grossistdistribution färska mejeriprodukteratt av
saknas i sig begränsning för möjligheternautgör till etableringen resp.
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direktdistri-ifå lönsamhetförvolymerkrävsimport. Det attstora en
nuvarande mejeriernassidan devidbution system.av

mejeriorganisationenSamarbete inom12.3.4

företagägdaGemensamt

Scandmilk ABSvenska Smör.samverkar ABMejeriföreningarna genom
JO-Bolagetmedanföreningar och SMRsamtligaägs gemensamt av

Skånemejerier.Arla ochtill lika delarFruktprodukter HB ägs av

Svenska SmörAB

tillverk-Svenska sköterSmörproduktbolaget ABägdaDet gemensamt
matfett frånmarknadsföringochlagring,ningsplanering, transport av

Gefle-Norrmejerier,Skånemejerier, Milko,Arla,mejeriföreningarna.
skriftligtNågotSvenska Smör.delägare iFalköpingochNNP ärorten,

samarbetarFöreningarnamellaninteföreliggeravtal parterna. om
företagenochBregottLagomSvenskt Smör, Lättvarumärkena samt

produkterna.eller någratillverkning någonsigspecialiserathar avav
samord-förSvenska Smör,sedanköpsProdukterna svararsomav

sedansäljerSvenska Smörmarknadsföring.ochplaneringning, pro-
distribution.ochförsäljningför vidareföretagentilldukterna

skyldigaintedeltagande företagfrivilligt och attärSamarbetet är
derasköpaskyldigthellerinteSvenska Smör ärtill attleverera som

leveranspliktuppgift, varkenenligtföreligger,matfettsprodukter. Det
produktionsbe-och någrasidannågonderamottagningsplikteller

under Svenska SmörsprodukterTillverkninginte.finnsgränsningar av
efter be-endast skefår dockochSvenskt BregottSmörvarumärken

sintillverkareArla dessutomSvenska Smör.frånställning är avensam
förexklusivttillverkasprodukt LagomLättpatentskyddade som

mejeri-medanenhetligainköpspriserSvenska Smörs ärSvenska Smör.
begränsningsjälvständigt. Någonhandelntillsina priserföretagen sätter

inte.förekommermarknaderföretagensdeltagandedeav
ochmarknadsföringtillverkning,Svenskai SmörSamarbetet avser

speciali-inkluderarSamarbetetbordsmargarin.ochförsäljning smörav
kontrol-möjligtdetoch detvarumärkenoch gör attsering gemensamma

varumärken.under dessautbudetlera
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J0-Bolaget ruktprodukterF HB

Arla och Skånemejerier JO-Bolaget vilketäger marknadsförgemensamt
juice- och nektarkoncentrat fruktsoppor och krämer. Samarbetetsamt
inom JO-Bolaget främst inriktat på marknadsföring, inköpär och pro-
duktion.

främstaJO-Bolagets ändamål marknadsföra de i bolagsavtaletär att
nämnda produkterna. syssla åliggerDenna JO-Bolaget exklusivt. Pro-
dukterna legotillverkas hos delägarna och eventuellt andra Milkot.ex.
vilket innebär specialisering uppnår högre rationalitetatt man genom en
i produktionen. produktionenFör bolaget inköp råvarorgör attav
användas i legotillverkningen.

Handelsbolagsavtalet reglerar JO-Bolagets verksamhet åläggersom
begränsningar i fråga tillverkning, marknadsföring och för-parterna om

säljning.

Scandmilk AB

Bolagets syfte rationalisera lagerhållning, lagerhantering ochär distri-att
bution mjölkpulver på den svenska marknaden. Bolaget före-ägsav av
ningarna i förhållande till inbetalda insatser i SMR. Något skriftligt avtal

Scandmilk finns inte, endast muntligt. Verksamheten i Scandmilkettom
upphörde den juli varefterl 1995 förening Scandmilksövertogresp.
tidigare verksamhet.

Swedish Dairies International AB

Swedish Dairies, helt Arla, tradingbolag,ägs är ettsom numera av som
föreningarnabl.a. kan få i uppdrag sälja och mjölkpulver tillsmörattav

utlandet. Produkten övergår direkt från säljare till köpare provisionmot
Swedishtill Dairies. Det pris den säljande föreningen erhåller bero-är

ende det pris Swedish Dairies erhåller vid exportaffären.av

och distributionsavtalLicens-

Mejeriföreningama har i sortiment. Produkterstort sett samma som
antingen framställs eller importeras eller föreningar tillförsettav en par
ofta föreningarövriga olika former licens- och distributions-genom av
avtal. det följandeI redogörs kortfattat för några de licens- ochav
distributionsavtal finns mellan föreningarna.som
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Hälsofil och Fjdllfildistributionsavtaloch VerumLicens- -

Arla till försäljning ochNorrmejerier och ArlamellanAvtalet rättger
Hälsofil. NorrmejerierNorrmejeriers produkttillverkning Verum ägerav

filen ingåendehar den iHälsofrl ochvarumärket Verum patent
Norrmejeriersavtalet distribueraArla erhållerbakterien. rätt attgenom

upprätthållerdet område där ArlaHälsofil inomprodukt Verum egen
tillverkapå vissa villkordirektdistribution. Arla har dessutom rätt att

betalar Arla royalty.tillverkningregi. Vidprodukten i enegenegen
i princip likadantdelas mellan EttMarknadsföringsansvaret parterna.

tillverkningtill försäljning och NNP:sArlaavtal det rättär avsom ger
Fjällfil.produkt

nämnda avtal omfattaravseendesamarbeteFöreningarnas ovan
kan därmed kontrolleras.försäljning. Utbudettillverkning och

och distribution YoggiMarknadsföring -

Yoggi ochavseende produkternasamverkarmejeriföreningarSamtliga
samtliga föreningarkonsortialavtal i vilketGenom ärBärry. parterett

föreningar ifått uppdrag övrigaMilko ihar Arla och att resp. namnav
MilkoYoggi Arla ochvarumärkena Bärryinnehavregistrera samtav

marknadsföring enligtvarumärke ombesörjaför närmareatt resp.
avtalet.specifikation i

både Yoggi ochfrihet tillverka Bärryavtalspart har fullVarje att
försäljningmarknadsföring ochtillverkning,vidmåste pro-avmen

angivna iregler finnsfölja vissadukterna pro-engemensamma som
hinder förföreligger inte någotduktmanual. Det part att ta uppresp.

förutsattkonkurrerande produktmarknadsföringochellertillverkning av
med Yoggi ellereller helt likartadyoghurt identiskaktuellinte äratt

rättigheterfritt överlåta eller licensierafår inteVidareBärry. utparterna
avtalet.enligt

specialiserings-också vissproduktionen förekommersamband medI
specialiserarvissa föreningarföreningarnasamverkan mellan attgenom

förpackningsstorlekar varpåoch vissavissa smakersin tillverkning på
föreningar.vidaredistribueras till övrigadessa produkter

Distributionsavtal Yoplait-

beträffandeföreningarnasamarbetar någrafruktyoghurtmarknadenPå av
det franska företagetavtal medYoplait. Arla harfruktyoghurten genom

Sverige till-inomerhållit exklusiv licensInternational SASodima att
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verka och distribuera mejeriprodukter, främst yoghurt, under det inter-
nationellt kända varumärket Yoplait.

intresseArla har aktuella produkter distribueras utanföratt ävenav
distributionsområdeArlas och andra mejeriföreningar har intresse attav

distribuera dessa produkter. Arla har därför ingått distributionsavtal med
fyra mejerifcireningar; Skånemejerier,NNP, Milko och Norrmejerier.

Distributionsavtalet innebär i korthet förening har tillrättatt attresp.
återförsäljare distribuera fruktyoghurt under varumärket Yoplait. Denna

gäller dock endast inom det område där förening upprätthållerrätt resp.
direktdistribution. Området kan helst utökas i dennär ut-egen som

sträckning föreningarna utvidgar den direktdistributionen. Avtaletegna
innehåller begränsningaringa avseende föreningarnas bestämmarätt att

Försäljningsvillkorpris eller andra vid försäljning till kund. avtaletI
finns konkurrensklausul i viss utsträckning hindrar föreningarnaen som

distribuera vissa mejeriprodukter. Viss samverkan skall enligt avtaletatt
ske det gäller marknadsföringen.även när

Avtalen innehåller bl.a. bestämmelser begränsar möjligheten attsom
marknadsföra produkten i fråga.

Distribution och marknadsföringssamverkan Kesella-

Ett licensavtal mellan Arla och Skånemejerier Skånemejerier exklu-ger
siv inom Skåne använda varumärket Kesella för produktion ochrätt att
marknadsföring sådan färskost uppfyller de krav specifi-av som som

i licensavtalet. Skånemejerier får vidare inte sälja Kesella utanförceras
Skåne.

regleringEG:s12.3.5

Marknadsregleringama bygger tidigare beskrivits grundprin-tresom
ciper: En marknad med priser, gemenskaps-gemensam gemensamma
preferens finansiering jordbrukspolitiken.samt en gemensam av

Liksom på övriga områden upprätthålls den marknadengemensamma
tullar och importavgifter tredjeland tillämpas.att gentemotgenom

Genom åtaganden i reducerasGATT dock gemenskapspreferensen.
har omfattandeEG reglering mjölk och mjölkprodukter. Regle-en av

ringen förgäller bl.a. mjölk, grädde, och mjölkFör medsmör ost.
3,7 fetthalt fastställs riktpris, dvs.% det pris önskar uppnå förett man
den mjölk levereras under året. bl.a.För och skummjölks-smörsom
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pulver interventionspriser. Meningen prisnivån impor-sätts är att
terade mjölkprodukter skall riktpriset för mjölk.motsvara

minska överskottet mjölk inomFör unionen infördes år 1984att av
med produktionskvoter för mjölk. Varje land tilldeladesett system en

produktionskvot i princip invägningen mjölk undermotsvararsom av
år med tillägg1981 1 %. För vissa medlemsländerna och förett av
nytillkomna medlemmar har kvoten fastställts på För Sverigessätt.annat
del resulterade förhandlingarna i landskvot på miljoner3,303 ton.en

gradvis minska kvoten harGenom EG sedan kvotsystemetatt
infördes sänkt produktionen med viktig10 %. Kvotsystemet delärca en
i mjölkregleringen och överproduktion leder till höga straffavgifter.
Uppköparen för inbetalning straffavgift till ansvarig natio-ansvarar av
nell myndighet medan producenten själv betalar eventuell straffavgift på
direktförsäljning.

med mjölkkvoterSystemet åsidosätter i hög grad marknadskraftema
och innebär långtgående ingrepp i den enskilde mjölkproducentensett

bedriva sinmöjlighet verksamhet. bevara flexibilitetFör såatt att stor
möjligt finns det möjlighet utjämna enskildas överproduktionattsom

tillfällig överföring mellan de individuella kvoterna inom ettgenom
land. medlemsland behöver endast betala superavgiftEtt till EG om
landets totala kvot överskrids. Superavgiften % det riktpris115är av

fastställs ministerrådet och för den enskilde mjölkproducentensom av
ligger den klart högre avräkningspriset. Utjämning kan ske antingenän

uppköparnivå, alltså inompå mejeri, eller nationell nivåpåsamma
utjämning mellan varje enskild producent. Sverige admini-Igenom
mjölkkvotema Jordbruksverket och det finns möjlighetstreras attav

handla med kvoterna mellan mjölkproducenter till administrativtett
fastställt pris. Medlemsländerna har ha nationelläven rätt att en reserv
med kvoter tillgängliga för tillgodose behov iuppstårär attsom som

med nyproduktion rationaliseringar.samband eller Medlemsländerna får
själva bestämma detaljerade regler för överlåtelser kvoter vidmer av
försäljning och arrende frånAvsteg principen kvoterna följeretc. att

förmarken kan omstrukturera mjölkproduktionen nationellgöras att
regional nivå eller föreller förbättra miljön.att

upprätthålla priset på och skummjölkspulver kanFör EGsmöratt
kvantiteterstödköpa på marknaden. Sådana uppköp endastgörs när

priserna sjunkit under viss nivå och verksamheten förbegränsas att
alltför omfattandeundvika uppköp. Stöd lämnas också för användning

skummjölk och skummjölkspulver vid tillverkning foder. För attav av
perioderunder vissa undanhålla kvalitetssmör, grädde skum-ochost,

frånmjölkspulver marknaden finns stöd för privat lagring. EGett
tillämpar med bidrag vid till tredje Produkterland.ett system export
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finns i interventionslagren säljs anbud, direkt Försäljningsom genom
eller särskilda förfaranden. kanDet fråga försälj-t.ex.genom vara om
ning till livsmedelsindustrin. Dessutom kan Gemenskapen stödja avsätt-
ning mjölk och vissa mjölkprodukter till skolbarn.av

12.3.6 Sammanfattning konkurrensförhållanden—

Systemet med mjölkkvoter åsidosätter i hög grad marknadskraftema och
innebär långtgående ingrepp i den enskilde mjölkproducentensett möj-
lighet bedriva sin verksamhet. Kvoternaatt på gårdsnivå och detsätts
finns möjlighet handla med dem, till administrativt fastställtatt pris.ett
Resp. mjölkproducent har i dag, med vissa undantag framför allt för

producenter i gränsområdet mellan två mejeriföreningar,stora i regel
endast mejeri sälja sin mjölk till. Detta detett inte finnsatt gör att
någon egentlig marknad för böndernas mjölk på motsvarande sätt som
för spannmål. För mjölkproducent skallt.ex. välja gå tillatt överatten

nyetablerad konkurrent krävs därför sannolikt den kanen att senare
erbjuda långsiktigt alternativ eller det möjligt förett mjölkprodu-äratt

återgå till leverera till det kooperativa mejeriet.centen att att
Tillgången till mjölkråvara tidigare mycketär betydelse-nämntssom

full för möjligheten etablera mejeriproduktion inom landet. På grundatt
mejeriprodukternas karaktär fårskvaror med kort hållbarhet ochav av

höga transportkostnader i förhållande till värdet på produkterna blir
distributionen mycket betydelse. Import inte realistisktstor är ettav
alternativ för de produkter har mycket kort hållbarhet ochsom som
normalt direktdistribueras dryckesmjölk, filprodukter och grädde.t.ex.
För andra produkter distribueras grossist förekommerävensom genom
viss import, fruktyoghurt ocht.ex. ost.

EU-medlemsskapet har medfört viss importökning liksom påen men
köttsidan har den svenska kronan varit hämmande faktor.svaga en

konkurrensförhållandenaNär på mejerimarknaden beskrivs är en
utgångspunkt mejeriföreningama företag, vilkaatt harär separata att
konkurrera på marknaden. Den svenska marknaden emellertid i prak-är
tiken geografiskt uppdelad och det förekommer omfattande samarbeten
mellan föreningarna rörande produktion, distribution och marknadsföring

Samarbetet innebär omfattande produktionsspecialiseringt.ex.m.m. en
försäljningmed dessa produkter mellan föreningarna. Detta medförav

i sin föreningarna kan tillhandahålla brett mejerisortimenttur att ett utan
direkt konkurrera med varandra. Viss produktutvecklingatt sker inom

förening i de fall då dessa produkter skall säljas utanför detresp. men
området sker det de andra mejeriföreningama vilket innebäregna genom
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delsutvecklade hos konkurrenterna,produkterdels tillförsdessaatt nya
fråga.försäljning produkterna imarknadsföring ochifår insyn aven

ägda bolag.i nämndaföreningarnasamarbetarVidare gemensamtovan
geografiska uppdelningensamverkan och denMejeriföreningamas av

effekt den tidigareuppstodursprungligenmarknaden, som en avsom
kombination med handelns koncen-jordbruksregleringen, isvenska gör

detannonseringrikstäckande kampanjer ochsatsningar påtration och att
butik harsvenska marknaden.sig på den Resp.svårtkan att tavara

mejerisortiment ochför sittleverantörregel endast äri merparten aven
för inintressetservice, vilket kan minskadennesberoende att taav

konkurrerande produkter.enstaka

Sockermarknaden12.4

och marknaderProdukter12.4.1

sockerbetorsockerbranschenproduktmarknadema inomviktigaste ärDe
och odlassockerframställningförSockerbetor råvarasocker.och utgör

Öland.Gotland och Sockerinklusivei södra Sverige, utgöruteslutande
dominerande produktendeningår ocksåmarknadseparat sommenen

omfattarsockersötningsmedel.marknaden för Förutomtotaladen
isoglukosglykos,sötningsmedel såsomockså alternativamarknaddenna

ochsötningsmedel såsomhögintensiva Aspartamoch honung samt
tilldels komplementsötningsmedlen kanolikaXylitol. De utgöra

substitut.socker, dels
sockercirka 000uppgår till 350konsumtion sockerSveriges tonav

ar.per
jordbrukspolitiskatill årsreglerad fram 1991Sockermarknaden var

till odlama,avräkningspriseromfattade odlad areal,Regleringenreform.
Däreftergränsskydd.strösockerprissättning påSockerbolagets samt ett

avreglerad.sockermarknadenden internafram år 1994och t.o.m. var
ochindirekt styrdegränsskyddet för sockerdockfannsKvar sattesom

sockerprisema.inhemskatak för deett
sockermarknaden återmedlemskap i EUSverigesGenom är nu

i Sverigesockermarknaden gäller fulltreglering påreglerad och EG:s ut
övergångsregler. Gräns-finns inte någrajanuari 1995.fr.o.m. den Det1

därmed tagitsharproducerat inom EUsocker och glykosskyddet för
marknaden.för förhållandenafå betydelsekanbort, vilket stor

till 000uppgår 370sockerkvot inom EUhar fåttSverige tonsomen
år.vitsocker per
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Grundpriset för sockerbetor fastställt EU. Förhandlingarär deav om
villkor inte fastställs skerEG mellan betodlarna, Sverigessom av genom
Betodlares Centralförening SBC, och Danisco Sugar AB. Danisco
Sugar AB har i 1995 träffat branschavtal med SBC, vilketettmars
reglerar förvillkoren odling och leverans sockerbetor för tiden t.o.m.av
sockeråret 199798. Danisco Sugar AB den enda köparenär av
sockerbetor och SBC i princip alla Danisco Sugar AB:srepresenterar
leverantörer. Betodlamas och Danisco Sugar AB:s produktion täcker det
inhemska behovet socker och vid kvotuppfyllnad visstettav ger
överskott kan exporteras.som

Utrikeshandell2.4.2

förekommerSverigeI begränsad utrikeshandel med socker. Under åren
importerade1994 Danisco Sugar AB 44 000 råsocker. före-Dettonca

kom ingen råsocker.export av
gällerdetNär vitsocker uppgick importen år till1994 30 000 tonca

00029 importerades andra aktörer Daniscoton Sugaränvarav ca av
AB. Danisco Sugar AB exporterade 6 000 vitsocker.tonca

Marknadens12.4.3 aktörer

Betodlarna och lokalföreningarna

finns i dagDet 400 betodlare i5 Sverige. Betodlarna organiseradeärca
i ekonomiska föreningar lokal nivå, s.k. primärforeningar. finnsDet

Örtoftafem lokala betodlarföreningar, Betodlareförening, Jordberga
Betodlareförening, Köpinge Betodlareförening, Mörbylånga Betodlare-
förening och Gotlands Betodlareförening. lokalaDe föreningarna funge-

odlarnas lokala förankring de Danisco Sugar ABgentemotrar som av
ägda sockerbruken och de handhar huvudsakligen praktiska frågor röran-
de odling och leveranser betor. För många odlare det dessutomärav
viktigt kunna samverka inköp och användning specialmaskineratt om av
tillsammans med andra odlare.

Sockerbetsodling förekommer i delarde landet har naturligaav som
förutsättningar för betodling och befinner sig inom rimligt avståndsom
från något sockerbruk. Betodlingen huvudsakligen koncentrerad tillär
Skåne eftersom förutsättningarna där de bästa. Skåne finnsI i dagär

Örtofta,sockerbruk vid Jordberga och Köpingebro special-samt ett
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sockerbrukfinns vidmed raffinaderi i Arlöv. Dessutomsockerbruk ett
Gotland.Roma

Betodlares Centralfrirening, SBCSveriges

medlemmar i centralföreningen SBC. 12 §lokalföreningarnafemDe är
med-har till ändamål främjaFöreningenstadgari SBC:s sägs attatt

förhandlingar pris och övrigaekonomiska intressen vidlemmarnas om
jämväl i övrigtsockerbetoroch leveransför odlingvillkor samt attav

verksamhet bestårekonomiska intressen. SBC:sbetodlarnastillvarataga
försäljnings-för odlarnas räkningförhandlingarhuvudsaki omav

och dess dotterbolagDanisco Sugar AB. SBCkontrakt med motparten
ochforsknings-, informations-idkarServiceBetodlarnas AB även

sockerbetor.sammanhängande med odlingenkontrollverksamhet av

och Sugar ABAS DaniscoDanisco

frånSockerbolaget Sockerbolagetöverläts ABårsskiftet 199293Vid
ändradeDanmark. april 1995Danisco AS Den 3Procordia tillAB

till Danisco Sugar AB.Sockerbolaget namn
ienda sockerproducentcnlänge densedanDanisco Sugar AB är

ochindustrimarknadentilldominerande sockerleverantörochSverige
socker-monopolställningharkonsumentmarknaden. Företaget somen

harsockermarknaden. Danisco Sugar ABden svenskapåproducent
sista konkurrenten,denställning sedan år 1936innehaft denna när

förvärvades.SockerfabriksSveriges AB,Mellersta
fastställdaenligtårsomsättning,totalaSugar ABzsDanisco senast

kronor,miljoneruppgick till 2 300årsbokslut 199394, varavca
industriförsäljningföretagetskronor avsågmiljoner200 samt1 ca

Huvudproduktenkonsumentprodukter.avsågmiljoner kronor är730
Övriga bit-sirapslösningar,sötnings- ochproduktgrupperströsocker. är

siraps-olikapärl och farinspecialsocker tlor,t.ex.socker, samt
produkter.

producentA Danmarksmoderbolaget Danisco Sdanska störstaDet är
till denprodukter och emballageingredienser,socker,och leverantör av

sockersektornVerksamheten inomlivsmedelsindustrin.internationella
DaniscoLiksom i Sverige har SugarDaniscoDanmark heter Sugar.i en

socker. RäkenskapsåretproducentDanmarkmonopolställning i avsom
miljoner DKK.totalt 12 800Danisco-koncernen199394 omsatte ca
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Danisco-koncemen har årlig sockerproduktion totalten ca
socker i Danmark, Sverige och000 Tyskland.l 000 ton

och marknadsförhållandenKonkurrens-12.4.4

Produktionen sockerbetorav

odling och leverans sockerbetor sker kontraktAll på mellan Daniscoav
den enda sockerproducentenSugar i Sverige och enskildaAB ärsom

Volymen individuellt kontrakteratbetodlare. socker storlekenstyrsav av
svenska sockerkvoten fastställts iden anslutningsakten mellansom

Sverige och kvotsystemet odlaren med högre prisEU. Genom ersätts ett
förför de kvantiteter inom kvoten sådana kvantiteteränsom ryms som

kvoten. Kvotbetor benämns och B-betor, där betprisetgår A-utöver
för vissaminimipris sockerbetor korrigerat för tilläggEU:sutgörs av

avdrag fastställda nämnda branschavtal mellan Daniscooch genom ovan
föroch SBC. Minimipriset lägre B-betor för A-betor.Sugar AB är än

volymer kvoten C-betor gällereventuella pris iFör utöver ett som
världsmarknadspriset förhuvudsak bygger på socker.

säljer betfröer till de kontrakterade odlarna ochDanisco Sugar AB
förskott och krediter för finansiera dessa inköp.erbjuder dem att

har branschavtalet och kontraktsbestämmelsemaSom nämntsovan
förhandlingar mellan och Daniscoöverenskommits i SBC Sugar AB,

haft förhandlingsmandat för de enskilda betodlarna.varvid SBC
Danisco och de enskilda betodlarna ingås varje årMellan Sugar AB

individuellt avtal med bl.a. branschavtalet med grund.SBCett som
lika för de enskilda betodlarna. individuellaKontraktsvillkoren Deär

i storleken på kontrakterad volym, val frösort,skillnaderna består av
frö kommersiella villkoren lika. ställs inte någramängden De Detäretc.

odlarna måste medlemmar i för få leverera tillkrav SBC attatt vara
betodlare medlemmar i de lokala bet-Danisco Sugar AB. De ärsom

odlarföreningama bundna det avtal sluts mellan SBC ochär av som
Danisco Sugar AB.

föreligger inte etableringshinder för betodlarnanågraDet änannat
tillgång till lämpliga odlingsförutsättningar, rimligt avstånd till socker-
bruk Odlarna dock beroende få teckna kontrakt medäretc. attav
Danisco eftersom det inte finns några konkurrerande köpare.Sugar AB

betodlare har visst företräde till odling enligt branschavtalet.Tidigare
betodlarnas samverkan lokalföreningama ochenskildaDe genom

ochrörande förhandlingar med Danisco Sugar priser andraSBC, AB om
innebär i princip konkurrensen dem emellan leverantörervillkor, att som
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elimineras.till Danisco Sugar enskilde betodlarenAB Den visserligenär
princip fri avstå från medlemskapi i lokalförening och ställetiatt en

hand Danisco praktiken dockSugar AB. I ärgentemotagera egen
alla Danisco leverantörer medlemmar i tillSugar AB:s SBC anslutenen
lokalförening. Medlemmarna i kontrollerarSBC således den100 % av
inhemska produktionen sockerbetor.av

försäljningProduktion och sockerav

Danisco produktionsvolymSugar AB:s storleken denstyrs numera av
svenska sockerkvoten. harDenna bestämts till 000370nämnts tonsom
i EU-förhandlingama. svenska kvotenDen skall enligt regler till-EU:s

Daniscodelas Sugar AB såsom ende producent.
Etableringshindren torde betydande på denna marknad. Investe-vara

förringskostnadema produktionsanläggning mycket högaären ny
stordriftsfördelamasamtidigt betydande. Betodling förekommerärsom

begränsad del Sverige, vilket deendast inom bl.a. följeren av av
klimatologiska förutsättningarna för bedriva betodling Sverige.iatt
Vidare begränsas sockerproduktionen den svenska produktionskvoten.av

därför inte sannolikt något företag kommerDet etableraär att annat att
sockerproduktion i Sverige vid sidan Danisco Sugar AB.av

företag skulle möjligen kunna etablera sig marknadenEtt genom
befintlig produktionsanläggning. förutsätterköpa DaniscoDettaatt atten

villigt sälja sina anläggningar,någon vilket inteSugar AB är äratt av
troligt. Enligt Danisco finns det behov lägga nedSugar AB ett attav
produktionen vid åtminstone företagets fyra sockerbruk, Romaett av
Sockerbruk på Gotland. Några beslut nedläggning emellertid inteärom
tagna.

realistiska källan till konkurrens den svenska marknadenDen mest
därför import socker. Genom det svenska gränsskyddetutgörs attav av

avskaffats har importmöjligheten förbättrats potenti-EU och antaletmot
har ökat.ella konkurrenter

Beträffande glukosmarknaden följande tillkan anföras. höstenFram
det funnits tillverkare1994 har två svenska glukosmarknaden,

Stärkelseförädling LyckebyLyckeby AB och varderaReppe AB, som
haft marknaden. oktober dock50 % 1994 förvärvadeDen 1ca av
Lyckebys Sveriges Stärkelseproducenters förening samtligaägare, u.p.a.,
aktier i ändrat ñrmanamn till LyckebyReppe AB Reppe AB. Avsom

marknaden för sötningsmedelden totala torde, enligt Danisco Sugar AB,
utbytbar mellan med-10 % socker och glukos. Efter Sverigesca vara

i och avskaffandet gränsskyddet för harlemskap EU glukos utrym-av
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för importkonkurrens ökat. Danisco Sugar AB har dock alltjämtmet en
dominerande ställning den totala marknadenpå för sötningsmedel.

sockerreglering12.4.5 EG:s EG:s bedömningsamt av
den sockermarknadensvenska

byggerEG:s sockerreglering på garanterade sockerbetspriser påsamt att
erhållermedlemsländerna vissa produktionskvoter. Sockerproduktionen

indelad och B-kvoter omfattas deni A- regle-är som av gemensamma
ringen. A-kvoten ursprungligen avsedd ungefäratt motsvara ettvar
lands inhemska behov denna princip har efterhand övergetts.men

dels specialiseringskvot,B-kvoten dels försäkring varia-är moten en
skördeutfallet.tioner i C-socker omfattar allt socker producerassom

och B-kvotema.A- Vid kontraktsodling fördelar sockerproducen-utöver
Ävenoch B-kvotema vidare tillA- odlarna. C-socker kan kon-ten

trakteras.
Även EU-ländemas handel med tredje land reglerad. Importär av

belagd medsocker rörlig införselavgift och vid ochA-är exporten av
till tredjeB-socker land tillämpas exportrestitutioner alternativt export-

avgifter, beroende internaEG:s prisnivå ligger eller underöverav om
världsmarknadspriset. dag detI sig exportbidrag. C-kvoten fårrör om
inte säljas inom skallEU till tredjeland några stöd-utan exporteras utan
åtgärder.

sockerregleringEG:s bygger på det föreligger överkapacitetatt en av
sockerproduktion inom samtidigtEU i enlighet med denEUsom

jordbrukspolitiken vill den totala konsum-värna attgemensamma om
sockertionen i kan täckasEU socker producerat inom EU.av av

sockerreglering i väsentligt självfmansieradEG:s allt och täckerär
omkostnader för och B-kvotssocker särskildaA-t.ex. export av genom
produktionsavgifter. Regleringens prissystem bygger producen-att

omkostnader skall täckas gällande marknadspris, varför socker-ternas av
producenten visst lägsta sockerpris, s.k. interventionspris.garanteras ett
Regleringen fastställer också odlamas andel interventionspriset ochav

fastställsså grundpris för sockerbetoma.sätt ett
EG-kommissionen uttalade sig den svenska sockermarknaden iom

sitt utlåtande Sverige inför medlemskapsförhandlingama. Kommis-om
sionen förutsåg inte några problem vid svensk anpassning till vaden

gäller inom EG och denna anledning behövdes det heller intesom av
några särskilda övergångsåtgärder beträffande norrnallagret socker iav
Sverige vid inträdet. harDäremot EG-kommissionen beslutat sär-om
skilda övergångsåtgärder beträffande det överlager kunde finnas hossom



Kapitel280 12 SOU1995:l17

de tillträdande EU-ländema. Sverige hade inte något överlagernya av
decembersocker den 31 1994.

införandetGenom sockerregleringen har antal tvingande be-ettav
införtsstämmelser i Sverige såsom produktionskvoter, produktions-

avgifter, lagringsavgifter och kompensationssystem för lagringskost-
nader. svenska sockerpriset och betprisetDet har höjts till prisnivå.EG:s

Sammanfattande slutsatser12.5

jordbruksregleringar,EG:s CAP, för den svenskager ramarna
lantbruksproduktionen och innebärde i varierande ingreppgrad i den
enskilde brukarens möjligheter fritt kunna välja produktionsinrikt-att
ning. Regleringarna påverkar verksamheten dels direkt kvot-genom

socker-på och mejeriområdet, dels indirekt påverkasystemen attgenom
utbudet administrativt styrda prisnivåer och olika formergenom genom

bidrag.av
Även livsmedelsindustrins etableringsmöjligheter påverkas indirekt
regleringen kvotsystemen och andra åtgärder påverkarav genom som

lantbrukets utbud olika produkter. Sockermarknaden i detär närmasteav
totalreglerad och det finns bara förädlingsföretag på den svenskaett
marknaden.

importökning EU-medlemskapet förväntadesDen leda tillsom
framförallt mejeri- och grisköttsområdet har inte blivit så stor som
förväntat. finns förklaringarDet antal till importökningenett stort att
varit liten. det första kan det gälla förklaringsfaktorerFör kansom vara

kortsiktig bl.a. försvagningen den svenska kronannaturav mer som av
konsumenternas preferenser. detoch andra det frågaFör är om mer

långsiktiga förklaringsfaktorer den svenska marknadens lågat.ex.som
befolkningstäthet och geografiska läge. därför förenat medDet är stor

förutsäga framtidaosäkerhet den utvecklingen importen.att av
svenska marknaden kännetecknas hög företagskoncen-Den av en

tration. gäller inte bara livsmedelsindustrinDetta leverantörs-ävenutan
handelsleden.och finns starka bindningar mellan râvaruleverantörerDet
livsmedelsindustrinoch i form lantbrukarnas samverkan i ekono-av

föreningar.miska Lantbrukarna samverkar bl.a.genom gemensamma
inköp produktionsmedel och produktion, lagring ochav gemensam
försäljning lantbruksprodukter. finns vidareDet utbreddav en sam-
verkan mellan lantbrukarnas ekonomiska föreningar i riksföreningar, i
gemensamägda bolag och olika former avtal.genom av

Genom historiskt betingad geografisk marknadsuppdelning be-en
konkurrensen mellan föreningarna Områdesindelningengränsas avsevärt.
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har sin grund i det tidigare regleringssystemet och det fortfarandeatt
existerar beror i hög grad det utvecklade samarbetet med gemen-

varumärken och de olika former avtal karaktäriserarsamma av som
mejeri- och köttmarknadema.

lantbrukskooperativaDe föreningarna har marknadsandelarstora
flera marknader. Detta gäller framför allt marknaderna för mejerivaror
och kött. mejerisektomI dominerar kooperativen helt vad gäller in-
vägning mjölk och försäljning färska mejeriprodukter medan detav av
finns viss konkurrens på produkter med längre hållbarhet och högre
förädlingsvärde och fruktyoghurt. köttmarknadenPåost deärsom
kooperativa marknadsandelama högst i slaktledet medan de minskar
med förädlingsgraden.

lantbrukskooperationenAtt har högaså marknadsandelar i råvaru-
leden skapar möjlighet till kontroll råvarumarknadema.över Dettaen

råvaruproducentemas rörlighetgör blir viktig. Framföratt allt mjölkrå-
karaktär färskvara med höga transportkostnader till-görvarans attav

gången till råvara blir förcentral möjligheterna till nyetablering.
Även handelns koncentration och det faktum butik endastatt resp.

har fullsortimentsleverantör mejeriprodukter kan medföra svårig-en av
heter komma in på den svenska marknaden. många fallatt I saknas,
grund områdesindelningen, alternativa leverantörer färska mejeri-av av

Att distributionen sker direkt från mejeriema till butik ökar bero-varor.
endet mellan leverantör och butik.
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l 3 Slutsatser

13.1 Allmänt

Konkurrens har inte något egenvärde. Värdet ligger i de positiva effekter
uppnås marknad med väl fungerande konkurrens.som en en
sambandI med EU-medlemskapet gäller förutsättningar ochnya

spelregler påverkar konkurrensförutsättningarna för jordbruket ochsom
livsmedelsindustrin och därmed tillämpningen den svenska konkur-av
renslagen.

Utredningen syftar till fram beslutsunderlag skallatt ta ett görasom
det möjligt för statsmakterna ställning till det bakgrundatt ta motom

EU-medlemskapet finns anledning i den svenska konkurrenslag-attav
stiftningen ändra vad tillåtna konkurrensbegränsningarär frågaisom om
samarbete mellan företag inom livsmedelssektorn. Enligt direktiven skall
utredningen utgångspunkt ha betydelsen upprätthållaattsom av en
effektiv konkurrens.

För tillfredsställande kunna lämna det efterfrågadeatt ett sätt
beslutsunderlaget erfordras både legal analys och ekonomisken en
analys.

legala analysenDen syftar till belysa formella och i den mån detatt
varit möjligt reella skillnader mellan EG:s och Sveriges ochrättssystem

identifiera det formellt möjliga föratt avvikelser mellan denutrymmet
svenska konkurrenslagen och EG:s jordbrukspolitik EG:s konkur-samt
rensregler.

avgörande betydelseAv det möjliga förär konkurrens-utrymmetom
begränsningar går definiera i generella elleratt det endast gårtermer om

definiera efter prövning i det enskildaatt fallet. Utredningen har haften
ambitionen undersöka det finns empirisktatt underlag för be-attom
skriva det möjliga i generellautrymmet termer.

För formelltavgöra möjligt för avvikelseratt ett ocksåutrymmeom
lämpligt erfordras ytterligareär analys. Mör möjliggöra analysatt en av

lämplighetsfrågan har utredningen bl.a. gjort övergripande jämförelseen
mellan de konkurrensregler gäller för den svenska livsmedels-som
sektorn och motsvarande regler i Danmark, Frankrike, Nederländerna
och Tyskland. Lämplighetsfrågan kan naturligtvis bedömas från flera
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konkurrensrättsligadeutgångspunkt kanutgångspunkter. En attvara
företag i andraochsvenska Företagenför delikaskallvillkoren vara

konkurrensförut-haskallför företagenmedlemsländer, att sammaanses
Även ställningstaganderimligtförefaller ärdettasättningar. ettvaraom

jämförandeställningstagande. Densjälvklartnågotpådet inte sätt ett
tillräckligintenödvändigkonkurrensreglema äranalysen menenav

skall arbetai Sverigeföretagvillkordeförförutsättning ettatt somange
iföretagbehandlad sättför kunnaunder sägasatt somsammavara

tillställningstagandeutredningen skallmedlemsländer. Enligt ettandra
omfattandebetydligtbygga pålikabehandlingsfrågadenna sam-meren

uppdrag. Enutredningensingår idenanalyshällsekonomisk än som
skattelagstift-inkluderarjämförelsepåbör byggaanalyssådan somen

nåringspolitikarbetsmarknadspolitik,ning, m.m.
mellanförhållandetanalyserautredningenskalldirektivenEnligt

konkur-svenskakonkurrensregler och dejordbrukspolitik, EG:sEG:s
skallutredningeninnebärjordbruksområdet. Detta attrensreglema

förinnebärjordbrukspolitikrestriktioner EG:svilkadelsanalysera
begränsningarlegaladels vilkakonkurrensregler,EG:stillämpningen av

förinnebärkonkurrensbestämmelsersärskildajordbrukspolitik ochEG:s
konkurrenslagen.svenskadentillämpningen av

frågeställningarSpeciella13.2

för-principiellatvåinnehållerKLkonkurrenslagensvenskaDen nya
avtalkonkurrensbegränsandeförbudgällerförsta 6 §bud. motDet

domi-missbrukförbudgällerandra 19 §företag. Det motmellan av
ställning.nerande

bedömdesprimärföreninginommedlemmarnamellanSamverkan en
förbudet i 6 §omfattadfalli mångatill KLförarbetenai menavvara

kvalificeraden borde kunnaeffekterpositivaha sådana attsammantaget
för undantag.

jordbruketsförsärskilda reglerbehovetefter detinfördes,KLI att av
Skälet tilli §§.bestämmelserna 18 attkonstaterats,primärföreningar a-c

tillämpnings-från 6 §primärföreningarlantbrukskooperationensundanta
samverkanpositivredovisatstatsmakternaområde att synenvar

särskilda förutsättningardetillmed hänsynråvaruproducentermellan
gjordeKonkurrensverketsamtidigtjordbruksområdetråder på somsom

uti-möjlighetnågoninte fannspraktisktdet attbedömningen tagetatt
samarbete.dettaförundantagmeddelareglergällandefrån

i §§. Detlegalundantaget 18inteomfattasavtalTvå a-ctyper avav
marknadenrörlighetfriamedlemmarsinnebäravtaldels attär som
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hindras, dels avtal innebär försäljningspriser direkt eller indirektattsom
fastställs på produceras hos medlemmarna.varor som

bakgrundMot direktiven har utredningen valt låta analysenattav
omfatta överväganden rörande

möjligheten och lämpligheten bort legalundantaget föratt taav
primärföreningar,

möjligheten och lämpligheten och formerna för låta federativtattav
samarbete ingå i legalundantaget t.ex. marknadsdelning, gemen-

märkesvaror, produktionssamverkan m.m.,samma

möjligheten och lämpligheten från förbudet i 6 § undantaattav
samarbete inom lantbrukets primärföreningar, medlemsäven om en
fria rörlighet hindras eller försvåras leveransplikt, köpplikt, återbetal-
ningstid, exklusivitetsklausuler, rabattsystem och

4. möjligheten och lämpligheten från förbudet i 6 § undantaattav
samarbete inom lantbrukets primärföreningar, försäljnings-även om
priset direkt eller indirekt fastställs på produceras hosvaror som
medlemmarna.

13.3 Slutsatser den legala analysenav

övergripande syftetDet med den legala analysen analysera vilkaär att
begränsningar EG-rätten medför för tillämpningen den svenskasom av
konkurrenslagen och i vilken utsträckning svenska företag mötersom en

lagstiftning i Sverige företagensträngare i medlemsland.än resp.
förstaI redovisas i kap. hur5 jordbrukspolitikEG:s förhållerett steg

sig till konkurrenslagstiftning.EG:s EG:s jordbrukspolitik har enligt
Romfördraget givits särställning i förhållande till konkurrens-EG:sen

Konkurrenslagens tillämpligheträtt. på jordbruksomrâdet definieras i
rådets förordning 2662. kap.I 5 analys räckviddengörs dennaen av av
särställning.

I andra redovisas i kap. vilka6 begränsningar denett steg i kap. 5
redovisade EG-rätten har för tillämpningen svensk konkurrensrätt.av
Analysen innehåller två Först beskrivs den svenska kon-moment.
kurrensrätten och det vilket jordbrukssektomsätt särbehandlas i
lagstiftningen. Därefter analyseras förhållandet mellan svenska konkur-
rensregler och EG:s konkurrensregler för vilka legala begräns-utrönaatt



SOUl995:ll7Kapitel 13286

svenskatillämpningen denmedför förkonkurrensrättEG:sningar av
konkurrenslagen.

rättspraxiskonkurrensreglema,analyseras i kap. 7-10tredjeI stegett
ochNederländernaFrankrike,i Danmark,marknadsstrukturemaoch

konkurrensreglemajämförelse mellanTyskland. kap. 11I görs en
jämförelseVid dennai dessa länder.Sverige ochlivsmedelsområdet i

marknadsstrukturer.ländernas olikatillhänsyntas

ochjordbrukspolitikmellan EG:sFörhållandet13.3.1

konkurrenspolitikEG:s

konkurrensreglerfördragets ärartikel 42Romfördragets attI anges
rådetutsträckningdenjordbruksområdet endast itillämpliga på som

harskall tillämpaskonkurrensreglemautsträckningvilkenIbestämmer.
jordbrukspolitisk regle-förordning 2662,fast islagit ärrådet ensom

framför EG:shar företrädejordbruksreglerInnebörden EG:sring. är att
for-2662 harFörordningkonfliktsituation.ikonkurrensregler somen

jordbruksområdet.gäller påkonkurrensreglemahuvudregelmell att
frånsamarbetedock visstundantasartikel 2förordning 2662Enligt

för utredningenintressantatillämpningsområde. Detkonkurrensreglemas
undantag.dettaräckviddenkartläggavarithar att av

Romfördragetsförbudet enligti kap.konstateras 5det förstaFör att
tillämpligtavtal intekonkurrensbegränsande ärartikel 85.1 mot om

marknadsordning. Dettanationelldelintegreradavtalet utgör enaven
idet i dag,eftersompraktiskt intressefögaemellertidundantag är av

marknadsordningar.nationellasaknassett,stort
syftaravtalettillämpligakonkurrensreglema inteandradetFör är om

jordbrukspolitken ochförmålsamtligauppfyllatill somatt som anges
kategorier.i två olikadelasundantag kanbeskrivits i kap. Detta upp

konkurrensbegränsande åtgärderomfattar sådanakategorinförstaDen
automatisktavtalmarknadsordning. Sådana ärdirekt följer av ensom

för uppnånödvändigadefinitionde är attundantagna att pergenom
det intekonstaterarUtredningenartikelRomfördragets 39. attmålen i
konkretkonkurrensbegränsningarvilkabeskrivagenerelltgår att som

i detutvärderasdetta måstemarknadsordningamaföljer attutanav
marknadsordning och desstillförhållandefallet och ienskilda resp.

inteförordning 2662konstaterarUtredningentilläggsförordningar. att
drarexklusivitetsklausuler. Dessutomskydd förutvecklatnågotger

privataåtgärder skerprisstabiliserandeslutsatsenutredningen att som
marknads-form täcksredan i någondetillåtnainitiativ inte är av enom

ordning.
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andraDen kategorin omfattar sådana avtal inte direkt följersom av
marknadsordning uppfyller alla de jordbrukspolitiska målenen men som

enligt artikel i39 Romfördraget. hellerInte i det här fallet går det att
generellt beskriva vilka konkurrensbegränsningar kan undantassom

Återigenenligt förordning 2662. blir det avgörande bara kanett som
i det enskilda fallet.göras

detFör tredje finns det ytterligare stadgande i förordning 2662ett
2:a meningen artikel 2.1 kan uppfattas antingen själv-ettsom som
ständigt undantag eller precisering det första ocheller andrasom en av
kategorin konkurrensbegränsningar i det andra undantaget. Förav
närvarande ligger fyra fall inför EG-domstolen där nederländska dom-
stolar har begärt förhandsbesked stadgandet undantag ellerutgör ettom

precisering. En EG-domstolens generaladvokater har i sitten av
yttrande, den 12 september år framfört1995, åsikten andra meningenatt
i artikel inte skall2 självständigt undantag. Domstolenett ärses som
inte bunden generaladvokatemas yttranden den ofta följerävenav om
dessa i väsentliga delar. Det finns ingen anledning för utredningen att
föregripa domstolens utslag i denna kontroversiella fråga.

Utfallet denna domstolsprövning kan få effekter på hur samarbeteav
mellan primära lantbruksföreningar skall bedömas. Om EG-domstolen
kommer fram till artikel 2 andra meningen i förordningenatt 2662 skall
tolkas självständig bestämmelse det möjligheter till fede-öppnarsom en
rativt samarbete utanför de EG:s marknadsordningarramar ger.

Förordning 2662 omfattar samarbete faller under artikel 85.1som
i Romfördraget. innebärDet samhandelskriteriet och märkbarhets-att
kriteriet måste uppfyllda. När det gäller samarbete denpå nivåvara som
omfattas undantaget i 2662 gäller EG-rätten framför nationell rätt.av

detNär gäller samarbete inte uppfyller samhandelskriteriet ellersom
märkbarhetskriteriet kan den svenska konkurrenslagen formellt tillämpas
obehindrat. Det innebär samarbete det hadeatt varit till-ett som, om
räckligt omfattande, skulle ha varit tillåtet enligt 2662 skulle kunna vara
förbjudet enligt 6 § eftersomKL, samhandelskriteriet eller märkbarhets-
kriteriet inte uppfyllt. Det här frågaär möjligär avvikelse mellanom en
svensk konkurrensrätt och EG:s konkurrensrätt. Det emellertid inteär
säkert det blir någon avvikelse, eftersomatt i förarbetena tillman
konkurrenslagen skriver i praxis bör kunna hämtaatt myckenman
ledning från EG-domstolens praxis och från andra länderäven som
tillämpar förbudsprincipen. kanDet medföra får motsvarandeatt man
tillämpning EG-domstolen, åtminstone med stöd undantags-som av
bestämmelserna i 8 § KL, det gäller bedömningennär federativtt.ex.av
samarbete. Att inte federativt samarbete omfattas bestämmelserna iav



SOU1995:117Kapitel 13288

eller detautomatiskt förbjudetinte detinnebär attär§ KL18 attc
undantagsbestämmelsema i 8stödtillåtas medkunnaskulleinte av

begränsadförhållandevis2662 harförordningeniUndantagen en
särskiltde inte lämnarmeningenbetydelse i denformell stort utrym-att

mark-utanförsamarbetekonkurrensbegränsandeför gemensamresp.me
marknadsordning-för de olikastället inominadsordning. Det är ramen

finns.konkurrensbegränsningarförprimäradet utrymmetsomarna
situationenmöjligensynvinkel kanpraktiskUtifrån varameren

särregleratsjordbrukspolitikenbakgrundannorlunda. Motnågot attav
utveck-praxis,förhållandevis litefinnsoch detRomfördrageti att som

kom-skälfinns detEG-domstolen,ochkommisionen att anta attlats av
jordbruksområdet.övervakningenhögprioriteratmissionen knappast av
tredjeinitieratsharbedömtsfallFlertalet även genommanavsom

under-kommissionensoch intekommissionentillanmälan egnagenom
för-varitbedömningenharkommissionenfalldesökningar. I prövat

närliggandetill undantaganalogierformell, dvs. någrahållandevis
iocksåbedömningar harKommissionensmedgivits.inteharområden

avseendeni vissaEG-domstolen närmastupprätthållitsstort somav
bedömningama.skärpt

svenskochmellan EG-rättGränsdragning13.3.2

konkurrensrätt

jordbruks-räckvidden detdefinierapåanalysenfokuseraskap. 5 attI av
denbegränsningarvilkaanalyseraundantaget. Nästapolitiska ärsteg att

kon-svenskatillämpningen denhar förredovisade EG-rätteni kap. 5 av
konflikterfinns någradetklarläggaförkurrenslagen. Detta görs att om

analyskonkurrenslagen. Dennasvenska görsdenochmellan EG-rätten
kap.i

bådamellan deuppståendast rättssystemenkonflikt kanformellEn
uppfyllt kanintesamhandelskriteriettillämplig. ärOmEG-rätten ärom

kon-förutsättning föreftersomkonflikternågra attföreliggaintedet en
situationertillämplig. dessaI ärartikel 85.1skulle uppstå ärflikt är att

Lämplighetensvenskobehindrat tillämpamöjligt rättformelltdet att .
enligtfråga,möjlighetenformellautnyttja den är somatt annanen

samhällsekonomiskbasis utvär-bedömas påmåsteutredningen av en
fallet.enskildadetdering av

ochkonkurrensreglermellan EG:skonfliktsigde fall detI rör enom
svenskframförföreträdenormalthar EG-rättenkonkurrensrätt,svensk

för-innebärföreträdeEG-rättensPrincipen att ettkonkurrensrätt, om
reglerenligt EG:sundantagmedgettsoch inteförbjudetfarande ärsom
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inte kan tillåtas nationellt. Vidare nationell i princip fulltär rätt ut
tillämplig förfarandenpå inte omfattas förbuden i artiklarna 85som av
och i Romfördraget.86 Vad gäller förfarande harett gettssom om
undantag enligt EG-rätten, antingen gruppundantagsförordninggenom en
eller individuellt, situationen betydligt oklarare.är kanMan dock utgå
från så länge den involverar individuellt medgivna undantag,att, det
endast i undantagsfall möjligt upprätthålla förbudetär konkur-att mot
rensbegränsande avtal i den svenska konkurrenslagen.

13.3.3 Konkurrensregler och marknadsstruktur en-
jämförelse mellan Sverige och några medlemsländer

I utredningens arbete har ingått analysera dels vilka konkurrensregleratt
gäller nationellt, dels de vilkapå de tillämpas isätt Danmark,som

Frankrike, Nederländerna och Tyskland. kunnaFör utföra denatt ana-
lysen måste lagstiftningen och praxis relateras till den marknadsstruktur
i land, lagstiftningen skall tillämpas på. Utredningen har valtresp. som

studera marknadsstrukturen för mjölk- och mejeriprodukter,att ochnöt-
griskött spannmål. Denna analys genomförs i kap.samt 7-11. För
Sverige i kap. 12 utförlig beskrivninggörs strukturen på mark-en av
naderna för mejeriprodukter, kött och socker.

Analysen visar det föreligger skillnader mellan länderna delsatt vad
lagstiftningens uppbyggnad, innehåll och tillämpning, dels vadavser

marknadernas struktur och organisation. därförDet inte möjligtäravser
dra några generella slutsatser hur företag skulle behandlasatt iettom

de olika länderna. först iDet det enskilda fallet kanär ettman se om
visst lands konkurrensregler för samarbetestörre utrymme än ettger

lands konkurrensregler.annat
Beskrivningen marknadsstrukturema i kap. visar7-10 karak-attav

på konkurrensproblemen varierar mellantären de olika länderna. De
kooperativa företagens marknadsandelar varierar mellan länderna.
Förekomsten s.k. federativ samverkan och graden vertikal inte-av av
gration varierar kraftigt. Omfattningen utrikeshandel varierar också,av
vilket påverkar det konkurrenstryck företag i landexterna ett ettsom

för. Beskrivningen i kap. visar7-10 enligt utredningenutsätts tydligt på
det finns olika behov ingripa konkurrensbegränsandeatt att motav

verksamhet.
Även olika förekomstenochrättssystemen praxisär varie-ärom av

rande till innehåll och omfattning harså inte något de studeradeav
länderna, med undantag Tyskland, avhänt sig möjligheten prövaattav
s.k. federativ samverkan och restriktioner medlemmens fria rörlig-mot

10 l5-l29l
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företagetinnebärsamarbetedock ingripaTyskland kanhet. attmot som
undantaget.missbrukar

detskillnader i frågadet finnskonstateragårDet attatt sam-om
under-företag i dejordbrukskooperativamellanförekommerarbete som

kon-rörlighet. kanfria Detmedlemmarsoch i frågaländernasökta om
ingripandemindrekonkurrensreglematyska ände mot-ärattstateras

emellertid landetsTyskland harkonkurrensregler. Isvenskasvarande
möjligheterönskemål ökadeframförtkonkurrensmyndighet attett om

livsmedelsområdet.samarbete inomkonkurrensregler pålandetstillämpa
bedömningarför generellaunderlagemellertidMaterialet inte omger

inomsamarbetekonkurrensrättsliga påskillnader i deneventuella synen
svenskajämfört med denundersökta ländernai delivsmedelssektom

samarbete.sådantpåsynen

svenskai denKonkurrensförhållanden13.4

livsmedelssektom

förjordbruksregleringar CAPEG:sLivsmedelsområdet utsattär genom
mekanismer,marknadsmässiganormalainskränkningar ibetydande som

privatdärför viktigtbegränsas. Detkonkurrenseninnebär är attatt sam-
prövningförytterligare,konkurrensenbegränsar utsättsarbete, ensom

intekonkurrensbegränsningaroönskadesynpunktsamhälletsfrånså att
tillåts.

skulle ledaEU-medlemskapetförväntningarfunnitshar attDet om
och där-grisköttsområdenamejeri- ochimportökning påkraftigtill en

marknaden.svenskakonkurrenstryck denpåstarkaremed skapa ett
för-förväntat. Dettablivit sådock inteharImportökningen stor som

kronan, konsumenternasden svenskaförsvagningenbl.a.klaras avav
befolkningstäthethar lågmarknadensvenskaoch denpreferenser att en

faktorerGemenskapen. Dessa göri utkantengeografiskt lägeoch ett av
utveck-framtidaförutsäga denosäkerhetmedförenatdet attär storatt

importen.lingen av
företagskoncen-högkännetecknasmarknadensvenskaDen av en

livsmedelsindustrin leverantörs-gäller inte bara äventration. utanDetta
råvaruleverantörermellanstarka bindningarfinnshandelsleden. Detoch

ekonomiskasamverkan ilantbrukarnaslivsmedelsindustrioch genom
marknadsuppdel-geografiskbetingadhistorisktGenomföreningar. en

Områdes-mellan föreningarnakonkurrensen avsevärt.ning begränsas
och dentidigare regleringssystemetgrund i detsinhar attindelningen

medsamarbetetutveckladegrad deti högberorfortfarande existerar
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varumärken och olika former avtal karaktäriserargemensamma av som
mejeri- och köttmarknadema.

lantbrukskooperativaDe Föreningarna har andelar flerastora av
marknader. Marknadsandelama i råvaruleden och minskarär störst i takt

förädlingsgradenmed ökar. Att lantbrukskooperationenatt har så stora
marknadsandelar i råvaruleden kan försvåra nytillträde. Detta gör att
råvaruproducentens rörlighet blir vikt för upprätthållastörsta attav en

Ävenfungerandeväl konkurrens. handelns koncentration kan medföra
svårigheter för nyetablering på den svenska marknaden.

Enligt direktiven skall utredningen frånutgå det från samhälletsatt
synpunkt viktigt upprätthålla effektiv konkurrensär livsmedels-påatt en
marknaderna för därigenom tillvarata konsumenternas intressen.att

13.5 Ställningstagande till lämpligheten attav
ändra 18 i den§ svenska konkurrenslagen
Den tidigare analysen har visat det inte möjligt generelltatt är att
identifiera det formellt möjliga för avvikelser mellan denutrymmet
svenska konkurrenslagen och EG:s jordbrukspolitik och EG:s konkur-
rensregler. inte hellerDet möjligt generellt fastställaär vilka skill-att
nader föreligger mellan de nationella konkurrenslagama. Det gårsom
alltså endast analys i det enskilda fallet det finnsatt genom ange om

för tillämpa nationell lagstiftning i relationutrymme tillatt EG-rätten
det finns några skillnader mellan de nationella lagstiftningama.resp. om

Eftersom det möjliga och möjliga skillnader endast kanutrymmet
definieras i det enskilda fallet kan utredningen från den legalagöra en
analysen oberoende prövning lämpligheten genomföra de inled-attav
ningsvis angivna förändringarna i 18 § utifrånKL samhällsekono-ett
miskt konkurrensperspektiv. Detta motiverat eftersom det inteär är
möjligt dra några generella slutsatser vilka legala begräns-att t.ex.om
ningar konkurrensrättEG:s medför för tillämpningen den svenskaav
konkurrenslagen. Materialet inte heller för några generellautrymmeger
bedömningar den konkurrensrättsliga i de undersöktaav om synen
länderna skiljer sig från den svenska på sådant arbete. Hade detsynen
varit möjligt dra generella slutsatser vilka begränsningaratt t.ex.om
EG:s konkurrensrätt innebär för tillämpningen den svenska konkur-av
renslagen skulle detta naturligtvis ha påverkat den ekonomiska analysen
så till vida de generella slutsatserna utgjort restriktioner i analysen.att

Syftet med den ekonomiska analysen i kap. 3 analysera underär att
vilka förutsättningar kooperativt företags verksamhetett ärsom sam-
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under vilka förutsättningar det finnshällsekonomiskt önskvärt somresp.
företags verksamhet inte samhälls-kooperativtskäl äratt ettatt tro

ekonomiskt önskvärt.
ochvarit teorin hade givit klarsituationen hadeidealaDen om en

kooperativ verksamhet leder till. Underbild de effekterentydig somav
till bekräfta ochsyftar empirin i huvudsakförutsättningarsådana att

förutsäger.kvantifiera de effekter teorinsom

legalundantaget förLämpligheten ändra13.5.1 attav

primärföreningarsamarbete inom

demed ökad konkurrens inomsamhällets sida önskvärtfrånDet är
omfattades den svenska jordbruks-livsmedelsmarknader tidigare avsom

praktiken geografisktoch följd därav iprisregleringen är upp-som en
finns antal instrumentkooperativa företag. Detdelade mellan ett som

ökad konkurrens. radikaltanvändas för nå målet med Ettkan sätt äratt
för primärföreningar. Som framgått kap. 3legalundantagetbortatt ta av
teoretiska skäl för primärföreningaremellertid starkafinns det ettatt ge

konkurrensbegränsande förfarandenfrån förbudetlegalt undantag mot
antaganden måsteradSlutsatsen byggeri 6 § KL. varasomen

marknaden.det finnas konkurrenterdet första måsteuppfyllda. För
kontrollerafår påtagligtkooperativt företag inteenda sättEtt ett

förutsätter slutsatsenmarknaden. det andraprodukt Förutbudet enav
och såvälja produktionsvolym i måttomedlem frittstår varjedet attatt

marknaden. Vidare fårkonkurrent påperfektuppträda natur-som en
användas. Underolika marknaderprisdiskriminering mellaninteligtvis

lantbruksföreningar bara konkurrens-förutsättningar har primäradessa
förutsättningar omfattasbör under dessaeffekter och debefrämjande av

i 18 KL.undantaget a-c
i endastomfattar bestämmelserna 18framgått kap. 6Som a-cav

effektivitetssynpunkt före-ekonomiska föreningar. Fråninomsamarbete
finns teori eller empiriskopåkallad. inte någonbegränsningen Detfaller

ekonomiskassociationsformenstöd för hypotesenkunskap attsom ger
associations-mindre effektiv andraskulleförening änresp.vara mera

former.
åtgärd.relativt långtgåendelegalundantag från 6 §medgeAtt är en

för etable-medger undantagnuvarande utformningen 18Den av a-c
kända.effekterna marknaderna välsamverkansformer därrade är
kommalantbruksområdet kaninte uteslutas samverkan påkanDet att

fallet vilket i sinvad i dag,annorlundabedrivas ärsätt änettatt som
denvad fallet medeffekter konkurrensenandrakan än ärtur somge
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samverkan känd. Utredningen saknar underlag förär övervägandensom
detta slag.av
Lagstiftaren bör emellertid sådan utvidgningöverväga 18 §en av a
det visar sig det lantbrukskooperativa samarbetet utvecklas tillatt attom

omfatta andra associationsformer ekonomiskaäven föreningar.än Mot-
gällersvarande det visar sig de nuvarande bestämmelserna iattom

framstår18 §§ hinder samverkan uppstår i andraett mot atta-c som
associationsformer ekonomisk förening. Utredningen läggerän inte

förslagnågot till lagtext i denna del, huvudsakligen med hänsyn till det
bristande praktiska behovet och avsaknaden underlag för över-av
väganden detta slag. Frågan torde kunna belysas ytterligare i denav
fortsatta beredningen utredningens betänkande.av

13.5.2 Lämpligheten låta samarbete mellanattav

primärföreningar ingå i legalundantaget

kap. framgårAv 3 ekonomisk teori inte entydig i frågaatt är om
konsekvensbeskrivningen samarbete mellan primära lantbruksföre-av
ningar. Ekonomisk teori och empiriska data visar det i sektorer, däratt
leverantörskooperativ tillsammans kontrollerar marknadsandel,storen
finns både motiv och risk för dessa kooperativa företag börjaratt
samarbeta i stället för konkurrera. Enligt utredningen detta till-att är ett
räckligt skäl för slutsatsen samarbete mellan primära lantbruksföre-att
ningar inte bör ingå i legalundantaget. Samarbete mellan primära lant-
bruksföreningar bör i det enskilda fallet enligt konkurrenslagen.prövas

Frågan har ställts huruvida bör kunna tillåta federativtt.ex.man
samarbete med motiveringen den ökade internationella konkurrensenatt

beräknas uppkomma i samband med EU-medlemskapet kansom neu-
tralisera den marknadsmakt ytterligare samarbete skulle leda till.som

beror hurSvaret på utbud Om detta utbud mycketexportörens ärut.ser
elastiskt vid priser den prisnivå konkurrens skulle för-nära som ge,
svinner potentialen för marknadsmakt. Om å andra sidanutövaatt
importkonkurrerande företag på grund transportkostnaderexportörensav
eller andra importhinder, kan högre pris vad konkurrensänta ut ett ren
skulle finns det risk för samarbetsavtal kan konkurrenssned-attge vara
vridande.
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på medlemmens friaLämpligheten kravet13.5.3 av

legalundantagetrörlighet för

skall ställa sig till kravet på medlemmensuppenbart hurinteDet är man
inteframgår kap. teorinfria rörlighet i 18 § KL. Det 3 ärattc av

friaMotivet för begränsa medlemmarnasentydig detta område.på att
produktionen och försökabåde effektiviserarörlighet kan attattvara

Även motivet effektivisera produktionenmarknadsmakt. är attutöva om
bli konkurrensen begränsas.kan effekten att

i omfattaför inte låta legalundantaget 18 § avtalMotivet att somc
fria rörlighet den starka ställningmedlemmarnasbegränsar var som

kombineradhar många marknader medlantbrukskooperationen på att
grundprimärföreningama begränsats påkonkurrensen mellan avsevärt
före-marknadsuppdelning praktiskthistoriskt betingadeden somav

kommer.
uppsamlingsområdenaföretagsekonomiska skäl förfinns godaDet att

geografisktdet degeografiskt uppdelade. svårtDäremot ärär att attse
skulle motiverade ekono-försäljningsmarknademauppdelade vara av

eller mark-överväganden baserade på produktions-,miska transport-
tagit del empi-nadsföringsförhållandena. Utredningen har inte någotav

skulle förenat med omoti-skulle styrka detmaterialriskt att varasom
väldefinierade för-utanför dessa geografisktkostnader säljaverade att

säljningsområden.
inträdeshinder riktatbetraktasmedlemmar kanBindande ettsomav
material utred-det empiriskakonkurrenter. Blandpotentiellamot som

inträdeshinder har minstvisarfinns studierredovisar,ningen attsom
marknadsdominans det gällerbetydelselika när attstor ange or-som

fungerande eller effektiv kon-marknader inte hartill vissasaker att en
primäramotivera inte undantarskulle kunnakurrens. Detta att man

rörlighet frånmedlemmarnas friabegränsninglantbruksföreningars av
iförbudet 6 § KL.

naturligtviskonkurrensbedömninguppstår vidProblemet ärensom
kan bådemedlemmarnas fria rörlighetför begränsamotivet attatt vara

utbudet. förslagproduktionen och påverka Etteffektivisera attatt som
bind-dennaeventuella konkurrensproblem orsakadeframförts är att av

dominerandemissbrukhanteras med § KL,ning skulle kunna 19 av
medlem-effekterna hindrakonkurrensbegränsandeställning. De attav

gällandeförslaget, framför alltrörlighet sig, enligtfria närgörmens
har dettaställning. Utredningendominerandeföretaget har övervägten

missbruks-övergå frånMotivet förförslag förkastat det. att enmen
skärptönskemåletförbudslagstiftning bl.a.lagstiftning till envar omen

förkonkurrenslag kritiseratsharkonkurrenslagstiftning. 1982 års att vara
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för därför den inte innehållit förbud överenskommelseratt motsvag, om
marknadsdelning.

Lagtekniskt utformad19 § så den riktarär förbudatt ett mot att
dominerande företag vidtar åtgärder bedöma missbruk.är attsom som
Stadgandet absolut och saknar därmedär den möjlighet till undantag

i 6 § KL. Förbudet i 6 § riktar i princip sig konkurrens-motsom ges
begränsande samarbete mellan företag. Begränsningar producentemasav
fria rörlighet på marknaden kan således omfattas förbudet i 6 § utanav

samtidigt omfattas förbudet i 19 inteDet går generelltatt hävdaattav
bindningar skulle falla utanför förbudet i 19 § inte haratt konkur-som

rensbegränsande effekter på marknaden.
bakgrundMot dels den dominans lantbrukskooperationen harav som

denpå svenska marknaden, dels 6 och 19 syftar tillKL in-att att
gripa olika konkurrensbegränsande effekter föreslårmot typer utred-av
ningen därför den gällande prövningen förfaranden be-att nu av som

medlemmens fria rörlighet bibehålls.gränsar Syftet skapa vissaär att
grundförutsättningar för öka konkurrensen inom och mellan deatt geo-
grafiskt avgränsade marknadsområdena, har sin grund i det tidigaresom
regleringssystemet.

Utredningens förslag motiveras endast önskemålet öka konkur-attav
på marknaden. Huruvida det i detta sammanhang föreliggerrensen en

konflikt mellan de förutsättningar föreningslagen för ekono-som anger
miska föreningar och de krav konkurrenslagen ställer för attsom sam-
verkan inom primärföreningar skall tillåten ligger utanför utred-vara
ningens uppdrag. fråganDen analyseras i Utredningen de koopera-om
tiva företagsformemas ställning i förhållande till andra företagsformer
C 1994:149.

detta förslag har anförtsMot det skulle innebära främjaratt att staten
medlemmens illojalitet den ekonomiska föreningen. Ettmot annat, mer
tekniskt, framförts kravet medlemmens friaärargument attsom
rörlighet leder till för låg integrationsgrad mellan medlemmarna ochen
det kooperativa företaget, dvs. det kooperativa företaget mindre för-ges
utsättningar eliminera de marknadsmisslyckanden upphovatt som gav

dettill ursprungliga bildandet kooperativaden organisationen. Utred-av
ningen vill vända och hävda de kooperativa företagensargumentet att
starka ställning marknaden kan risk för marknadsmiss-utgöra atten
lyckanden uppstår. Utredningen kravet på avvikelser frånatt attmenar
medlemmens fria rörlighet skall enligt 6 § inte kanKL leda tillprövas

dynamiken i den svenska jordbruks- och livsmedelssektomatt detav
skälet skulle hämmas. Utredningen inte heller sådan pröv-attanser en
ning så ingripande den skulle innebära hotär det kooperativaatt ett mot
företaget.
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friakravet medlemmensväl medveten påUtredningen är attom
Utredningenleda till ökad konkurrens.behöverrörlighet inte ensamt en

ochmöjligheten till prövning enligt både 6bedömningendockgör att
konkurrensfå till stånd ökadmöjligheter19 KL änstörre att enger

förbudetdvs.med hjälp enbart 19 § KL,försöka nå målatt avsamma
ställning.dominerandemissbrukmot av

iprissamverkanLämpligheten undanta13.5.4 attav

legalundantaget

konkurrensbegränsande grundsinPrissamverkan tillär natur av
skälkonkurrensmedel. finns därförroll Detprisets centrala att sesom

inställningen tillsamarbete. Avgörande försådantsärskilt påsträngt
prisets rollsamarbetet begränsarprissamarbeteformerolika ärav om

konkurrensmedel.självständigtsom
skall enligtkonkurrensbegränsande samarbete i KLFörbudet mot

förför avtal detkunna tillämpasbestämmelser i 18 §nuvarande somc
indirekt fastställs påförsäljningspriser direkt ellerförsta innebär att

försäljningenoch för det andrahos medlemproduceras attvaror som
föreningen förellermedlem och tredjedirekt mellansker att svararman

ellerhindras, begränsasmarknadenoch konkurrensenförsäljningen
omfattning.snedvrids i väsentlig

i den nuvarandeföreslå ändringarfunnit skälUtredningen har inte att
prissamverkan.förbudenutformningen i 18 § motc av

prisför-vissa förutsättningarhar underframgår kap. 3Som renaav
effekter.konkurrenssnedvridande Omhandlingsorganisationer inte några

förhållanden ochkonkurrensmässigaunderproduktionen äger omrum
tillförhandla sig framinteförekommer kanprisdiskriminering inte man

konkur-resultera påpris skulledetpris högreär änett ensomsom
prisförhandlingarråvaruproducentermarknad. Omrensutsatt genom

kommerskulle resulteradet pris konkurrenslägre priserhåller änett
föranleda höjda priser.därmedmarknaden ochmindre volym nåatten

prisförhandlingsorganisationerutredningen kanEnligt somsesrena
transaktioner underoch verkställaprisereffektivt sätt attett generera

kon-förförhandlingsorganisationen inte någotförutsättning gör attatt
råvaruprodu-fattas striktskallProduktionsbeslutenutbudet.trollera av

perfekta konkurrenter.ärcenterna som
de förutprisförhandlingsorganisation underhävdaAtt att an-en ren

prisgenererande funktionutföra dennaförutsättningarna inte kangivna
inteoch efterfråganprincipen utbudlikvärdigt med sägaatt attär om

pris-grund för denligger tillden anpassningsprocess,fungerar. Att som
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genererande funktionen, verkar med viss fördröjning, inte någotären
relevant Den konkurrensutsattaargument. marknaden fungerar på i
princip falletI medsätt. prisförhandlingsorganisationersamma rena är
det lätt kostnaderna minskaratt att för genomföra transaktionerna.se att

Det å andra sidanär rimligt fråga sig vad detatt är detgör attsom
ibland den grundläggandeut prismekanismen inteser fungerar.som om
Enligt utredningens uppfattning beror det på den omfattandeatt regle-
ring jordbruks- och livsmedelssektom för intesom är detutsatt gör
möjligt för marknadskraftema fungera effektivt.att

Det har hävdats eftersom Sverige haratt kvotsystem så fungerarett
inte prisförhandlingsorganisationer mekanismrena för attsom en gene-

marknadspriser. Detta konstaterande i och förrera är sig riktigt. Det
beror på kvotsystemet i sig definieraratt priserna och därmed miss-

konsumenterna.gynnar
kvoteringssystemI reglerarett bort prismekanismen. Omman

utbudet fastställs, bestäms också priset avsalumarknaden eftersom
konsumenternas efterfrågan given.är I sådant läge återstårett bara
frågan skall få fördelarna sådant, kvoteringarom vem som ettav av
bestämt, artificiellt högt pris. dettaI fall blir uppgiften för prisförhand-
lingsorganisationen medverka kakan fördelas.att när Det pris som
prisförhandlingsorganisationen förhandlar fram bestämmer inte priset
marknaden. Det priset bestäms kvoteringen.av

Enligt utredningen kan förhand]ingsorganisationer effek-rena ettvara
tivt instrument för marknadspriser.att Om förbudet i 6 §generera är
tillämpligt på sådan organisation torde det enligt utredningenen vara
möjligt få undantag enligt 8att under förutsättning produktionenatt

underäger konkurrensmässiga former och prisdiskrimineringrum inte
Ävenförekommer. det kan samarbete inom förhandlings-antas attom

organisationer i flertalet fall uppfyller dessa krav utredningen attmenar
bedömningen kraven uppfyllda börär från fall till fall.görasav Detom
finns därför inte skäl generellt undantaatt samarbete inom förhandlings-
organisationer från bestämmelserna i 6 § KL.

13.6 Avslutande synpunkter

Utredningen har inte haft till uppgift ställning till de konfliktom-att ta
råden orsakas de syften föreningslagenattsom konkur-av som resp.
renslagen har i vissa fall kan motstridiga.vara

Enligt tilläggsdirektiven skall utredningen utgå från detatt ur sam-
hällets synvinkel viktigtär upprätthålla effektiv konkurrensatt på denen
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intres-konsumenternastillvaratadärigenomförmarknadensvenska att

sen.
detuppfattningentillutredningenredovisning leder attOvanstående
ochunderlagetempiriskabegränsadekonkurrenstrycket, detnuvarande

framtida mark-beskriva demedförknippadosäkerhetden attärsom
intelivsmedelsforetagenochjordbruketförnadsförutsättningama ger

konkurrens-nuvarandedenutformningenändraunderlag för att av
lagstiftningen.

utredningensenligtlämnar,konkurrenslagstiftningennuvarandeDen
verk-både hanterafalletenskildai detforbedömning, attutrymme

sådantundantaochstrid med 6 § KLstå ikan attsamheter sam-som
motiverat.samhällsekonomisktbedömsarbete varasom
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Särskilt Yttrande
Anders Mallménexpertenav

Utredningens slutsatser

Utredningen har kartlagt läget på jordbruksområdet konkurrensrättsligt,
marknadsstrukturmässigt och organisationsmässigt i Sverige, Danmark,
Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Dessutom har utredningen bl.a.
behandlat EG:s konkurrensregler på jordbruksområdet och konkurren-

och kooperationens roll i samhällsekonomin marknadsstruktursens -
och marknadens funktionssätt teori och empiri.—-

Enligt utredningens uppfattning finns det grund skillnaderav
mellan länderna vad lagstiftning, marknadens struktur ochavser orga-
nisation inte underlag för generella slutsatser hur företag behandlasom
i de olika länderna eller för ändra utformningen konkur-18 §att av a—c
renslagen KL. Enligt utredningens bedömning lämnar förKL utrymme

i det falletenskilda undanta sådant samarbete bedömsatt som vara
samhällsekonomiskt motiverat.

Enligt min mening utredningens material, i samband medsettger
utformningen och förarbetena till 18 anledning till åtgärderav a-c
beträffande KL.

Allmänt

Lantbrukskooperativa företag mycket vanligt förekommande ochär
spelar roll på lantbruks- och livsmedelsområdet i de undersöktastoren
länderna. konkurrensrättsligaDe regelsystemen skiljer sig mellan
länderna företer också vissa likheter. Generellt kan KLsägas attmen
skiljer sig från övriga länders konkurrenslagstiftningar såavsevärt
tillvida den visstpå specificerar vad tillåtet vadsättatt ärmer som resp.

kan förbjudet. Särskilt många ärenden lantbrukskooperatio-som vara om
har inte i de undersökta länderna och i Sverige har deprövats EU. Inen

särskilda reglerna i 18 § andra stycket inte resulterat i någotännuc
beslut konkurrensverket KV.av

De utländska delar inte Sverige lantbruks-rättssystemen som
kooperationen i olika konkurrensrättsligt behandlas olika,grupper som

primär- och sekundärtertiärföreningar, forädlingskooperation it.ex.
Ävenprimärförening och förhandlingskooperation. konkurrensrätts-om
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antal fall har skett i de behandlade län-i begränsatingripandenliga ett
lantbrukskooperationen framstår regelsystemen däroch EGderna mot

möjlighet tilldet svenska Deflexibla än systemet. synes gemersom
sig tillämpningen.ickeingripande, också visat inågottolkning och som
utredningen konsta-Lantbrukskooperativa företag allmänt,anses som

samhällsekonomisk funktion med kostnadsminsk-fylla viktigterar, en
förutsattkonkurrensfrämjande effekter,produktionsökande ochande, att

faktorer på-inte förekommer. Mångaproduktionsstyrning volymerav
Lantbrukskooperativa företag verkarkonkurrensförutsättningarna.verkar

Även liten importstarkt konkurrensutsatta.marknaderöverlag ärsom
har skettstrukturförändringarkonkurrenspåverkande effekter. Storahar

Vissa natio-behandlade länder under år.livsmedelsområdet ipå senare
svenska livs-marknadsbilden i alla länder.präglar Denpreferensernella

utgångs-speciell från dessa allmännainte särskiltmedelsmarknaden är
fullständig bedömningskall kunnapunkter. För göraatt en meraman

svenska marknaden krävsfungerar denkonkurrensenhur egent-av
valu-till utlandet,bl.a. kostnadsrelationemaanalys ocksåligen avaven

företagenssvenska lantbrukskooperativabetydelse och detakursens av
marknadsbe-rationaliseringar ochutveckling,åtgärder vad avseregna

möjligt för utredningenhar det dock varitsådan analysteende. Någon
genomföra.att

in-omfattande arbete ochUtredningen har lagt presenterat ettettner
teori och empirivärdefullt ekonomiskMycketmaterial. är atttressant

till utred-Richard Sextonsi utredningen. Främstbehandlats rapport
Olofföretag ochlantbrukskooperativatillämpningningen KLsom

ko-vad spelteorin kan lärautredningentillBolins rapport oss omom
Bolin utred-ochför slutsatser Sextonunderlagoperativ somavger

delar.delvis intediskuterarningen men

på föreningenekonomiskaSynen den3.

skallföreningsföretagen hade svenskautgångspunktallmänEn är att
företagen i kon-likvärdiga villkor medeller i varje fallvillkorlika som

kurrentländerna.
näringspolitisk nöd-uttryck förReglerna i 18 § KL är ett ena-c

samverkanomfattar vissvändighetsbedömning. Undantaget från 6 § KL
Lagstiftaren har idotterföretag.lantbruksföreningar medi primära

relationernaanalyserat och behandlattill inteförarbetena KL närmare
heller harföreningar ochekonomiska FL KL. Intelagenmellan om

i andra stycket KLtillkomsten reglerna 18 §skett viddetta omcav
föreningeni föreningrörlighet och prissamverkanmedlems fria aven



SärskiltSOU1995:1 yttrande17 1 309

oförädlade produkter såvitt dessa regler. Lagstiftningens förarbetenavser
här,präglas deklarerad positiv på samverkan mellantrots en syn

lantbrukare, allmän inställning till företaget ekonomisk föreningav en
i flera avseenden försvårar eller omöjliggör för berördat.0.m.som

föreningar fungeraekonomiska enligt tvingande regler i FL och deatt
allmänna arbetsförutsättningama för företaget ekonomisk förening i
konkurrens på eller flera marknader.en

Utredningen framhåller den ekonomiska föreningen inteatt är en
förbjuden associationsform. riktigt.Det Utredningen påpekar vidareär

de båda avtalstypema medlems fria rörlighet och prissamverkanatt
föreningeni förening på oförädlade produkter inte förbjuds enligten av

18 § andra stycket endastKL 6 § och 8 § KL kanävenutan attc vara
Äventillämpliga. detta riktigt den reella innebörden framgår inteär men

klart.
Från bl.a. lantbrukskooperationens sida har hävdats innebärKLatt
diskriminering associationsfomien ekonomisk förening. harDeten av

häremot så fallet och samverkan mellan företag i eko-ärsagts att att
föreningarnomiska och i andra associationsformer, aktiebolag, be-t.ex.

traktas på Utredningen frågan diskrimineringsätt. attsamma anser om
eller hör hemma i den pågående s.k. företagskooperativa utredningen
Civildepartementet. dock lagstiftarensJag denpå eko-attanser syn
nomiska föreningen företag har betydelse för den förståelsenrättasom

innebörden andra stycket18 § KL och konsekvensernaävenav av c av
härav. Bl.a. följande härvid intresse.är av

ekonomiska föreningen verksamDen under andra legala krav ochär
aktiebolaget.förutsättningar än

aktiebolag kan i bolagsordningen föreskrivasa I förpliktelser förett
aktieägarna delta i bolagets verksamhet, leverera produkteratt t.ex. att
till eller köpa produktertjänster bolaget. krävs aldrig lagDet attav av
bolaget skall ha affårsrelation till sina Bolaget får träffa frivil-ägare.en
liga affärsavtal med och kan träffa avtal med i principägarna vem som
helst. den ekonomiska föreningen kräverI FL sådana affärsmässiga
förbindelser mellan ägarnamedlemmama och föreningen, l § FL.se
Medlemmarna förutsätts delta i föreningens affärsverksamhet. Före-
ningen tillhänvisad medlemmarna och kan ha affarsförbindelser medär
ickemedlemmar endast komplettering. Genom majoritetsbeslut kansom
medlemmarna föreningsrättsligt åläggas förpliktelser, levererat.ex. att
till eller köpa föreningen; syftet härmed föreningen skall kunnaär attav

sin verksamhet. Slutsatsen bygger sådantFL KLärtrygga att som
angriper då 6 tillämplig.§ är



Särskilt yttrande310 l SOUl995:117

b ekonomiskaDen producentföreningen partiell,representerar en
vertikal integration för medlemmarna. Ju krav investeringarstörre
och kapitalbildning för bedriva föreningens verksamhet, desto vikti-att

det integralionsnivåiz blir tillräckligtär hög; förstatt då vill med-gare
lemmarna för fullt leveranser, kapitalbildning ochsatsa styrningen

företaget. Blir integrationsnivån låg minskarförlorar föreningen för-av
mågan fullgöra sitt ändamål och blir därigenom mindre intressant föratt
medlemmarna, vilket konkurrenterna. De samhällsekonomiskagynnar
positiva effekterna företagets verksamhet minskar eller uteblir. Bind-av
ningarna med medlemmarna måste därför tillräckligt starka. Ko-vara
operation med låg integrationsnivå försvagas och riskerar slåsatt ut, se

konsumentkooperationen i delar Europa och tyska ocht.ex. stora av
nederländska svinslakteriföreningar. Slutsatsen den ekonomiskaär att
föreningen sårbar för varje ingrepp i dessär medlemsrelationer.

c tvingandeDen äppenhetsprincipen i den ekonomiska föreningen
leder ofta och inom lantbrukskooperationen så alltid tillgott storasom
marknadsandelar. harDetta lagstiftaren självfallet varit medveten om
och legalundantaget i 18 dock med viss be-accepterat genom a-c
gränsning. skattelagstiftningenI krävs också öppenhet för utbetalningatt

efterlikvid och återbäring överskott skall avdragsgill för före-av vara
ningen. Genom öppenhetsprincipen påtar sig den ekonomiska produ-
centförenin allmänt för producenterna marknaden.ett Före-gen ansvar
ningen står till förfogande för dem uppfyller medlemskraven.som
Endast då särskilda skäl föreligger kan medlemskap Likhetsprin-vägras.
cipen förgäller medlemmarna. aktiebolagEtt behöver däremot aldrig ta
hänsyn till någon öppenhetsprincip kan välja sina affärspartners.utan

vid missbrukEndast dominerande ställning kan aktiebolaget angripasav
för olika leverantörsbehandling. Slutsatsen aktiebolaget före-är att som

på marknaden har handlingsfrihet forma och optimeratag större atten
sina affärsrelationer den ekonomiska föreningen.än

d byggerFL traditionellt den grundläggande kooperativa själv-
finansieringsprincipen, vilken innebär egenkapitaluppbyggnad genom
medlemsinsatser och konsolidering överskott. Kapitalbildningen iav en
ekonomisk producentförening bygger medlemmarnas leveranser och
köp. Kapitalet medlemmarnas deltagande i verksam-genereras genom
heten. Insatsamorteringar sker från löpande avräkningspriser ocheller
överskott; det sistnämnda i föreningen ocheller delas enligtstannar ut
regler i FL. Ett underminerande deltagandet slår därför direkt motav
kapitalbildningen. Föreningarna har långsiktiga investeringar ochstora
måste kunna skydda dessa. Insatskapitalett till skillnad aktieka-är, mot
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pitalet i aktiebolaget, rörligt. innebär föreningenDetta heltäratt
beroende medlemmarnas deltagande för kunna fungera ochatt ut-av
vecklas företag. rimligt högEn integrationsnivå krävs härför. Slut-som

ekonomisk producentförening måste kunna knytaär attsatsen en
medlemmarna till sig för skydda kapitalbildningen.att

Förarbetena till och bestämmelserna i andra18 § stycket KLc om
friamedlems rörlighet och prissamverkan föreningi på föreningenen av

oförädlade produkter har fått utformning hur associa-överstyren som
tionsformen ekonomisk förening tillåts fungera. Om ekonomisken pro-
ducentförening i fallet medlems fria rörlighet har 10 % eller iänmer
vissa fall marknadsandel15 % upp till dessa nivåer gäller ocksåänmer
för inte skall tilllämplig6 § vissa omsättningstak för deltagar-att anses

i princip enligtna KV kvantitativt märkbar effekt föreliggaanses en
och konkurrensbegränsning inom föreningen förbjuden inteen vara om
konkurrensbegränsningen så den inte kvalitativt märkbar.är att ärsvag

prissamverkansfallet gäller konkurrensenI inte får hindras i väsentligatt
omfattning, tumregeln25 % nedan. förarbeten inte5 KL:s tarse p upp
frågan kvalitativ märkbarhet. härEG-rätten vägledandeär rätts-om men
läget i EG oklart. Utredningen berör frågan i korthet. Frågan i vil-är är
ken utsträckning begränsningar medlems fria rörlighet och prissam-av
verkan i förening på i föreningen oförädlade produkter kan viden an-
givna förhållanden undvika falla under 6 § KL.att

Utredningen hänvisar till tillämplig6 § KL kanäven äratt om
8 bli tillämplig undantag söks och villkoren där uppfylls.§ KL om

enligt dock begränsat. villUtrymmet 8 § Jag erinra 18 §är attom a-c
tillkom just för det enligt praktiskt omöjligt beviljaKVatt taget attvar

för de lantbruksföreningamasundantag primära verksamhet. Problemen
till fjärdehänförde sig andra och kriterierna i föreningar får8 De som

medlems fria rörlighet och prissamverkan i förening i föreningenpåen
oförädlade produkter prövad desamma bedömts inte kunna fåär som un-
dantag, dvs. de har marknadsandelar.stora

lagstiftningensbedömning innebörd tyder enligtKV:s min meningav
enligt och förpå 6 8 erforderlig hänsynKL tillatt utrymmet att ta

den ekonomiska producentföreningen företag såvitt medlemssom avser
fria rörlighet och prissamverkan i föreningen föreningenpå i oförädlade
produkter inte tillräckligtär stort.

4. Medlems fria rörlighet

Materialet i utredningen EG-systemet och de behandlade medlems-om
länderna visar enligt min mening på attityd till den ekono-en annan
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miska föreningendet kooperativa företaget inom lantbruket företagsom
marknaden ipå EG-systemet och nämnda länder vad förarbetena tillän

andra stycket18 § för. framgårKL uttryck Det enligt min meningc ger
vid jämförelse Sverige ha ensidigt konkur-att snävare,etten synes mer
rensrättsligt vad gäller medlems fria rörlighet och prissamverkansynsätt

förening föreningeni på i oförädlade produkter. Läckage i före-en
freeningen och rider-systemet deti svenskauppmuntras systemet.

träffar främst föreningarDetta med stark ställningsynsätt mark-en
naden praktiskt alla föreningar inom lantbrukskooperationentagetmen
har i uppsamlingsledet på grund främst näringens karaktär, trans-av
aktionsekonomiska fördelar, kostnadseffektiv verksamhet och öppenhets-
principen sådan ställning.en

på medlems fria rörlighet försvagarKravet föreningen, jfr ovan.
Föreningen har kvar mottagningsplikt leveransplikt försvinner.även om
Rimligt långa kontrakt krävs för balansera mottagningsplikten. Tillatt
skillnad aktiebolaget föreningen, i hän-ärmot nämnts, stort settsom
visad till sina medlemmar. Bortfaller deras deltagande kan föreningen
inte kompensera sig ickemedlemmars medverkan kom-änannatgenom
pletteringsvis. de sistnämndas deltagandeTar överhanden föreningenär
inte kooperativ och måste tvângslikvideras. Slaget producentema harom

förföreningen övrigt vunnit den dessagången inträdde medlemmar.som
Medlemmarna har frisedan utträdesrätt bortsett från möjlig, före-en
ningsrättsligt laglig karenstid i början medlemskapet för vissattav ge
stabilitet. Uppsägningstiden högst månader.är sex

Återbetalningstiden i fråga insatser efter medlems avgång harom
konkurrensrättsligt kopplats till medlems fria rörlighet. Från föreningens
synpunkt sammanhänger frågan med kapitalbildningen. Härnära är
föreningen sårbar på helt aktiebolaget, där aktieägarnasätt änett annat
vid försäljning aktier inte berövar företaget dess kapital.av egna

Näringsutskottets uttalande i 199394NU 23 avvägning mel-om en
lan de intressen ochKL FL har skydda har substansiellattsom
förankring i exemplifiering och allmänt synsätt.

förslaget till dansk konkurrenslagI berörs utredningenny som av ges
från lagens förbudundantag för avtal inom virksomhed ellersamma

koncern. överensstämmelse medI EG-rättens praxis horisontellaom
koncerner förs i de danska förarbetena till lagförslaget ett resonemang

virksomheder under vissa förutsättningar ekono-attom anses vara
miska enheter och falla under konkurrensbegränsningsförbudet. Här-
efter i överensstämmelse med EG-konkurrensrätten omfattarsägs att
virksomhedsbegreppet også andelsselskaben. Deras interna förhållan-
den, dvs. förhållandet till medlemmarna, undantas också från förbuden
i den utsträckning det begränsat till hvad der nødvendigt forär ater
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sikre tilfredsstillende drift af andelsselskabet, herunder af kontra-en en
heringsstyrke. Formuleringen inspirerad bl.a.är EG-domstolens domav
i det s.k. Gottrup-Klim målet och enligt min meningrepresenterar en
grundinställning hos EG-domstolen. Utredningen redovisar också detatt
i fransk förekommerrätt proportionalitetsprincip innebär deen attsom
konkurrensbegränsningar, vilka resultatet den kooperativaär före-av
tagsformen, skall nödvändiga för uppnå målen företaget.medattanses
Vad har också stöd i vad generaladvokatensagts framhåller i sinanu
förslag till domar i de fyra aktuella fall nederländska domstolar be-som

få EG-domstolensgärt påatt ang Frico Domo, Coberco ochsyn
Campina och bl.a. innebörden EG-förordningen 2662 ochsom avser av
medlemsbindningar.

Företagssynen vad den ekonomiska föreningen inom lantbruketavser
framstår central i bl.a. danskfransk Den danskfranskarätt. inställ-som
ningen, jag har stöd EG-domstolen, har således vadsom anser av avser
medlems fria rörlighet central utgångspunkt vad nöd-ärsom en som
vändigt för uppnå målen med det kooperativaatt företaget, inklusive
dess kontraheringsstyrka. Enligt min mening dettaär generelltsynsätt
inom nämnda länder och i EG-rätten. Den nederländska associations-
konkurrensrättsliga på föreningen i linje härmed.är TysklandIsynen

frågan inte konkurrensrättsligtprövas på grund lagstiftningensav
begränsade räckvidd.

I anslutning till ovannämnda företagssyn kan tilläggas de fyraatt
behandlade EG-länderna generellt längre gående bind-accepterasynes
ningar medlemmar Sverigeän döma lagtextgöra KL:sattav synes av

Ävenoch förarbeten. hänsyn till de redovisade skillnadernatarom man
mellan länderna består detta intryck. Nils Wahl framhåller också i sin
utredning rörande EG-rättens inverkan KL:s tillämplighet inom jord-
bruksområdet KL går väsentligt längreatt EG-rätten vad gällerän att
icke godta medlemsbindningar.

Ovan har berörts de allvarliga negativa konsekvenserna otillräck-av
ligt hög integrationsgrad i den ekonomiska producentföreningen då före-
ningen inte tillåts balansera medlemmarnas rättigheter skyldigheter.mot
Konkurrensrättsliga ingripanden medför här försämringar för det ko-
operativa företaget och underminerar detta. Medlemmarna stimuleras att

osolidariska och konkurrera med sig själva splittra sigvara attgenom
på handel med föreningen och utomstående eller stå kvart.o.m. att som
medlemmar leverera endast till utomstående.men

KL:s reglering medlems fria rörlighet framgått negativär förav som
den ekonomiska föreningen företag. Från konkurrensrättsligsom syn-
punkt kan konstateras l8 § andra stycket KL beröratt endast förstac
ledet i den kooperativa kedjan.
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i grunden konkurrens-verksamhetKooperativ nämntsär som
produktionsstyr-endastmarknadsmakt erhållesbefrämjande; genom

ocksåsin kanframhåller iBolinningbegränsningar. Som rapport
förförädlingsföretagprivatalämpliga änkooperativ att mot-vara mer

svenska, därsituation denspeciellt imarknadsmakt,verka somen
oligopsoni-grossisterfå, och starkaråvaruproducentema möter stora en-

situation.
medlemmarnasföretagen inte kanlantbrukskooperativadeOm styra

fram marknadenprodukterna påprodukterproduktionsvolym kommer
mark-priser föreningentill lägstavolymermaximalatill somgenom

få lön-förmedlemmarna,råder mellanKonkurrensnadskanal. attsom
möjligt.kostnadertill så lågaproducerasamhet måste som

uppsamlings-naturligtvis påkanföretagInvestorägda även
lantbrukarnaföretag eller frånfrån kooperativamarknaderna. Leveranser

utsträckning de investor-vilkenvillkor.marknadsmässiga Ipåfår ske
verk-kostnadseffektivhurbl.a.framgång berorföretagen nårägda

föreningarna.isamheten är
kooperativetmotiv för inte låtasaknasframhåller det attSexton att

hänför sigöverenskommelser. Problemenlångsiktigasigfritt begagna av
medlem-marknadsdominerande företagfallettill detegentligen styratt

medlemsbindningar. Härlångtgåendeproduktionsvolymer genommarnas
ställningmarknadsdominerandemissbruk§ KLframstår 19 somavom

§enligt 18onödiggör, Sexton,dettainstrument;ändamålsenligtett c
finns anledningrörlighet.fria Detmedlemssåvittstycketandra avser

häri.instämma

på produkteroförädladePrissamverkan5.

legalundantagetinnebärstycketandrai 18 §Prisbestämmelserna attc
fastställs påindirektdirekt ellerförsäljningsprisergällerinte när varor

mel-försäljningen sker direktamedlemmarnahosproduceras närsom
försäljningenförföreningeneller btredjemedlem ochlan svararman,

snedvrids iellerhindras, begränsasmarknaden vä-konkurrensenoch
omfattning.sentlig

berörda länder, undantagetallaiUtredningen attanser man
lantbruksföre-i primäraprissamverkankanTyskland, och EG pröva

primärföreningskett ifall där såföreningar.och mellan Ingetningar en
dock.redovisas

långt-förefallerreglernaanför de svenskaUtredningen att vara mera
avseende prisersamverkanförhållande till denbåde igående angessom

och deninom EGrådsförordning 2662meningenartikel andrai 2 sam-
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verkan i vissa marknadsordningar.omnämns I de marknadsord-som
ningar förutsätter involvering producentorganisationer saknassom av
inskränkningar avseende prissamverkan levererasrör tillsom varor som
föreningen så länge det endast frågaär genomsnittligt pris förettom
alla medlemmar. Utredningen dock det får ske individuali-attanser en
serad bedömning i varje särskilt fall.

Utredningens material talar enligt min mening för Sverige haratt
prissamverkansreglersträngare både EG ochän de behandlade EG-

länderna. iInget materialet tyder på konkurrensrättsliga ingreppatt skett
inom EG och nämnda EG-länder primära lantbruksföreningarmot som
har prissamverkan på föreningen oförädlade produkter.av

angivetAtt slag prissamverkan brutits från legalundantaget iutav
18 innebär§ negativ särbehandling den kooperation,c typenen av av

vanlig både i Sverigeär och utomlands.som
Nedan angivna praktiska exempel belyser reglemas möjliga, oaccep-

tabla konsekvenser.
Medlemmarnas produkter får alltid tillgå förädling i föreningens

industri. Vad begränsat däremotär föreningär haregen som om en en
blandad verksamhet med förädling och försäljning oför-externegen av
ädlade produkter med prissamverkan. kanHär med förarbetenas
inriktning mycket problem uppstå. Försörjningenstora den från 6 §av

lagundantagnaKL förädlingsverksamheten kan allvarligt äventyras av
den konkurrensrättsliga En stark konflikt uppstår här mellan KLsynen.
och 6FL. § KL blir tillämplig först konkurrensen hindrasnär i väsentlig
omfattning. Detta innebär nämnts tumregel-som attsom en samver--
kan omfattar till 25 % den relevanta marknaden tillåten.som ärupp av
Överskrids 25 %-gränsen och blir 6 tillämplig,§ jfr innebär detovan,
krav på förädling100 % eller sänkning marknadsandelen inkl.av egen
förädling under 25 %. Tvângsförädlingsvägen orimlig. I sänknings-är
situationen förnekas medlemmarna utnyttja föreningenrätten detatt

FL och de självasätt Föreningens mottagningspliktavsett.anger sätts
spel KL. Det kan bli nödvändigt för föreningen för för-ur av att

sörjningen sin förädlingsindustri tvingas vända sig till ickemedlem-av
Det då tillåtet enligtär KL den kooperativatvärtemot idénmar. men

och FL. Denna handel med ickemedlemmar får dessutom bara ske
kompletterande. Om den överhanden blir föreningen,tar nämnts,som
tvångslikvidationspliktig enligt FL rättelse sker. Beträffandeom
möjligheterna till undantag enligt 8 § hänvisasKL till vad sagts.ovan

Bestämmelsen prissamverkan i 18 § andra stycket bör2 utgåom c
och legalundantaget omfatta angiven prissamverkan.
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Förhandlingskooperation

konkurrenslagstift-utländskisärbehandlasFörhandlingskooperation
rättsfalli någotprövningföremål förblivitsåvitt känt inteoch harning

EG-ländema.iellerEGinom
kooperationfrågautgångspunkterteoretiskautifrånhärDet avär om

i sinframhållerproducentkooperation. Sextonslag annansomsamma
konkurrensfrämjandeförhandlingskooperation attär genomrapport att

Förhand-marknadsmakt.motverkaochtransaktionskostnademaminska
produktionsan-ingakostnadsbesparandeföretaglingskooperativa är —

marknadsmisslyckanden kanVidflexibelt.verkaoch kanläggningar —
marknadsfunktio-förbättraochföretagexisterandehotde utgöra motett

nen.
mark-sinmissbrukaaldrigkanföretagförhandlingskooperativtEtt

produktionsbeslut.medlemmarnasinteföretagetlängenadsmakt så styr
inteprisdiskrimineringochkonkurrensunderskerproduktionen upp-Om

konkurrensbe-ingaverksamhetförhandlingsföretagetsharrätthålls
råvaruförälj-möjligheteringafinns attkonsekvenser. Detgränsande

anförUtredningenkvantiteter.marknadenundanhållaningsmarknaden
förut-under vissaprisförhandlingsorganisationer13.5.4själv att rena

prisdiskrimineringfrånvaroochproduktionskonkurrenssättningar av
effekter.konkurrenssnedvridandehar någrainte

effek-förhandlingsorganisationer ettkanutredningenEnligt vararena
KLenligt 8 §Undantagmarknadspriser.förinstrumenttivt att generera

förutsätt-angivnabeviljaskunnautredningenenligtdåtorde ovanom
prisdiskrimineringfrånvaroochproduktionskonkurrensningar avom

preciseradebegränsande ochdeerinrasdock härböruppfyllts. Det om
förhandlingsorganisa-jagdelundantag. För attförkraven anseregen

legalundan-erhållade böreffekterpositiva ettgenerellt har så atttioner
sådanaomfattadet börförutsättningar; ävenangivnautifråntag ovan

associationsformi änframträderförhandlingsorganisationer annansom
§18tillkomstenframhållit vidLRFföreningekonomisk a-cavsom

KL.

samverkanFederativ

departe-Enligtsvensk lag.idefinieradintesamverkanFederativ är
sådansamverkanfederativtill FLprop.198687:7i ärmentschefen
lokalafleracentralförbund ochmellanförekommersamverkan ettsom

dockkanorganisationsstruktur. Man sägakooperativinomföreningar en
lantbruksföreningarprimäravissaendastmellansamverkanävenatt
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inom centralförbund i vilketett de medlemmarär formär fede-en av
rativ samverkan.

Varken i EG eller i Danmark, Nederländerna, Tyskland eller
Frankrike och heller, såvitt bekant, i något land, skiljer iannat man
den konkurrensrättsliga regleringen mellan samverkan i primärföreningar
och federativ samverkan. Den enda rimliga förklaringen härtill är att

inte konkurrensrättsligt sig ha anledningman någongöraanser att
uppdelning.

KL:s regler primära lantbruksföreningar internationelltom utgör en
udda lösning.sett

Utredningen det svenska legalundantagetatt för primära lant-anser
bruksföreningar inte något hinder förär konkurrensrättslig prövning av
federativ samverkan. Sådan inte förbjudenär i sig kan fallamen
under 6 § KL. Samverkan kan få undantag villkoren i 8 § KLom
uppfylls. Alla berörda länder kan federativpröva samverkan på något

jfr docksätt; Tyskland.
Utredningen har inte påvisat några egentliga ingripanden federa-mot

tiv samverkan i de behandlade länderna. Utredningen framhåller jäm-att
fört med EG-rätten det svenskaär legalundantaget väsentligten mer
inskränkt bestämning vilka kan tillåtas samverka. fleraIav som av
marknadsordningarna uttrycklig till samverkanrätt i ytterligare ledges
och i förordning 2662även inte finnas några hindersynes mot
samverkan på andraäven nivåer.

Det enligt utredningengörs i Danmark ingen konkurrensrättslig skill-
nad mellan samarbete inom primärföreningar och federativt samarbete.
Enligt Landbrugsraadet sådan åtskillnadär omöjlig eftersom deten rör
sig integrerade I tysk anför,system. rätt enligtom utredningen,
Bundeskartellamt i fusionsfall deett tyska primär- ochatt rikskooperati-

påjordbruksområdet måste konkurrensrättsligven synvinkelur ses som
enhet, eftersom de intimt förbundna bl.a. långtgåendeen var genom en

vertikal integration och rikskooperativen faktisktatt ägdesgenom av
primärkooperativen. Tyskland tillåter också långtgående federativ sam-
verkan. Det dansktyska har enligtsynsättet min mening goda skäl för
sig. Att Tyskland har för jordbrukarsamverkan positiv konkurrenspo-en
litik innebär inte för integreradatt argumenten blir irrelevanta.en syn

Samverkan mellan kooperativa företag kooperativär princip.en
Kooperativa federationer finns i de flesta länder. Det här frågaär om en
decentraliserad rörelse, byggd underifrån. Kooperativ samverkan på lant-
bruksområdet kan alltså ske på olika nivåer, i primär-, sekundär-t.ex.
och tertiärföreningar. Det dock hela tidenär fråga samverkan mellanom
lantbrukare, grundad på teoretiska grundvalar. Eftersom primär-samma
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verksam-stordriftsfördelar koncentrerassåinte harföreningarna stora
sekundärnivån.tillstordriftsfördelarmedheter större

gällerVadolika områden.kansekundämivånSamverkan på avse
torde det knappasttjänsterochproduktionsamarbete upp-varoravom

för-samhällsekonomiskakonkurrensproblem. Deegentliganågrakomma
debakgrundenbl.a.väsentliga,härsamverkan motdelarna är avav

internationellt Vidstorlekbegränsade sett.företagenssvenska gemensam
domi-fallkan i vissatillverkade produkterhosförsäljning parternaav

försäljnings-gällerkonkurrenseffekter. Detsammamedinträdanans
missbrukkan vidinträder. Härdominansfallandraisamverkan om

legal-förtalaruppfyllda. Skälvillkoren etttillämpas, är19 § KL om
utifrånpreciseratochutformatfrån 6 § KL, avgränsat,undantag närmare

ovannämnda synsätt.
finnslivsmedelsmarknadensvenskadenpåkonkurrensengällerVad

sinaföreningsföretagensvenska möterdeunderstrykaanledning att nu
RedanEU-marknad.gränslösföroch inomkonkurrenter enramen

förhållerimportkonkurrenshotetEnbartimportkonkurrensen.märks om
ochvalutarelationerförhållandenTillfälligaprisernaövrigt somnere.

bedömningarlångsiktigagrund förtill stor-liggaintefår härdylikt av
till dentillträdeföretagsutländskaochSverigetillimportenleken

denutifrånskemåstebedömningar attsådanaAllamarknaden.svenska
konkurrensen.genomslag ifaktisktfårprincipmarknadensgränslösa ett

deföralldeleskan det sentdärförmåsteMan gevarasenarenu -—
samarbets-strukturellt ochmöjlighetlivsmedelsföretagen attsvenska

skeroftakonkurrensen,utländskadenkunnamässigt möta genomsom
före-inriktademultinationellaintemationelltstarkamycketekonomiskt

marknadssatsningsresurser.mycketmed storatag
betingadhistorisktbl.a.avsnitttalar i olikaUtredningen geo-enom

meningEnligt minföreningarna.mellanmarknadsuppdelninggrafisk
dockharFöreningarnamarknadsuppdelning.geografiskingenföreligger

uppsamlingsområden.inom sinafrämstverkattraditionellt

Slutsatser

deochi EGkonkurrenslagstiftningarnafrånbetydligtsigskiljerKL
lantbrukarsamverkan.regleringvadEG-ländernabehandlade avavser

uppfattningenstöd förmaterialutredningensmeningminEnligt ger
kooperativadetpåföretagsbaseradeharinteSverige synatt samma

prissamverkanochmedlemsbindningardessbehov,och dessföretaget
be-och deinom EGråderprodukteroförädladeföretagetpå somav

SverigesamverkanfederativVad gäller ärEG-ländema.handlade en-
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uppdelningen i primärföreningssamverkansamt och federativom sam-
verkan; materialet visar i EG och i deatt behandlade EG-ländemaman
generellt det hela lantbrukarsamverkan.ser som

Medlems fiia rörlighet. Mot angiven bakgrund jag det börattanser
ske ändring i 18 § KL så bestämmelsenatt medlemsen friac rör-om
lighet i andra stycket utgår. Härigenom legalundantag för denettges

åtgärder. Vid behovtypen kan 19 § KL tillämpas. långsiktigEnav och
signifikant begränsning medlemmarnas rörlighet i marknadsdomi-av ett
nerande företag bör här, Sexton framhåller, kunna indikatorsom vara en
på missbruk dominerande ställning. Om angiven lagändring inteav
genomförs jag 18 § andra stycketatt medlems friaanser c rör-om
lighet bör med utgångspunktenöver den berördaatt fore-ses ovan
tagsbaserade får genomslag i lagtext och förarbeten.synen

Prissamverkan på oförädlade produkter. Mot bakgrund det iattav
materialet inte visats ingripanden skett i de behandladeatt EG-ländema

angiven prissamverkan ochmot den inskränkning KL här innebärsom
i det kooperativa företagets verksamhet bör legalundantaget omfatta

denna prissamverkanäven och 18 § andra stycket utgå.c
érhandlingsorganisationerF har konkurrensfrämjande roll så längeen

produktionen bedrivs under konkurrensmässiga former och prisdiskri-
minering inte förekommer. Denna positiva betydelse motiverar enligt
min mening legalundantag frånett 6 § KL under angivna förutsätt-
ningar.

F ederativ samverkan. Inom EG och de behandlade EG-ländema gör
ingen konkurrensrättslig uppdelning mellan samverkan iman primär-

förening och federativ samverkan. Detta inte konkurrensrättsligtanses
motiverat. Den allmänna positiva på kooperation och kooperativsynen
samverkan i EG och nämnda EG-länder får enligt min mening ett ge-
nomslag i rätts-tillämpningen såvitt federativ samverkan. Denavser
svenska tekniken med legalundantag och iett övrigt prövning 6 ochmot
8 KL enligt min mening inte förutsättningar ochger potentialsamma
för tillåtande samverkan. Detta kan leda till ingripanden inteav som
beaktar integrationsaspekten i de kooperativa och helhetssy-systemen

Slutsatsen federativär samverkan böratt behandlasnen. sättsamma
primärföreningssamverkan, d med legalundantagsom frånett 6 §v s

KL. Den avgränsningen,närmare omfattningen och utformningen härav
får utredas särskilt. 19 § KL blir naturligen tillämplig där angivnaom
krav uppfylls.
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Särskilt yttrande
professor Jerker Nilssonav

Konkurrens och konkurrenslagstiftning inom lantbruket och
livsmedelsindustrin

Att konkurrens samhällsekonomisktär värdefullt oomtvistat konkur-är -
incitament till nyskapande och effektivisering, och den lederrens ger

därmed till ekonomisk tillväxt. Lantbruket och livsmedelsindustrin utgör
inget undantag härvidlag. Samma positiva faktorer uppstår i dessa
sektorer till följd konkurrens mellan de svenska företagen och mellanav
dessa och utländska företag.

Endast i vissa situationer kan konkurrens ha samhällsekonomiskt
tvivelaktiga effekter, konkurrensen leder till företag blirt.ex. såattom
ekonomiskt försvagade de inte har för utvecklingsprojektatt resurser
eller det finns möjligheter konkurrera bedrägligatt attom motom vara
köparsidan. emellertidDetta inget konkurrenspolitisktär problem och
inte för sänkt konkurrenstryck. I sådana fallargument krävs andra
politiska åtgärder, såsom närings- eller konsumentpolitik.

Bedömningarna konkurrensförhållandena inom lantbruks- ochav
livsmedelssektorema påverkas det faktum här finns inslagatt ett stortav

lantbrukskooperativa företag. Detta gäller inte endast Sverige i allaav -
länder med marknadsekonomi finns lantbrukskooperation. koopera-Den
tiva företagsformen innebär dessa inte fungerar heltatt sättsamma

investorägda företag, vilket måste i beaktande vid värderingentassom
dem och vid utformande lagregler avseende dem. Detta gällerav av

alltså för alla marknadsekonomier, och därmed internationella jim-är
förelser oundgängliga vid analys konkurrensregler inom lantbruks-av
och livsmedelssektorema, och det angeläget beakta internationelltär att
vedertagen teori problemen.om

jämförelseEn mellan svenska och utländska konkurrensregler av-
seende lantbrukskooperation uppvisar både likheter och skillnader.
Likheterna består i det finns eller det kommer förbudsregler,att som
inte överallt helt entydigt formulerade,är det krävs ingripandensamt att
och prövningar i enskilda fall. Sålunda det riktigt hävdas iär som
kapitel inga förfaranden absolut förbjudna enligt denär svenska
konkurrenslagen.

Den svenska lagstiftningen avseende lantbrukskooperation avviker
emellertid kraftigt från motsvarande lagar i andra länder, framför allt

l5-l29lll
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kapitellångt detaljerad se ll. Lagtextensåtillvida den äratt germera
lantbrukskooperativa företag bedrives i associa-förendastundantag som

federationer inteekonomisk förening, samverkan t.ex.tionsformen är
medlem och företag börintegrationsgraden mellangenerellt tillåten, vara

Liknandemöjlighet till individuella undantag.dock detlåg, att gesosv -
specifikationer finns inte någon annanstans.

beträffande lagtillämpning kan intefinns skillnaderdet ocksåOm
i kraft under så kort tidsvenska lagen variteftersom den attsägas,

utrednings-Emellertid har det underutvecklats.praxis inte harnågon
bådeblivit föremål för rättslig prövningsig få fallarbetet visat hur som

dom-liksom hur förståelsestuderade länderna och ii de EU, stor som
företag,de lantbrukskooperativauppvisatstolarna har gentemot som

figurerat i ärendena.
de studerade län-vad konkurrenslagama iNedanstående tabell visar

vissalantbrukskooperativa företag. Påstipulerar specifikt förderna
lösningar på delproblem. Somdock finnas andrapunkter kan synes

radikalt härsvenska konkurrenslagenavviker den ettatt angesgenom
specificeras i de utländska konkurrens-alls inteantal förhållanden, som

i samtliga länder harkonkurrensvårdande myndigheternadelagama. Att
förfarandeneller skildaingripamöjlighet äraccepteraatt mot annanen

för alla före-länder finns allmännagäller i samtligaLikaledessak. att -
lantbrukskoooperativa före-deregler,gällandetagsformer ävensom-

11.3-11.6vidare avsnittenfölja. Semåstetagen

TysklandFrankrike Neder- EUDanmarkSverige
länderna

kap.9.3 10.3 48.36.1 7.3 avsn.avsn. avsn.avsn.avsn.

ek.för.Associa- spec. specspec. spec.spec.
tionsform

primärftgSamverkan spec.spec. spec.spec. spec.
vissav

WP

lågIntegrations- spec. spec.spec. spec. spec.
grad

nejFörhand- spec. spec. spec.spec. spec.
lingsk00p.

företag, där försäljnings-Förhandlingskooperation kooperativtettavser
hos medlem-fastställs på produceraseller indirektpriser direkt varor som

yttrandets avsnitt§ vidare 7.marna... 18 c se—
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Betänkandets kapitel förklarar3 kooperativa företag fyller viktigatt en
samhällsekonomisk funktion såtillvida företagen sänker transaktions-att
kostnaderna för primärproducenterna, bidrar till öka produktions-att
volymen och därmed höja konkurrenstrycket givet det inte finnsatt
möjligheter för det kooperativa företaget medlemmarnasatt styra pro-
duktionsbeslut. Detta den kooperation,motsvarar för-ärsyn som
härskande i de undersökta länderna liksom i EU helhet och heltsom -
internationellt.

skälenDetta till kooperativaär företag iett många länder,attav t.ex.
Storbritannien, Tyskland och samtliga Medelhavsländer, någotges en
lindrigare beskattning andra företagsformer.än Genom sådan förrnåns-
behandling kompenseras de kooperativa företagen för de till följdatt av
den bristande kontrollen volymerna inte kanöver strömlinjeforma sina
produktionskedjor och därmed får högre produktionskostnader. SverigeI

förhållandena de omvända.är Den konkurrensfrämjande rollen hos
kooperativa företag har inteöppna värdesatts företagen hautan antas

förmåga klara de kostnader, i många tillfällenatt förbundnaextra ärsom
med öppenheten.

konkurrensfrämjandeDen rollen hos lantbrukskooperativa företag
kommer till uttryck i underlagsrapport, inlämnats till utred-en som
ningenz. denna kanUr utläsas bl a:

Lantbrukskooperativa företag verkar generellt starkt konkurrens--
marknader, och de klarar denna konkurrens.utsatta av

allaPå marknader tycks handel och konsumenter ha benägenheten—
välja nationellt producerade livsmedel.att

Även importen livsmedel inte omfattande har denärom av en-
konkurrenspådrivande funktion.

alla länder finnsI det lantbrukskooperativa företag, är större änsom-
de svenska, och omfattande strukturrationalisering fusioner,en upp-
köp, bolagsbildningar, harmm skett under år.senare

Livsmedelshandelns strukturomvandling stark drivkraftär tillen-
industrins omställning.

2 Hendriks, Gert-Jan Comé de Klundert 1995: Market Structures invan
the European Food Sector. Underlagsmaterial till Utredningen Jo 1994:04

konkurrensreglemas tillämpning i EU-perspektiv.ettom
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mellanmarknadsförhållandenaskillnader mellanbetydandefinnsDet-
branscher.olikaoch mellanländerolika

lantbrukskooperativavarpåmellan deskillnaderfinns sätt,Det stora—
och branscherna.ländernastuderandei defungerarföretag

destobetänkandet.beaktats i Dettainteförhållanden har ärtyvärrDessa
svenskaindikerar denslutsatserutredningensbeklagligt attsommera

svenska lant-konkurrensförhållandena och dende svenskamarknaden,
lämpligti Sverige intespeciella detbrukskooperationen så är attär att

harandra länder. Dettafinns iliknar dekonkurrenslag,ha somsomen
punkter,väsentligavidaresaknasutredningenvisats.alltså inte I som

och kan fungera.fungerarkonkurrensenför hurbetydelsehamåste stor
förhållandensådanaNågra är:

konkurrenstrycketförvalutakursemahareffekterVilka-

jämförtproduktionenden svenskakostnadsförhållandena iVilka är~
överlagföretagende svenskatankeutländska Medmed den att

kontinentala konkurrenternamed dejämförtsmå störstaär vore
värdefulla.analysersådana

vadlantbrukskooperationensvenskadenkan itendenserVilka ses-
produkt-konkurrensbeteendeneffektiviseringssträvanden, samtgäller

marknadsutvecklingoch

frågantillfredsställelsemedjagbrister attdessaTrots noterar om
harutredningdennalantbrukskooperationförkonkurrensregler genom

utredningendenSkillnadenbehandlad.ingåendeblivit gentemotmera
påfallande.gällande reglerna,fram till deledde är1994:20,Ds nusom

de under-gällermajoritet vadutredningensmedenigJag är settstort
ländernasochlagstiftning, EU-EU:ssvenskanalysernaliggande avav

väl-detsynnerhetredogörelsema. Iteoretiska ärdelagstiftning samt
teori-vedertagnaallmäntredogörelse denfinnshärkommet att aven

kapacitetenerkändedenområdet,bildningen på mestsamt att om-
särskild analysgjortCalifornia, harRichard Sexton,professorrådet, en

lantbrukskooperativaförtillämplighetkonkurrenslagenssvenskadenav
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företaga. Det finns nämligen inte försumbar forskning rörande lant-en
brukskooperativa konkurrensenföretags roll i

Däremot finner jag materialet medger säkrareatt slutsatser slut-samt
i flera och detaljerade hänseenden.satser Det framtagna underlagetmer

uppvisar tydliga vilka det förvissomönster, möjligt draär slut-attur
vetenskapligt långtär hållbarasatser, de betänkandetänsom mera som

faktumDet det finns komplexitet i problematiken,att såsomanger. en
olika EU-länder har olika bestämmelser,att kan inte få betyda nästanatt

inga lärdomar har nåtts. Att utredning berör kooperativa företagen som
ska bygga på allmänt erkänd teori kooperativ verksamhet bordeom vara
självklart se yttrandets avsnitt 8. Det också olyckligär omständig-en
het det under utredningsarbetets bedrivandeatt har förts massmedia-en
debatt livsmedelsprisema.om

svenskaDen konkurrenslagens regler lantbrukskooperation ärom
olyckliga. Utformningen med detaljerade priori-förbud i 18a c som
kan bli föremål för individuella prövningar, innebär osäkerhet,en som
hämmar företagens benägenhet utveckla sig. finnsDet riskatt deatt
bästa effektivitetsfrämjande åtgärderna blir inte vidtagna.

3 Sexton, Richard 1995: Analysis and Evaluation of Competition Policies
Affecting Agricultural Cooperatives With Special Reference the Swedishto
Economy. tillRapport Utredningen Jo 1994:04 konkurrensreglemasom
tillämpning i EU-perspektivett

4 Se t.ex.
Knutson, Ronald 1966: Cooperatives and the Competitive Ideal, Journal

of Farm Economics, Vol. 48, No.
Youde, James HehnbergerPeter 1966: Marketing Cooperatives in the

U.S.: Membership Policies, Market Power and Antitrust Policy, Journal
of Farm Economics, Vol. 48, No.

Marion, Bruce 1979: Govemment Regulation of Competition the Food
Industry, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 61, No.

Rhodes, 1983:James The Large Agricultural Cooperative as a
Competitor, American Journal of Agricultural Economics, December;

Hamm, Walter 1990: Die Beziehungen der Genossenschaften Staat inzum
der Marktwirtschafi. Ingår i Genossenschaftswesen, Hrsg. Laurinkari.
Oldenburg, München;

Sexton, Richard 1990: lmperfect Competition Agricultural Markets and
the Role of Cooperatives: A Spatial Analysis, American Journal of
Agricultural Economics, Vol. 72, No.

Grossfeld, Bernhard Guido Lenfers 1994: Anti-Trust Laws and C0-
operatives. Ingår i International Handbook of Cooperative

Organizations, ed. E. Dülfer. Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen;
Centner, Terence Michael Wetzstein u.å.: Cooperative Antitrust Mono-
polization and Advances Economic Theory. stencil
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eftersom det de konkurrens-regelverket olyckligt,Vidare är ger
förhållan-handlingsrepertoar, skev imyndigheternavårdande ärsomen
ikonkurrensproblemen. nuvarande reglerna 18 §reella Dede till de ger

finnsproblemen där de faktisktförmåga ingripaingenöverlag att mot
förfa-Till del riktar sig reglernade faktisktoch så motut.ser ensom

delkonkurrensbefrämjande; tillfacto intederanden, är annanensom
problemkonkurrensmyndighetema ska ingripa, därreglernaindikerar att

till myndigheternasfinns. medverkarnågonsinsällan Lagen att upp-om
konkurrensbegränsningama inte blirfel varförmärksamhet riktas håll,

effektivt bemötta.

Associationsform2.

lantbrukskooperativaför vissaundantagKonkurrenslagens 18 §a ger
förening.associationsfonnen ekonomisk Dettabedrives iföretag, som

lantbrukskooperativa företag inkluderas,breddas så allaundantag bör att
framför allt kan tänkas såsomassociationsform. Detoavsett rea-som

blirlantbrukarnaaktiebolagsformen.alternativ Förutsattlistiskt attär
inflytande i företaget,avgörandeoch hardominerande aktieägare attett

hembudsskyldighetklausulkonsortialavtal upprättas samt att en om
heltkooperativt,företag fungerakan sådantbolagsordningeninföres i ett

exis-flera andra länderi kapitelframställningen Imedi enlighet t.ex.
finnsoch liknande lösningarföretag,lantbrukskooperativadylikaterar

lantbruket,företag utanförproducentkooperativasvenskaockså hos t.ex.
företag.droskägarkooperativaocharbets-kÖpmanna-,

inte bredda undantaget,förendast näm-finnsDet attargumentett
förändringar. Argumentenenklast inte någradetligen attgöraär attatt

associationsforrn många:oberoendeundantagetlåta äravvara

förhållandena, derasekonomiskalantbrukskooperativa företagensDe-
samhällsekonomin påver-roll förmarknaden och derasagerande

Allt skrivesassociationsform.deras valkas inte omsomavav
har giltighet. Detbetänkandetföretags agerande ikooperativa samma

förlogisktteoretiskt elleringet principiellt,finns alltså attargument
associationsform.bestämdsig till endastavgränsa en

föringagällande lagenFörarbetena till den attargumentgernu-
ekonomiskaomfattas. endastföreningar skaekonomiska Attendast

operatio-enkeltdetberorföreningar ärnämnes attattsnarare
all lantbrukskoopera-närvarande praktisktförnalisera, tagetsamt att

ekonomiska föreningar.bedrives såsomtion i Sverige
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Associationsformen ekonomisk förening visserligen regleradär i en-
relativt färsk lagstiftning 1987, under de förflutna åren har såmen
kraftiga samhälleliga förändringar dennaägt associationsformattrum
inte perfekt föranpassad dagensär ekonomiska villkor. till-Lagen
kom under period, då Sverige hade stark nationell jordbruks-en en
politik och skyddade inhemska marknader. Detta medförde lagenatt
kunde bli kraftigt influerad Internationella Kooperativa Alliansensav
kooperativa principer, vilka i grund och botten utformade förär att

sig för konsumentkooperativtägna företagande.

vissaI länder t.ex. Irland och Storbritannien har några lantbruks--
kooperativa företag under år övergått från föreningsformen tillsenare
aktiebolagsformen. dockDet för tidigtär ännu sig huru-att yttra om
vida finnsdet trend aktiebolagsbildning. Dessa lantbruks-moten
kooperativa aktiebolag betraktas rättsligt konkurrens-, såsommm
kooperativa i sina hemländer och i EU.

Alla svenska lantbrukskooperativastörre företag idag ekonomiskaär—
föreningar, inom lantbrukskooperativa kretsar framföres iblandmen

intresse ombilda föreningarna till aktiebolag.ett att Sådana önske-av
mål kan höras hos såväl enskilda medlemmar hos styrelse-som
ledamöter och högre tjänstemän. Huruvida det faktiskt kan bli några
övergångar till aktiebolag omöjligt gissa.är att

Inget EU-land har konkurrenslagstiftning, lantbruks-annat en vars-
kooperativa undantag specificerar bestämd associationsform, ochen
självfallet inte heller EU helhet.som

Med konkurrenslagens nuvarande lydelse skulle lantbrukskooperativa-
aktiebolag falla under 6 vilket medför deras existens knappastatt

möjlig det formuleringamaär i 6 § och 8 föranleddevar som-
det särskilda lantbrukskooperativa undantagetatt blev nödvändigt.

många kretsarI hård kritik kooperativa företag, ochyttras dennamot-
kritik företagsegenskaper, kopplade till olika egenskaperäravser som
i associationsformen ekonomisk förening. Se yttrandets avsnitt 8

Om undantaget breddas till gälla lantbrukskooperativa företagatt-
avseende på associationsform förutsättningarutan för ökad mång-ges

fald inom det svenska näringslivet, vilket kan öka dynamiken och
utvecklingskraften.
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kanföretaglantbrukskooperativabeaktaborde§18Slutsats: atta
associationsformenendastochassociationsformerskilda intebedrivas i

förening.ekonomisk

företagkooperativamellanSamverkan3.

pri-endastskaundantagfasthållamajoritet villUtredningens att ges
skäl tillmångaemellertidfinnslantbrukskooperativa företag. Detmära

inklu-graderallaföretaglantbrukskooperativadetta såändra att avatt
deras.

undantagpreciserarkonkurrenslagenda land,detSverige är vars-
lik-EU-ländemaövrigadeföretag. Ilantbrukskooperativaprimära

de kon-detta hanterahelhet kani EU trotsmansomsom
grad.högrekooperativa företaguppstå ikankurrensproblem, avsom

företagande,kooperativtinneboende isamverkaMöjligheten äratt-
tillfällighetingenpositiv till. Detförklarat sig ärharutredningensom

fede-isigvärlden sluterhelaföretagkooperativa över sammanatt
verksamhetkooperativföljdstrukturer. Detta attrativa är peraven

denföretagandekooperativt ärnerifrånuppbyggddefinition är -
med-verksamhet. Dettaekonomiskfördecentraliserade formenmest

stordriftsnackdelaruttalade änföretag harkooperativtfor ettatt mera
skulle iföretagInvestorägdaföretag; mot-investorägdamotsvarande

fusionera.benägenhetsituation ha attsvarande storen

harnivåerhögreochprimämivånföretag påKooperativa- tertiärasekundäraochföretagPrimärakaraktär.principiellt samma
kapiteliförklarasvilkamotiv,bakgrund ochteoretiskahar samma
arbetardeverksamhetervilkamellan demSkillnaden är typer av

verksam-primära företagsigavsnitti 3.2angivetsåsom ägnar
verk-överlåtermedan demåttligastordriftsfördelarnadär ärheter,

företag.sekundärastordriftsfördelar åtmed markantasamheter

före-sekundärkooperativamellanskillnadergrundläggandefinnsDet-
beroendesamarbetsavtal,gemensamägda företag,federationer,tag

produktiongällersamarbetetsamarbetet Omvadpå varoravavser.
oproblematisk. Omkonkurrenspolitisktsituationentjänsteroch är

produkter,försäljningsamarbetetdäremot somavgemensamavser
konkurrensproblemkansamarbetandedehostillverkas parterna,
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ibland uppstå till följd ökad risk för marknadsdominans. Pâ grundav
den svenska marknadens litenhet och de svenska företagensav

relativa litenhet det samhällsekonomisktär angeläget samverkanatt
i produktionsfrågor inte begränsas. Hinder för produktiongemensam
kan betyda produktionsaktiviteter, skulleatt möjliga att ut-som vara
föra i Sverige, blir omöjliga, vilket får negativa konsekvenser för
varusortimenten, prisnivåerna, sysselsättningen.

Då det gäller samverkan beträffande marknadsföring på den svenska-
marknaden föreligger risk de lantbrukskooperativa företagenatt kan
skapa sig marknadsdominerande ställning, kan missbrukas.en som

fallerDetta under 19 dvs här förordas lösning i jam-samma som
förbara länder.

Då det gäller samverkansprojekt, omfattar landets samtliga lant-som-
brukskooperativa företag i bransch, risken för missbrukären av
dominerande ställning markant i synnerhetstörre, samverkanom

marknadsföring, då det gälleräven produktion långt framavser men
i förädlingskedjan. Men också dessa eventuella problem kan lösas
med hjälp 19 på andra, investorägdasätt företagsav samma som
konkurrensproblem kan hanteras på detta sätt.

De i avsnitt 3.5.2 förs framargument, samarbete mel-gentemotsom-
lan kooperativa företag, uteslutande marknadsförings-nästanavser
samarbete, nämligen sådana samarbeten resulterar i marknads-som
dominans. Produktionssamarbeten föga problematiska liksomär
marknadsföringssamarbeten, där resultatet inte blir marknadsdomi-
nans.

Slutsats. Undantag ska 18 § föri alla lantbrukskooperativa före-a ges
och endast deinte företagen.tag primära konkurrensproblem,De som

kan uppstå till följd produktionsmässigt samarbete mellan företagen,av
kan hanteras 19av

Inköps- respektive leverantörskooperation

Inköpskooperation purchasing cooperatives innebär lantbrukarnaatt
från sitt kooperativa företag inköper förnödenheter såsom utsäde, foder,
gödning och drivmedel. Leverantörskooperation marketing coopera-
tives innebär det kooperativa företagetatt lantbrukamasavyttrar pro-
dukter såsom slaktdjur, mjölk, spannmål och virke. konkurrenslagenI
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samma Bådaleverantörskooperation sätt.ochinköps-behandlas
fria rörlighetmedlemsreglerunderkastadeformerna t.ex.är om

marknaden.
underföretagleverantörskooperativaochinköps-Emellertid arbetar

redogöresbetänkandetmarknadsförutsättningar. Iprincipiellt olika
frånutgångspunkt Sexton,medleverantörskooperationförendast men

ingående,inköpskooperationdiskuterasframställningdennesi meraegna
therecommendation thatThesammanfattning:följandemed compe-

unambigiouslyby farmersactivitypurchasingview jointpolicytition as
expresslybeshouldactivitythisEitherbehavior.procompetitive exemp-

thatimplicitlyrecognizedshould belawscompetitiontheted from or
constrain willseekcompetition laws notthebehavior tothe emerge

activities anled-alltsåfinnsDetpurchasingcollectivefarmersthrough
olika.kategoriernabådadebehandlalagstiftningenining att

förutsättningar kanvissaunderkonkurrensproblem, upp-De som—— inköpsko-förfinns inteföretag,leverantörskooperativaförkomma
medlems-starkaingaharföretagInköpskooperativaoperativa.

heterogenitetergrundtänkas påintekanKöpplikterbindningar. av
inköpsbeteenden.lantbrukamasbeträffande köpamas

dumpaskulleföretaginköpskooperativtentydig. OmTeorin ettär- kooperativadetskulleleverantörer,andraförförfångtillpriserna
köparelidande.bli Nyasjälvaägaremedlemmaroch dessföretaget
varförprisnivån,den lågasigtillgodogöratill förskulle attströmma

bliskulleförlusterna stora.extra

EU-ländemaochrättsfallen inom EUolikagäller deDetsamma -- nämligenföretag,inköpskooperativtgälltharfallendast ettett
dettaochGøttrup-Klim,GrovvareforeningLandmaendsDanske

fördel.till DLG:sutföll

finnsanalys. Detföremål förvaritintefrågadennaharutredningenI-
harinköpskooperationtalarbetänkandeti attingenting emot ensom

funktion.konkurrensfrämjandeuteslutande

nivåoch högreprimär är typkooperationfaktumDet sammaatt~
inköps-baraintetill slutsatsenleder Sextonorganisationer attav

5 17.1995,Sexton p
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kooperativa primärföretag också sekundärföretagutan bör omfattas
generellt undantag: I alsoett recommend that federationsav of

cooperatives specialized the production and sale of inputs to
farmers protectedwill be

dagensI Sverige bedrives vida lantbrukets inköpsko-merparten- av
operation inom företag leverantörskooperationensamma som avse-
ende spannmål principiellt perspektiv finnsett detmm, men ur an-
ledning särskilja de båda formerna,att särskilt med tanke att
framtiden kan komma organisationstyper.att se nya

Slutsats: finnsDet skälinget låtainte inköpskooperativa företagatt få
undantag; samarbete mellanett även de inköpskooperativa företagen

dvs förra slutsatsavsnittets blir här desto starkare. I 18 § bör intec
punkten 2 inkluderad dei omedelbart efterföljande förbehållen.vara

Integrationsgrad

Kooperativt företagande specifikär vertikal integration,typ dvsen av
antal ekonomiska aktörerett sig behöva ha kontroll överanser en sam-

handelspartner, givet det finns brister i marknadsmekanismensatt funk-
tion. Därmed måste de också finansiera detta ägda företag,gemensamt

det och kontrollera det.styra Förhållandet detsamma dåär vilketsom
företag helst sig behöva sin samhandelspartner,ägasom anser t.ex. ett
verkstadsindustriföretag, dotterföretag producerar komponenter,vars
eller industriföretag,ett sinäger grossistverksamhet. Detsom egen
specifika för kooperativt företag huvudmännenett är inte beståratt av

enda aktör antal sådanautan medlemmarna,ett vilket beroren påav
skillnader i verksamhetsskala.

Med detta kravär medlemssagt friaatt ett rörlighet inte kan
hävdas oinskränkt. Kooperation såsom vertikalt integrerade system
implicerar långsiktighet och närhet mellan partema. avsnitten en
3.2.1 Om medlemmarna inte knutna till detär kooperativa företaget,
kan företaget inte fungera såsom kooperativt. Ett kooperativt företag, där
medlemmarna har fri rörlighet, kommer inte finansieras medlem-av

medlemmarna kan inte förväntas villigamarna; sig iattvara engagera
styrningen företaget; företaget kan därmed inte fullgöra sin uppgiftav
för medlemmarna. Fri rörlighet således inte förenligtär med den

5 Sexton 1995, 26p
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och detföretagande,kooperativtförbetänkandetdefinition, angersom
i formpositiva effektersamhällsekonomisktkooperationensmotverkar

Pâför i avsnitt 3.4.vilka redogörestransaktionskostnadsreducering,av
självt.betänkandet sigpunktväsentliga motsägerdenna

iförklarasvilket ocksåpunkt,dennaentydig påteoriKooperativ är
möjlighetharmarknadsdominerande företag,iendastavsnitt 3.6 som-
rörlighetha vissmedlemmarnabörproduktionsvolymema, enstyraatt

Thepunkt:dennatydlig påfri. Sextonaldrig ärkandennamen vara
thefromentryexit intorestrictionsformotivationsefficiency oron

suffici-deliveriesmemberlimitationscertainand forcooperative areon
under thescrutinyfromexemptionmerittheythatently tostrong argue

law restrictshouldlawscompetition agreementsThe notcompetition
restrictand shouldmembersand itscooperative notbetween coopera-a

of theof Article 19applicationPrudentpolicy.---membershiptive
ofimpairmentrestrictingfor clausesneedtheobviatescompetition laws

l8c.8Articlemobilitymember
andratillmöjlighetverklighetenkooperativaheller denInte ger

haftharkonsumentkooperativa företag storafaktumtolkningar. Det att
förklaraskanfrån kartanförsvunnitdeltillochi Europasvårigheter stor

r6rlighet.9 detbetydande Inomhaftharmedlemmarnautifrån att en
med högsvinslakteriföreningardanskafältetlantbrukskooperativa är

nederländskatyska ochdemedanframgångsrika,medlemsintegration
lantbrukarnasåväl förineffektiva,medlemsintegrationlåg ärmed som

helhet.samhälletför som
mycketalltid måsteintegrationsgradenintedettaMed attär sagt vara
integra-högmycket låg. Hurblifår lovden aldrigbara atthög attutan

förhållandena.ekonomiskautifrån dekanbörtionsgraden avgörasvara
med långanläggningiinvesterarföretag,kooperativt av-Ett ensom

leveransplikt ellerformleveranstrygghet ihaskrivningsperiod, måste av
harföretagperiod. Omlängre ettsträcker sig ettkontrakt, över ensom

avskrivaskansnabbtvilka intetillgångar,finansierarinsatskapital, som

7 1995.Sexton

8 25.1995,Sexton s

9 Se t.ex.
Helsingfors;Movement.the CooperativeEnd ofTheKai 1992:Ilmonen,

Konsumentföreningar i Väst-1995:SchediwyRobertJohannBrazda,
ochsedanfallNedgång,Ingår ilösningsförsök.ochproblemeuropa - Rapportkonsumendcooperation.europeiskförsummelseroch ibrister nr.Om

Stockholm.Institutet,Kooperativa20,
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eller måste perioden för utbetalning medlemsinsatsemaavyttras, av vara
längre. Om kooperativ företag konkurrenspolitiska skälett tvingasav

sig oberoende medlemmarnas individuellagöra kapitalinsatser, kanav
inte heller räkna med medlemmarna ska vilja sig iattman engagera

styrningen företaget. integrationsgradenOm i dessa tillfällen skulleav
låg, skulle medlemmarnas benägenhet handla opportunistisktattvara

vara freeriders kunna skada företagets ekonomi och därmed samtliga
medlemmars. kap. 3

denna bakgrundMot det omöjligt behållaär kravatt ett om
medlems fria rörlighet i Endast18 i helt bestämda situationerc
finns det konkurrensrättsliga skäl ingripa integrationsgraden, ochatt mot
dessa situationer kan preciseras helt klart, såsom framgår avsnitt 3.6:av
marknadsdominerande kooperativa företag, längrevarandesom genom
medlemsbindningar försöker medlemmarnas produktionsvolymer.styra

kan omöjligtvisDet bereda de svenska konkurrensvårdande myndig-
heterna några svårigheter tillämpa detta enkla kriterium inomatt ramen
för vilket19 också Sexton 1995 föreslår. förhållandetDet inte-att
grationsgraden i vissa, välpreciserade situationer behöver sänkas från
hög till måttlig, kan inte rimligtvis skäl till ha generell for-attvara en
mulering medlems fria rörlighet det saknar alla proportioner.om -

medlemmarnaHur sina mellanhavanden vad gäller integra-arrangerar
tionsgrad har sällan några konkurrenspolitiska implikationer, eftersom
samhällsekonomin inte kan skadas till följd uppdrivna priser. Givetav

det kooperativa företaget inte har någon kontroll medlemmarnasatt över
produktionsvolymer, spelar integrationsgraden ingen roll. Allt kansom
komma produceras kommer marknaden, vilket betyder lågaatt ut
priser. kooperativaDe företagen måste naturligtvis sälja råvarorna till
vilka företag helst, vilka företag helst skasättsom samma som som
kunna konkurrera få kontrakt med råvaruproducenterna.attom

Utredningen har beklagligtvis tagit ställningen konflikter mellanatt
konkurrenslagen och lagen ekonomiska föreningar inte skaom ana-
lyseras kapitel 2. Denna ståndpunkt föranleder betänkandetatt mot-

Åsig självt. sidan konstaterarsäger utredningen det finnsattena sam-
hällsekonomiskt positiva egenskaper i lantbrukskooperativ verksamhet,

lagen ekonomiska föreningar avsedd reglera å andraär attsom om -
sidan vill fasthålla formuleringen medlems fria rörlighet, vilketman
inte förenligt med kooperativ verksamhet,är tillåten enligt lagenärsom

ekonomiska föreningar.om

° Sexton 1995, 10.s
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bort, eftersom denrörlighet börmedlems fria§Slutsats: 18 tasomc
näringsliv.svensktskadlig verkan påhakan en

iörädlingskedjani6. Led

kedja produktions-långlivmedelsproduktionochLantbruks- utgör aven
konkurrensproblem inombetyderforädlingskedja. Det attenprocesser —

föräd-behandlas samlat.inte kan Ilivsmedelssektoremaochlantbruks-
från till konsum-till råvara och råvarainsatsprodukterfrånlingskedjan

med sinamarknader, ochotalprodukt finnstionsfärdig ett envar
utifrånmarknad behandlasvarjeKonkurrenspolitiskt måsteegenskaper.

närings-konkurrensproblemen i dessagranskaegenskaper.sina För att
olika ledenskiljer mellan decentraltsåledesdetlivssektorer är att man

förädlingskedjan.i
ledet i for-uteslutande det förstaKonkurrenslagens 18 avsera-c

kooperativadetmedlemmen ochrelationen mellanalltsåädlingskedjan,
kapitel endastteoretiska analyserna i 3deLikaså handlarföretaget. om

studeradekonkurrenspolitiken i deRedogörelserna förrelationer.dessa
kapitlendetta led 5-1också fokus justharoch i EUländerna mot

lantbmksko-konkurrensproblem inom deneventuelladeDäremot är
hänför-uteslutandekapitelantydes i 12,sektorn, vilkaoperativa nästan

förädlingskedjan. diskrepansi Dennaledentill debara manarsenare
konkurrenslagenden svenskabakgrundsärskilteftertanke,till attmot av

utländska lagar.motsvaranderadikalt frånavviker så
enkelledeti det förstakonkurrensen göra.bedömning är attEn av

konkurrensbegränsandekooperation inteGrundläggande gäller äratt
kooperativ skapaförMöjlighetenkonkurrensbefrämjande: attettutan

med-benägnakartell torde,bildamarknadsmakt statensutanattgenom
produk-den förutsätterbegränsad, eftersomtämligenverkan, vara
svenskaitorde förekommasällantionsbegränsning, något ytterstsom

lämpliga föremellertidKooperativ kanlantbrukskooperativ.--- vara mer
därden svenska,situationspeciellt imarknadsmakt,motverkaatt somen

starka grossisterochfå,råvaruproducentema möter stora en-
o1igopsonisituation.

problempunkterna.explicittill detta kapitelutkasttidigareEtt angav

2 kooperativlära RapportVad kan spelteorinOlof 1995:Bolin, oss om
tillämpning ikonkurrensreglemas1994:04Utredningen Jotill ettom

EU-perspektiv, 4.s
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På basis de utländska observationema och de teoretiska ochav
empiriska kunskaperna kan konstateras problemen i det första ledetatt

begränsade och de, och deär uppstår, lättanär identifieraatt är attom
Sextonoch åtgärda. situationer, där kooperativa företag haranger

möjligheter missbruka marknadsmakt. Dessa situationeratt alla detavser
första ledet i förädlingskedjan. dömaAtt de olika rättsfallen kapitlenav

och5 7-10 detär och motsvarande kriterier,samma syn som
konkurrensmyndighetema i de övriga EU-länderna tillämpar. Det kan
inte rimligtvis bereda de svenska myndigheterna några besvär följaatt

enkla kriterier, de värderar eventuellanär konkurrensproblem isamma
det första förädlingsledet. Om dessa kriterier tillämpas finns det ingen
grund fasthålla kravet på medlems fria rörlighetatt i 18 för§ attc
skapa vissa grundförutsättningar för öka konkurrensen inom ochatt
mellan de geografiskt avgränsade marknadsområdena avsnitt 13.5.3.

Ett kooperativt företag, inte har marknadsdominerande ställning,som~
finns inget motiv ingripaatt mot.

Om kooperativt företag, har marknadsdominerandeett ställning,som-
inte medlemmarnas produktionsvolymer,styr finns det ingen
anledning ingripa. Vid styrning medlemmarnasatt produktion börav
däremot prövning göras.en

marknadsdominerandeEtt kooperativt företag, har möjlighet attsom-
begränsa volymema till vissa marknader differentiera sinattgenom
marknadsföring, kan det finnas skäl granska. Denna situationatt
förutsätter bestämda villkor uppfyllda, vilkaatt tre iär avsnittanges
3.5.2.

Kapitel indikerar12 konkurrenstrycket avseende förädladeatt produkter
otillräckligt i Sverige, dvsär avseende de leden. Någon analyssenare av

orsakssammanhangen dessvärre inte och inte hellergöres försökgöres
urskilja några förändringsmönster,att heller jämförelser med andra

länder. Icke desto mindre konkurrenstrycket bedömes alltförom vara-
lågt längre fram i förädlingskedjan, det logiskt riktaär åtgärderna dit.att
Det har situationer med leveransvägran,nämnts vilket rimligtvis borde
lösas ålägga företagen leveranser.att Att med hjälp 18 §genom av c

3 Sexton 1995.
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ochmedlemmarrelationerna mellanreglerarstadgar,i deingripa som
effektiv åtgärd.inte någonföretag, kan vara

konkurrerandesvårt fördet kankapitel hävdas12I att nyavara
Emellertidråvaruinsamlande företag.sig såsometableraföretag att -

samhällsekonomisk effek-medel uppnåkonkurrensgivet är ett attatt
konkur-till och med ingafå ellerförekomstenintetivitet behöver av

samhällsekonomisktuppsamlingsmarknaden ha någraföretagrerande
lantbrukskooperativa företagendekonsekvenser. Förutsattnegativa att

produktionsvolymer kommerlantbrukamasstyrningnågoninte har av
tillmarknadenproducerade, fram påtänkas blikanvolymer,alla som

medlem-företagkooperativtsådanttänkbara priserna. Ett ärde lägst
perfekt kon-det finnsvilket betydermarknaden,kanal till attmarnas

effek-incitamentoch har starkalantbrukama.mellan Varkurrens atten
möjligt.produktion så långtsintivisera egen

etablera sig påsjälvfallet fåKonkurrerande företag ska även uppsam-
från deinköp råvarormöjlighetska halingsmarknadema. De göraatt av
helt påprimärproducenter,eller frånföretagenlantbrukskooperativa
till rä-få tillgångproblemde harmarknadsbetingelser. den månI att

tillämplig.företagen 19 §kooperativafrån de ärvaror
besynnerlig. Kon-konkurrenslagens 18 §bakgrunddennaMot är c

lagenförädlingskedjanfram iligger långtkurrensproblemen angermen
förstaingripa detkanmyndigheternakonkurrensvårdandede motatt

ifrånalltså långtliggeroch åtgärdförädlingskedjan. Problemiledet var-
handlarVad detoch indirekt.långmellan demkopplingenoch ärandra

värde förföretagetssänkahota medkanmyndigheterna attär attom
förstadetåtgärderkonkurrenspolitiken riktarOm motmedlemmarna.

och detmedlemmenlantbrukarenmellanrelationendvsledet,
effektenled, bliriproblemen ligger attföretaget,kooperativa när senare

näringslivet.svenskaåsamkas detskada

denbort, eftersomrörlighet börfriamedlems§18Slutsats; tasc om
och kankonkurrensproblem, finnstill deförmågahar rättainte att som

eflek-förädlingskedjan kanframKonkurrensproblemen längre ifinnas.
med hjälp 19angripastivast av

Förhandlingskooperation7.

försäljnings-företagkooperativaundantaginteEnligt § när18 c ges
hosproducerasfastställs påindirektdirekt ellerpriser varor som

och tredjemellan medlemsker direktförsäljningenamedlemmarna när
påoch konkurrensförsäljningenförföreningeneller b svararman,
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marknaden hindras, begränsas eller snedvrids i väsentlig omfattning.
Producentkooperativa företag, säljer medlemmarnas produktionsom
oförädlade till andra, brukar kallas Förhandlingskooperation. Bargaining
cooperatives sometimes called bargaining associations bargain or
negotiate with and other first handlers for better oftermsprocessors

members.trade for förhandlingskooperativtEtt företag kan sigägna
the physical handling andor processing of products eller not

physically handle take title the product involved but merelytoor
trade.5bargains for price otherand of title äganderättterms

svenska konkurrenslagensDen inställning till sådana företag är
anmärkningsvärd:

inget land finnsI motsvarande konkurrensregler för Förhand-annat-
lingskooperativa företag.

inget rättsfall,I varken i de studerade EU-ländema eller i EU som—
helhet, figurerar något fdrhandlingskooperativt företag.

Förhandlingskooperation internationellt vanligt förekommande, ochär-
så i olika branscher, försäljning råmjölk till skilda förädlings-t.ex. av
företag eller livdjur till slakterier, och den överallt kon-av anses vara
kurrensfrämjande.

teoretiska förutsättningarna förDe Förhandlingskooperation deär-
för producentkooperation.samma som annan

Förhandlingskooperation fungerar konkurrensbefrämjande och inte-
-begriinsande. Collective bargaining through cooperative associa-
tions should also be viewed procompetitive device reducetoas a

powertransactions well countervail marketcosts as as

Specifikt för förhandlingskooperativa företag de inte harär att-
behöver ha någon produktionsanläggning för kunna tillgodoseatt

RobertCropp, Gene Ingalsbe 1989: Structure and of Agri-Scope
cultural cooperatives. Ingår i Cooperatives Agriculture, ed.: Davidin
Cobia. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 52-53.s.

5 Cropp Ingalsbe 1989, 53.s.

6 Sexton 1995, 13.s
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transaktionskostnader.önskemål sänkta Dennamedlemmarnas om
förhandlingskooperationen till flexibelinvesteringsnivålåga gör en

organisationsform. Collective bargaining bykostnadseffektivoch
resultslow-cost method of obtaining similarfarmers representmay a

cooperation. situationer medvertical integration through Ito a
förhandlingskooperativa organisationermarknadsmisslyckanden kan

dvseffektivt hot de existerande företagen,också gentemotettvara
fungerande mark-med billiga medel åstadkomma bättrede kan

nader. avsn. 3.3.2

kan aldrig missbruka någonFörhandlingskooperativa organisationer-
finns styrning med-marknadsmakt, förutsatt det inte någonatt av

fungerarproduktionsbeslut. endast såsomlemmamas Företagen en
hartill köparna. Eftersom medlemmarnakostnadssänkande kanal

sikt, det inte möjligthögsta möjliga priser på långintresse är attav
företagsledningenfrånmanipulera med priser och volymer. Om man

till free-möjlighetersådana försök, skulle medlemmarnagjorde ges
direkt och interider-beteende, dvs handla med motpartema genom

angivits förde förbehåll, harkooperativet. 3.3.2avsn Inte ens som
for differentierade priser påproducerande kooperativa företag risk

förhandlingskooperativa före-marknader tillämpning påolika äger
genomlupit någonsig råvaror, inteoch med deti röratttag, somom

Bargaining doeskunnat ske.där differentiering har notprocess,
production takes placelonganticompetitivehave asconsequences as

prohibited.9discriminationcompetitively and price

företag ofta förädlinglantbrukskooperativa harProducerande aven-
befinneroch därvidde insamlar från medlemmarna,de råvaror, som

förädlings-flertal marknader, på olika iföretagsig dessa stegett
konkurrensproblemmarknader kanoch dessakedjan. På en avvar

Förhandlingskooperativa företag.Motsvarande gäller inte föruppstå.
marknad råvaruförsäljning, där det inteuteslutandeDe enagerar

hålla kvantiteter borta från marknaden.finns möjlighetnågon att

7 Sexton 1995.

8 Sexton 1995, s

9 Sexton 1995, s
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Även genomgången i betänkandets avsnitt framgår3.3.2 attav-
förhandlingskooperation konkurrensmässigt oproblematiskär en orga-
nisationsform. i tidigareResonemangen delar liksom i kapitel kan3
inte logiskt framleda till slutsats förhandlingskooperation skaatten
behöva prövas.

Om produktionen under konkurrensmässiga förhållandenäger rum-
prisdiskrimineringoch inte förekommer så kan inte för-om man

framhandla sig till pris högre det pris, skulleär änett som som re-
sultera på konkurrensutsatt marknad. Om råvaruproducenteren

prisförhandlingar erhåller lägre pris det pris konkurrensänettgenom
skulle resultera i kommerså mindre volym nå marknaden ochatten
därmed föranleda tryck uppåt priserna. Enligt utredningen kanett

prisförhandlingsorganisationer effektivt sättett attrena ses som gene-
priser och verkställa transaktioner under förutsättning för-attrera

handlingsorganisationen inte något för kontrollera utbudet.gör att
Produktionsbesluten fattasskall strikt råvaruproducentema ärav som
perfekta konkurrenter. hävdaAtt prisförhandlingsorganisa-att en ren
tion under de angivna förutsättningarna inte kan utföra dennaovan
prisgenererande funktion likvärdigt med principenär sägaatt att om

efterfråganutbud och inte fungerar. Efter detta citat från avsnitt
det inte möjligtl3.5.4 dra någon slutsats förhand-är att än attannan

lingskooperation bör ha generellt undantag.ett

Slutsats: Formuleringarna § med bäring förhandlings-18 påi c
kooperation förkastas.måste

Den svenska konkurrenslagstiftningens egenskaper

framgåttSåsom det ovanstående avviker den svenska konkurrens-av
lagen avseende lantbrukskooperation grundläggande från vad gällersom
i motsvarande länder, och den också i kontrast till föreliggande teoriär

kooperativt företagande. intressant fråga dettaDet vad kanär attom
bero på.

Under de har iåren Sverige omfattande kritik riktatssenaste moten
företagande.kooperativt Kritikerna uttrycker sig följande sätt:a

Ett allmänt problem med kooperativ den vanliga ägarmark-är att
naden inte fungerar på med andra företag. inef-Ensättsamma som
fektiv kooperation kan inte köpas Konkurrensenägare.ut av en ny
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begränsad Kritikenägarmarknaden således definitionpå är per
felaktig, eftersomsamhällets blirinnebär allokeringenatt resurserav

inte lättrörliga.ärresurserna

konkurrensen därför med-marknaden för råvaror begränsasPå att-
kooperationen. Så länge de medlem-inlåst kapital ilemmar har ärett

rabatterad försäljningbli delaktiga i avkastningen,kan de t.ex.mar
kapitalförlorar de sitt Dåde kooperationenmaskiner. Lämnarav

företag har individuelli kooperativt inteägamamedlemmama ett
kapital, deförfoganderätt till företagets kollektivaägande- och tas

i beaktande vidkonsekvenserna besluten intefulla ekonomiska av
medförbeslutsfattande, vilketoch vid företagetsmedlemmarnas att

inte blir optimala.besluten

inteteori, förutsättningarkritik bygger emellertid ärDenna vars
förklarasKooperation måstekooperativt företagande.förenliga med

marknadsimperfektioner förföreliggerdetutifrån att grupp av pro-en
företagoch driver kooperativtetablerarvilkaducenter, ettgemensamt

denmarknadsimperfektioner. Kritikåtgärda dennadessaför att som
samhandelsrelationerhar någraförutsätter inteovannämnda ägarnaatt

vertikal integration.finns behovdvs det ingetmed företaget, av
skulle ha inflytande i deickelantbrukareutanförstående t.ex.Om

ha förmåga lösaskulle dessa inte längrelantbrukskooperativa företag, att
mål-det kooperativa företagetsproblem. hotasDäremotproducentemas

ochproducenter tillkommer,och andra, likartadeflersättning inte attav
variera åtskilligt.sammansättning kan Attstorlek ochmedlemskretsens

liktydigtskulle emellertidkommautanförstående delägarelåta vara
företag.lantbrukskooperativariskerar sittproducentemamed egetatt

företag skulleinflytandet i kooperativaochandelarnaOm ett vara
värde för brukar-brukarkretsen, blev företagetsutanföromsättningsbara

dålig resursallokering.reduceras. Det snararevorena
god förmåga lösa deföretaget hardet kooperativaFörutsatt attatt

företaget, blir derasskull medlemmarna driverförproblem, engage-vars
fåkooperativa företaget skatillräckligt för detstort att enmang

ägande-inte har individuellvälfungerande styrning. Om medlemmarna

2° och inträdeshinder förBetydelsen koncentrationStefan 1995:Fölster, av
till Utredningen Jo 1994:04livsmedelssektorn.konkurrensen Rapportinom

tillämpning i EU-perspektiv,konkurrensreglernas ett som

2 1995,Fölster s
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för effektivkapitalet spelar således ingen rolltill helarätt en resurs-
har intresse hela kapitalet användesallokering. Medlemmarna attav

möjligt.effektivast
kooperativt före-likartade riktasochDessa argument, motsom

teoretiska förutsättningarlider således derastagande i dessa år, attav
kan förklara kooperativt före-med de förutsättningar,inte stämmer som

giltighet för svenskunder vissa omständigheter hartagande. deAtt
generellt. därförtroligt, de kan inte tillämpas Detkooperation ärär men

debatt-dylik kritik har fått inflytande påsynnerligen beklagligt att
utformning.konkurrenslagensklimatet och på

Slutsatser

konkurrenslagens reglervisar den svenskaResonemangen attovan
med såväl motsvarandelantbrukskooperation i stridavseende är

empiriskamed den teoretiska ochjämförbara länderbestämmelser i som
faktorerdet gäller följandeföreligger inom området. Dåkunskap, som

andra tolkningar:möjligheter tillfinns det inga

förening börassociationsformen ekonomiskSpecifikationen till tas-
avsnitt 2gälla associationsform.och lagen börbort oavsett

samverkan mellanskäl inte undantagfinns ingaDet att ge-
form, då dennafederativ eller likartadkooperativa företag i

avsnitt 3produktion och tjänster.samverkan varoravser av

företag,inköpskooperativaskäl inte undantagfinns ingaDet att ge-
avsnitthögre nivåer. 4såväl primämivåoch sådana på som

eftersom denrörlighet måste utgå,medlems friaBestämmelsen om-
avsnitt och dels intenäringslivet 5skadlig för det svenskadels är

konkurrensproblemen.de faktiskaanvändas för hanterakanär att
avsnitt 6

förhandlingskooperativaundantagfinns inga skäl inte ätDet att ge-
konkur-främjar och aldrig hämmareftersom sådana alltidföretag,

avsnitt 7rensen.

tänkas finnas ochdär konkurrensproblem kanblir kategori,Kvar en
leverantörskooperativa företag isamverkan mellanuppstå, nämligen

för inte generelltmarknadsföringsfrågor. kan finnasDet argument att ge
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eftersomundantag för sådana förfaranden, det här finns risk atten
företagen kan få dominerande marknadsställning, kan miss-en som

Med hänvisning till de andra EU-medlemsstatema kan han-brukas. att
dylika situationer något generellt förbud borde detutantera att vara

i Sverige, dvs kan användas för lantbrukskooperativamöjligt 19 §även
för företag. blirföretag likaväl andra Det med denna lösningävensom
förfarandenmöjligt låta alla komma till prövning, någonatt utanmen

diskriminerande särbehandling lantbrukskooperativa företag.av
Således bör 18 med lydelse enligt följande.ersättasa-c en

Förbudet § gäller för avtal delägare6 inte inom organisationer,i vars
huvudsak består producenter jordbruks-, trädgårds- och skogs-i av av

heller för delägareprodukter, organisationer, utgöresvars av
jordbruksprodukternyssnämnda Med denna lagorganisationer. iavses

avgifter jord-sådana lagen 1990:615 påi vissaomvaror, som anges
trädgårdsprodukter sådanabruksprodukter Med avses varor sommm.

itulltaxelagen tulltaxan kap. Mediden 1987:1068 6-8intagnaanges
tulltaxelagenskogsprodukter sådana deni iavses varor, som anges

tulltaxan och 48 kap.1987:1068 44, 47intagna



Kommittédirektiv m

Dir. 1994:59

Konkurrcnsreglemas tillämpning jordbruksområdct
i EU~perspektivett

Dir. 1994:59

Beslut vid regeringssammanträde 23den juni 1994

Sammanfattning uppdragetav
En särskild utredare skall tillkallas för inför svenskt EU-med-att ett

lemskap analysera förhållandet mellan EG:s jordbrukspolitik, EG:s
konkurrensregler och de svenska konkurrensreglema jordbruksom-
rådet. Som grund för analysen skall utredaren kartlägga omfattningen

inriktningenoch det samarbete förekommer inom förav som ramen
den jordbrukspolitiken.gemensamma

Vid behov lämnas förslag till förändringar det svenska regel-av
systemet.

Utgångspunkter

Riksdagens näringsutskott anslöt sig vid sin behandling prop.av
199293:56 konkurrenslag bet. 199293:NU17, rskr.om ny
199293:144 till principen sådan lag bör generell ochatt en vara
sålunda näringslivets alla områden. Enligt fråganutskottet böravse

jordbrukets möjligheter till EU-anpassning behandlast.ex.om en
inom för jordbrukspolitiska överväganden.ramen

Sveriges ambition fullständigt integrerad i EG:sär att vara gemen-
jordbrukspolitik från den första fördagen EU-medlem-samma ett

skap. Detta tillsammans med EG-rätten konkurrensområdet iatt
princip kommer ha företräde framför den svenska konkurrens-att
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får konsekvenser för de svenska konkurrensreglemas tillämp-rätten
ning jordbruks- och trädgårdsområdet.

Konkurrensverket i skrivelsehar den 26 november 1993 anförten
strukturella frågor jordbruket måste inomröratt övervägassom ra-

för jordbrukspolitisk inför medlemskap i EU.översyn ettmen en
Konkurrensverket vidarehar anfört jordbruksnäringen i dag haratt

struktur kännetecknas producentföreningar med långt-storaen som av
gående integration. Denna struktur följd jordbruksnäring-är atten av

i historiskt perspektiv har varit reglerad.mycket starktetten
Regeringen bemyndigade den 16 1993 chefen fördecember När-

ingsdepartementet tillkalla arbetsgrupp uppgift utredamedatt atten
vilka speciella konkurrensrättsliga regler krävs för enskildaattsom
jordbrukares och andra råvaruproducenters samverkan i primärföre-
ningar inom lantbrukets område inte onödigtvis skall ikomma kon-
flikt med konkurrenslagen. Av arbetsgruppens framgåruppdrag ock-

utformningså de svenska konkurrensreglemas sikt vad gälleratt
såväl samverkan inom föreningar federativ samverkan mellansom
föreningar bör inom för jordbrukspolitiskadenövervägas ramen an-
passning inför medlemskap i EU.görs ettsom

Riksdagen har beslutat särskilda förkonkurrensregler lant-om
bruket. Beslutet påbaserades arbetsgruppens förslag. Innebörden iär
korthet förbudet §i 6 konkurrenslagen inte tillämpligtskallatt vara
på viss verksamhet sker i s.k. primärförening jordbruks-,som en
trädgårds- och skogsområdet 199394:2l0, bet. 199394:NU23,prop
rskr. 1993942445. Lagen träder i kraft den juli 1994.1

Situationen inom EU
Jordbruket, till vilket också trädgårdsnäringen inomräknas, EUär

föremål ingåendeför marknadsregleringar, och dessutom gäller sär-
skilda konkurrcnsbcstämmelser iför näringar. betydelsedessa Av
sammanhanget också jordbruket och trädgårdsnäringen särbe-är att
handlas i konkurrenshänseende inte bara i den för EU gemensamma
konkurrenslagstiftningen flera natio-också i EU-ländemasutan av
nella lagstiftning.

Ramarna och målen för EG:s jordbrukspolitik iangesgemensamma
artiklarna 38-43 ii Romfördraget från år 1957. Målen, som anges ar-
tikel 39, är:



Höjd produktivitet i jordbruket-
Skälig levnadsstandard för jordbrukama-
Stabiliserad marknad-
Trygg livsmedelsförsörjning-
Rimliga livsmedelspriser för konsumenterna-

De grundläggande konkurrensreglema för företagen inom EU
finns angivna i artiklarna 85 och 86 i Romfördraget.

Artikel 85.1 förbjuder avtal, beslut företagssammanslutningarav
och samordnade förfaranden avtalskriteriet hindrar, begränsarsom
eller snedvrider konkurrensen inom den marknadengemensamma
konkurrensbegränsningskriteriet och kan påverka handeln mel-som
lan medlemsstaterna samhandelskriteriet. Förutsättningar för undan-

i artikel 85.3.tag anges
Artikel 86 förbjuder eller flera företags missbruk domine-ett av en

rande ställning den ellermarknaden väsentlig delgemensamma en
denna. Också beträffande tillämpligheten artikel 86 krävs attav av

samhandeln påverkas.
Artikel 42 i Romfördraget föreskriver konkurrensreglema äratt

tillämpliga på produktion och handel med jordbruksprodukter endast
i den utsträckning rådet bestämmer.

Rådet har antagit förordning EEG 2662 lägger fast hurnr som
konkurrensreglema skall tillämpas jordbruksområdet.

I förordningens artikel 2 Romfördragets artikel 85.1 inteattanges
skall tillämplig överenskommelser, beslut förfaranden dåochvara
de integrerad del nationellutgör marknadsordning eller ären av en
erforderliga för genomförandet i Romfördragetsde artikel 39av an-
givna målen.

Artikel 85.1 skall i synnerhet inte tillämpas vissa överenskom-
melser mellan jordbrukare, jordbrukarorganisationer ellerm.m. sam-
manslutningar sådana organisationer tillhör medlems-av som samma

Överenskommelsemafår gälla produktionen eller försäljningenstat.
jordbruksprodukter eller användandet anläggning-av av gemensamma
för Iagerhållning, behandling eller förädling jordbruksproduk-ar av
Sådana överenskommelser får dock inte innebära skyldighetter. atten

tillämpa fastställt pris. Undantaget gäller inte heller kommissio-ett om
konstaterar konkurrensen elimineras eller målsättningen iatt attnen

artikel 39 äventyras.



till EG-bevisbördan gårdel undantaget innebärDenna överattav
i förord-sådana avtalkommissionen vad gäller frågan angesom som

jordbruksorgzutisalioner ellerningen mellan jordbrukare, samman-
tillhör medlemsstatslutningar sådana organisationer ärsom sammaav

artikel 85.1enligt förordningen. Resultatet dettaundantagna är attav
EG-kommissionennågra för avtal inteinte har verkningar dessa om

förordning 2662 inte tillämpbar.beslutar artikel 2 isärskilt äratt
tillämp-ställning fulltArtikel 86 missbruk dominerande ar utom av

också jordbruksområdet.bar
fal-marknadsordningföljdAvtal direktär gemensamav ensom en

gällerkonkurrensreglema. Dettaler utanför tillämpningen oavsettav
artikel 39.uppnå målen isådana avtal nödvändiga förär attom

Den svenska konkurrenslagen
avtal mellan företagl993:20I 6 § konkurrenslagen ärattanges

snedvrida kon-ellerförbjudna de till syfte hindra, begränsahar attom
deellermärkbartkurrensen på den marknadensvenska sättett om

sådant resultat.ettger
fal-särskildakonkurrenslagen i detfår enligt 8 §Konkurrensverket

avtali 6 § förlet besluta undantag från förbudet ett somom

tilldistributionen ellerproduktionen ellerbidrar till förbättraatt
framåtskridande,tekniskt eller ekonomisktfrämjaatt

där-skälig andel den vinsttillförsäkrar2. konsumenterna somaven
igenom uppnås,

begränsningar nödvän-bara ålägger de berörda företagen ärsom
diga för uppnå målen i ochatt

möjlighet konkurrensen4. inte de berörda företagen sättaatt urger
fråga.nyttighetema ispel för väsentlig delen av

Uppdraget
utformning jordbruksom-Konkurrensreglemas tillämpning och

fortsatt analys. Envid bli föremål förrådet EU-medlemskap börett
inteinom dessa sektorerföretagareutgångspunkt bör svenskaattvara

konkurrenskraftiga i förhållande till företaga-hindras från bliskall att
bakgrunddennai övriga EU-länder. Regeringen föreslår attmotre

analy-EU-medlemskapinförsärskild utredare tillkallas för att etten
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förhållandet mellan EG:s jordbrukspolitik, EG:s konkurrensreg-sera
ler och de svenska konkurrensreglema.

Utredaren bör

belysa vilken samarbete EG:styp jordbruks-av som gemensamma-—
politik och EG:s konkurrensregler medger nationellt och där det
föreligger samhandel,
redovisa vilka konkurrensregler gäller nationellt hos EU:ssom-
medlemsstater på jordbruksområdet,
särskilt beakta vilka eventuella konsekvenser EG:s- gemensamma
jordbrukspolitik har haft och har för utformningen och tillämp-
ningen EG:s och de enskilda EU-ländemas konkurrensregler,av
belysa förhållandet mellan EG:s konkurrensregler, de marknads-—
ordningar ligger till grund för EG:s jordbruks-som gemensamma
politik och de svenska konkurrensreglemas tillämpning jordbruks-
och trädgårdsområdet vid EU-medlemskap.ett

Utredaren bör också belysa vilken samverkan förekommer isom
medlemsländerna och konkurrenssituationen berörda marknader.
En jämförelse bör mellangöras svenskt samarbete inom jordbruksko-
operationen och samarbete inom motsvarande företag och organisatio-

inom EU och dess medlemsstater. Jämförelsenner bör såvälavse sam-
verkan inom föreningar federativ samverkan mellan föreningar.som
I detta sammanhang bör särskilt beaktas denna samarbete itypom av
något avseende särbehandlats i förhållande till andra associationsfor-

vid utformningen tillämpningenoch EG:smer och de enskilda EU-av
ländemas konkurrensregler jordbruksområdet.

Utredaren bör sammanfattningsvis analysera de svenska konkur-om
rensreglema restriktioner för jordbruks- och trädgårdsnäringen iger

EU-perspektiv.ett
Om utredaren bakgrund den gjordamot finneröversynen anled-av

ning utifrån jordbrukspolitiska behov, kan han lämna förslag till för-
ändringar i det svenska regelsystemet.

Övrigt
Utredaren skall beakta kommittédirektiven till samtliga kommittéer

och särskilda utredare offentligapröva åtaganden dir. 1994:23att



Övrigt
Utredaren skall beakta kommittédirektiven till samtliga kommittéer

och särskilda utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23prövaatt
direktiven beaktande EG-aspekter i utredningsverksam-samt om av
dir. 1988:43.heten

Utredaren skall redovisa sina förslag den 15 december 1994.senast

Jordbruksdepartementet



Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen Jo 1994:04 Dir
19943142konkurrensreglernas tillämpning påom

jordbruksområdet i EU-perspektivett

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1994

Sammanfattning uppdragetav
Med stöd regeringens bemyndigande den 23 juni 1994 harav sär-en
skild utredare tillkallats med uppgift inför Sveriges EU-medlem-att
skap analysera förhållandet mellan EG:s jordbrukspolitik, EG:s kon-
kurrensregler och de svenska konkurrensreglema jordbruksområ-
det dir. 1994:59.

Utredaren skall vid fullgörandet sitt uppdrag beakta konsumenter-av
intresse upprätthålla väl fungerande konkurrensattnas denav en

svenska livsmedelsmarknaden. Vidare skall utredaren ha slutfört sitt
arbete den 15juni 1995.

Utgångspunkter
Livsmedelsmarknaden kännetecknas i producentledet producent-storaav
föreningar med långtgående integration. Denna struktur resultatär ett

jordbruksnäringen har varitatt starkt reglerad.av
Vid den interna avregleringen jordbruket år 1991 beslutade riks-av

dagen särskilda åtgärder för förstärka konkurrensen livsme-om att
delsområdet prop. l9909lzl47. bet. 199091:NU33, rskr. 199091:
366. i särskild lag 1991:921 förbjöds marknadsdelningen och and-

produktions- eller utbudsbegränsningar inom landetra samt gemen-
finansiering underskott vid försäljning jordbruksproduktersam av av

Förbudet gällde inte verksamhetexport. inom koncern elleren
inom ekonomisk förening bara har jordbrukare eller andraen rå-som
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gälldeprimärförening. Förbudetmedlemmarvaruproducenter som
påverkaromfattning kon-i begränsadinte förfaranden baraheller som

kurrensen.
ocksåmyndigheterna harkonkurrensvårdandeDe ägnat stor upp-
livsmedelsmarknaden.bristande konkurrensenmärksamhet den

1991 stoppade ytterligareMarknadsdomstolen årAv betydelse är att
fusionenförklarakoncentration mejerimarknaden attattgenom

frånmejeriförening medfördeoch Gefleortensmellan Arla ek.för.
gällande konkurrensla-dåskadlig verkan enligt denallmän synpunkt

Näringsfrihetsombudsman-dåvarande1982:729. Vidare inleddegen
för RiksOst.granskning samarbetet inomår 1988 ramenen avnen

upphört.samarbete harDetta numera
1993:20konkurrenslagengällandejuli 1993 trädde denDen 1 nu

1982:729konkurrenslagenäldreSamtidigt upphävdes dcni kraft.
konkurrensbegrâinsning i frågaförbud1991:921lagen motsamt om

innehållerkonkurrenslagen,Denjordbruksprodukter. somnyaom
missbruk6 § ochsamarbetekonkurrensbegränsandeförbud mot av

verk-gällergenerell ochställning 19 §,dominerande är oavsetten
företagsform.samhetsområde eller

konkurrenslagstiftning199293:56 NypropositionenI prop. an-
jord-primärföreningimedlemmarnasamverkan mellanatt engavs

jordbrukspro-försäljningproduktion ellerrörandeområdebrukets av
behand-för lagring,anläggningardukter, utnyttjande gemensammaav

omfattasfall tordei mångajordbruksprodukterling förädlingeller av
dock den-bedömdesSammantaget§ konkurrenslagen.förbudet i 6av

förkvalificerabordeeffekter denpositivaha sådanasamverkan attna
till visssäkerställdesanledning rättenPå förekommenundantag. sam-

bedri-mellan företagprimärföreninginom förverkan somenramen
ändring iträdgårdsnäringellerskogsbrukjordbruk, engenomver
199394:juli 1994 prop.kraft den liträddekonkurrenslagen, som

199394:445.199394:NU23, rskr210, bet.
konkurrensla-ändringar itillförslagremissbehandlingen deVid av

Dsarbetsgruppinterdepartementalframförst lades av engen som
intres-olikaföreträdanderemissinstanser,underströk flera1994:20

konkurrensla-frånundantagetproducentkooperationen,utanför attsen
primärfö-inomsamverkanendast förskulle gällatillämpning engens

konkurrenslagenäldredenKonkurrensverket erinraderening. attom
primärföre-mellansamverkantillämpligvarit fullt1982:729 ut
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ningar. Att inte låta den gällande konkurrenslagen,nu som avses vara
kraftfullare den tidigare,än tillämpas på sådan samverkan enligtvore,
verket, ytterligt remarkabelt.

Genom Sveriges inträde medlem i EU kommer spelreglersom nya
och förutsättningar gälla för de svenska livsmedelsföretagen.att Till-
lämpningen den svenska konkurrenslagen kommer påverkasav att
dels rådets förordning EEG 2662 lägger fast hur Rom-av nr som
fördragets artiklar 85 och 86 skall tillämpas jordbruksområdet,
dels den reglering gäller enligt EG:s jordbruks-av som gemensamma
politik.

Genom Sveriges [EU-medlemskap skulle rimligen också väntaman
sig ökad konkurrens på den svenska livsmedelsmarknaden. så-en En
dan utveckling dock långtär ifrån självklar, bl.a. grund attav
Sverige ytmässigtär glest befolkatett land i utkantenstort men av
EU-marknaden, vilket innebär distributionsavstånden kanatt vara
långa och kundunderlaget litet. Vidare det så konsumenterär oftaatt
föredrar nationellt producerade livsmedel. Detta kan i vissa fall inne-
bära svenska livsmedel inte får någonatt konkurrens livsmedelav
från andra länder.

Ett viktigt hinder för ökadannat konkurrens den höga före-ären
tagskoncentrationen den svenska marknaden liksom det samarbete

förekommer i olika former mellan företag. En förutsättningsom för
ökad konkurrens den svenska livsmedelsmzirknadenen till följd av

EU-medlemskapet kan därför väl fungerande konkurrensattvara en
mellan de svenska livsmedelsföretagen främjas och upprätthålls.

Uppdraget
En väl fungerande konkurrens på den svenska livsmedelsmarknaden

förutsättningär för konsumenterna skallen livsmedelatt till rimli-
priser. En sådan konkurrens ocksåär förutsättningga för lång-en en

siktig effektivitet marknaden. Företagens konkurrensförmåga
såväl den inhemska den internationella marknaden tidsom över är
också beroende företagen får verkaatt under tillräckligtav ett
konkurrenstryck den svenska marknaden.

Avsikten med den konkurrenslagen uppnåär verksamtnya att ett
skydd för konsumenternas intresse och för samhällsekonomin. Vid till-
lämpningen konkurrenslagen avvägninggörs mellan å sidanav en ena



4

å and-ochstordriftsfördelarellersamarbeteexempelvisfördelarna av
KonkurrensverketsVid pröv-konkurrensen.minskningensidan avra

också hänsynmarknadenpåsamarbeteenskilt fallning tasett avav
svenskapotentiellabefintligafrån såvälkonkurrenstryckettill som

marknaden.svenskaföretag denutländskaoch
ursprungli-iåterspeglas deproducentperspektivför detI stället som

vik-utgångspunkt habör utredarenutredningen,direktiven till somga
också inomupprätthållskonkurrenslagstiftningeffektivattten enav

sammanhangi dettaUtredaren börEU-medlemskapet.förramen
mejeri-,konkurrenssituationenuppmärksamhetsärskildägna

Sverige.isockermarknademaslakt- och
rå-osäkerhetskingra densigkoncentreraUtredaren bör att som

olika for-gällerdet[EU-marknadenpåförhållandena närrörandeder
där-intressesärskiltgäller. ärAvoch reglersamarbete sommer av

tillåtssamarbetsformervilkakartläggningvid görs somatt aven
EEGförordningenochjordbruksregleringentill följdEUinom av

svenskatillämpningen denpåverkarreglerdessa2662 och hur avnr
konkurrenslagen.

Övrigt
regionalpolitis-redovisning deskall i sitt arbeteUtredaren utöver aven

kommitté-beakta1992:50förslag dir.sina ävenka konsekvensema av
redovisasärskilda utredarekommittéer ochsamtligatill attdirektiven

1994:123.dir.konsekvenserjämställdhetspolitiska
1994:direktivenursprungligai devadändringMed angettssomav

juniden 15sitt arbeteresultatetredovisaskall utredaren senast59 av
1995.

Jordbruksdepartementet

Tryckt av
REGERINGSKANSLI
OFFSETCENTRAL

1995Stockholm
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Rättsutlåtande rörande EG-rättens inverkan
på den svenska konkurrenslagens
tillämplighet inom jordbruksområdet

Docent Nils Wahl
Juridiska institutionen
Stockholms universitet

1 Uppdraget

På uppdrag Näringsdepartementet, Enheten för marknad och konkur-av
får jag härmed överlämna mitt utlåtande vilka legala begräns-överrens,

ningar jordbrukspolitikEG:s och särskilda konkurrensbestämmelser
innebär för tillämpningen den svenska konkurrenslagen.av

I enlighet med uppdraget skall särskilt studeras betydelsen denav
omvända bevisbördan art andra meningen, Rfo 2662 för tillämp-
ningen den svenska konkurrenslagen, vilka former prissamverkanav av
eller samverkan i sagda artikel, marknads-ävenannan samtsom avses
ordningamas förhållande till den svenska konkurrenslagstiftningen.

Till grund för analysen ligger dels genomgång kommissionensen av
avgöranden, EG-domstolens domar litteratur inom området, delssamt

genomgång relevant sekundärlagstiftning, dvs. förutom Rfo 2662en av
de marknadsordningama.gemensamma

Utlåtandet disponerat såär först vissa försätt utlåtandetatt anges
allmänna utgångspunkter i vilka inbegrips analys förhållandeten av
mellan jordbruksreglema och konkurrensreglerna diskussionsamt en
rörande strukturen de marknadsordningama avsnitt 2.av gemensamma
Därefter behandlas tolkningen undantagen i Rfo 2662 avsnitt 3. Iav
det sista avsnittet avsnitt 4 behandlas så utlåtandets kämområde
nämligen förhållandet mellan den svenska konkurrenslagen och EG-

Avsnittet uppdelaträtten. i delarär där den första 4.l behandlartre de
marknadsordningama från konkurrensrättslig utgångs-gemensamma en

punkt medan det andra behandlar legalundantagen i konkurrenslagen.
Avslutningsvis så sammanfattandegörs analys.en

Text till notsiffroma finns i slutet bilaganav

12 15-1291
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Utgångspunkter2

huvudsakjordbruk bygger irörandereglerEG-fördragets att en
Syftet38.medlemsstaterna artutformas förjordbrukspolitikgemensam

till-produktivitet,höjdsäkerställajordbruksreglerna attmed är att en
stabiliseralevnadsstandard,skäligjordbruksbefolkningen attförsäkra en

tillförsäkra konsumen-försörjningen,marknaderna, attsamtatt trygga
uppnåsyftea-e.priser art 39.1 Itill skäligatilltillgång attterna varor

flera olika s.k.utfärdathar rådetmålsättningardessa gemensamma
marknadsordningar.

förbudförbud,bygger på tvåkonkurrensregler motettEG:s typer av
förbud85 ochmellan företag artkonkurrensbegränsande avtal motett

skallförbudenställning 86. Fördominerande artmissbruk att varaav
med-handeln mellanpåverkakanförfarandenakrävstillämpliga att

säker-ordninguppnåSyftet med reglerna ärlemsstaterna. att somen
marknaden art 3.g.inresnedvrids på denintekonkurrensenställer att

till för-förhållandeallmännajordbruksreglemasgällerså vittFör mer
upprättandetrörandereglernai 38.2regler stadgasandradragets attart

jordbruksområdet iinomgällermarknaden ävenden gemensammaav
konkur-i 39-46. I 42intenågot attmån artden artannat angesanges

utsträck-i denjordbruksområdettillämpliga inomendastrensreglema är
2662 for-har rådetRfoGenområdet så bestämmer. angettning som

inomtillämpligafullt86såväl 85huvudprincip ärmell utartatt som
huvudregeln enligt 2praktiskadendock artjordbruksområdet, att mer
konkurrensbegränsandeförbudetdvs.85,innebär2662, motRfo artatt

förbudetgällerjordbruksområdet. Däremottillämplig inomavtal, inte är
inskränkning.ställning art 86dominerandemissbruk utanmot av

jordbruksområdettillämplighet inom ärBegränsningen 85.1art :sav
förgällerintestadgar 85Rfo 2662så 2på att artutformat sätt att art

avtal somm.m

fororganisationnational marketofform part necessaryareora
Article of the Treaty. In39of the objectivesattainment set out

ofpracticesdecision andapplyshallparticular, agreements,tonot
associationsassociations of suchassociations,farmersfarmers, or

the productionwhichsingle Member Statebelonging to orconcerna
for thefacilitiesof jointtheagricultural productsofsale useor

and underagricultural products,ofprocessingtreatmentstorage, or
theunlessidentical prices,chargeobligationwhich there tono

that thethereby excludedcompetitionfinds thatCommission or
je0pardised.2Article of the Treatyof 39objectives are
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Som framgår citatet gäller inte 85 för vissa särskilt angivnaan fall.av
Vad de särskilt angivna undantagen konkret innebär behandlasmer

nedanvidare Först måste dock klargöras det allmänna förhållandetmer
mellan reglerna rörande jordbruk och fördragets övriga regler och då i
synnerhet konkurrensreglema. Anledningen härtill den kopplingär som
gäller mellan jordbruksreglemas särställning och den därmed samman-
hängande tolkningen Rfo 2662.av

Allmänt gäller EG:s konkurrensreglersett för alla de områden som
omfattas EG-fördraget. Konkurrensreglema nödvändigutgör delav en

de liberaliseringar inom olika områden fördraget syftar till.av Utansom
konkurrensreglema skulle flera olika bestämmelser inteänvara om
meningslösa, starkt försvagade. För så vitt gäller förhållandet till jord-
bruksområdet bör dock den särställning jordbruksfrågomanoteras som
erhållit explicit fördragsreglering. Särställningen hargenom EG-av
domstolen förklarats innebära jordbruksregleringen haratt företräde
framför konkurrensreglema på sådant rådet besittersätt för-att ett
hållandevis vidsträckt handlingsutrymme med avseende på vilket sätt

konkurrensen kan förhindras regleringen jordbruks-som genom av
frågoma Det sagda innebär de förvrängningar konkurrensenatt av som

följd denutgör jordbrukspolitiken, förvisso kanen av gemensamma
strida uppfyllandet målsättningenmot i 3.g, de likvälartav att ärmen
förenliga med EG-rätten eftersom de syftar till uppfyllaatt en annan
målsättning i nämligen denart jordbrukspolitik iom en artgemensam
3.e. Samtidigt föreligger det naturligtvis för rådets kompetensgränser
i detta avseende. Ett totalt eliminerande konkurrensen kan sannoliktav
inte nödvändigt för uppfylla målsättningarnaatt med jordbruks-anses
politiken. EG-domstolens uttalanden i Maizena tyder närmast mot-
satsen

Inte heller förefaller helt centrala målsättningar såsom det fria varu-
flödet eller icke-diskriminering kunna ifrågasättas med hänvisning till
målsättningarna i 39. kommissionensIart avgörande i Sugarbeat för-
klarade nämligen kommissionen privataatt godkäntsarrangemang, som

de nationella myndigheterna, hindrade det fria varuflödetav som samt
verkade diskriminerande, inte något kundesätt nödvändiga förvara
uppnåendet 39.6målsättningarna i artav

2.1 Allmänt EG:s marknadsordningarom

Som skall målsättningarnaangetts i 39 uppnåsovan art genom en
organisation jordbruksmarknadema. Organisationgemensam av av

marknaderna kan genomföras på flera olika det praktisktsätt, mestvarav
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ellermarknadsorganisation,europeiskutfärdandetintressanta är enav
flertalmarknadsordning, 40.2. Ettkallasoftast artdet gemensamensom

jordbruks-delartäckandemarknadsordningar, störresådana avnumera
tillsyftarmarknadsordningamaEftersomutfärdats.harområdet, även

marknads-uttryckligenstadgasi 39,målsättningarnauppnå attartatt
ochproduktionstöd förpriser,regleringarinnehållakanordningama av

40.3.saluföring, artm.m.,
förÄven finns vissasinsemellansigskiljermarknadsordningamaom

reglernaregler. Hit hörmarknadsordningamaflertalet gemensammaav
kvotsysteminterventionsförfaranden,exportbidrag,införselavgifter,om

interventions-ochmed rikt—djurbidrag. Systemenareal- ochsamt rena
administrationkravnaturligtvisställerkvoteringarpriser samt av

detdetta löst påmarknadsordningama sättetvissaregler. ärIdessa av
myndigheter,statligaadministrationkontroll ochförutsätterdeatt aven

till produ-uppgiftermotsvarandeanförtrosmarknadsordningarandrai
naturligt-perspektiv blirkonkurrensrättsligtFråncentorganisationer. ett

behand-Nedanintressanta.roll denproducentorganisationernasvis mest
marknads-följerkonkurrensbegränsningardeprimärtdärförlas avsom
agerande.privatresultatetdessutomochorganisationema är avsom

marknadsord-administrationeninvolvering imyndighetersNationella av
förintresseomedelbartdet hari den månbehandlas endast ettningama

i övrigt.framställningen
involveringmarknadsordningarvissaförutsätterSom angetts enovan

producentorganisationer.s.k.synnerhetoch då iintressenter,privataav
1360787 delenför denproducentgrupper, och ävenangRfoEnligt

5728Rfo 103grönsakerfrukt ochförmarknadsordningamaenligt resp.
sammanslutning375992,9 producentorganisationRfofisk är avenen

före-uppgifthar tillorganisationer,ocheller deras attproducenter som
målsätt-uppfyllandettillbidraintressenmedlemmarnasträda samt av

fastställadeanledning hardenna rätt39. Av atti gettsningarna art
m.m‘° dettasärskilt intresse iförsäljning Avproduktion,förvillkor sam-

helamedlemmarnaskrävakunnamöjligheternamanhang attattär pro-
tillbakadramöjligheternaorganisationen,går attduktion varorgenom

inteföreskrivamöjligheternapris,visstuppnår ettattinte samtettsom
intressebefogenheterAndra ärorganisationen.utträdefritthelt avur

leveransförpliktelser,avseendefall medi vissamöjligheten m.m,att
producentermedlemmarorganistionensbara ävenintebinda utan som

medlemmar. produ-medsåledesinnebärTotalt systemetinte settär
långtgående bindningargenomdrivadessa kancentorganisationer att av

medlem-för vitt gällerandra såiblandmedlemmar ävensina resp.
marknadsorganisa-Med stödmarknaden.självständighet avmarnas

marknaden.företag påproducentemauppträdertionerna ettsom
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Förutom med producentorganisationersystemet finns det i vissa
marknadsordningar andra regler under vissa omständigheter förut-som

Överprivata konkurrensbegränsningar.sätter huvud det min be-ärtaget
dömning marknadsordningama sådanaatt förhållandevisettsom ger

för privata konkurrensbegränsningar.stort utrymme Det sagda gäller
det endast i vissa marknadsorganisationeroavsett att är privatasom

organisationer explicit anförtros vissa uppgifter, eftersom hela systemet
sådant till viss del förutsätter samverkan mellan producentema.som en
vissUtan samverkan avseende försäljning, statistik, förefaller detm.m,

svårt få marknadsordningama fungera.att Förvisso haratt nationella
myndigheter vid utfärdandetett stort marknadsordning-ansvar, men av

naturligtvis medveten den roll nationella produ-arna var man om som
centorganisationer spelar och det min bedömning dessaär funktioneratt
har beaktats i marknadsordningama. Det därför Rfoävenvar som
136078 ang producentgrupper Rfo 136078 tillkom huvud-antogs.
sakligen bakgrund den låga organisationsgradmot inom produ-av
centledet förekom gemenskapen.inom vissa delar I syftesom attav
förbättra produktionen därför tillskapandet producent-uppmuntras av
organisationer och det möjlighet för medlemsstaternaäven lämnaattges
ekonomiska bidrag till sådana organisationer i Rfo 136078. Det bör
dock Rfo 136078 endast gäller för vissanoteras särskiltatt angivna
produkter inom särskilt angivna områden.

3 Räckvidden Rfo 2662av

Regleringen i Rfo 2662 innebär vissa konkurrensbegränsningar falleratt
utanför tillämpningsområde.85:s förstaEn förutsättningart för att
tillämpningen Rfo 2662 skall aktualiseras den aktuellaär attav
konkurrensbegränsningen produkt återfinns irör Annex tillen som
EG-fördraget art 38.3 EG Rfol 2662. Om så inte falletsamt art är
kan reglerna i Rfo 2662 inte tillämpas alldeles hur närståendeoavsett
produkterna kan 3sådana jordbruksprodukter. Inskränkningenanses vara
till produkter återfinns i Annex innebär dock inte endastsom att
råvaror omfattas, vissa produkter förädlatsävenutan något sättsom

II.ingår också i Annex Inte heller Rfo 2662 begränsadär till att
endast omfatta produktion och försäljning, i viss utsträckningutan om-
fattas förädling.även

Mer precist kan undantagen i Rfo2 2662, indelas i delsart ett
undantag för avtal integrerad delutgör nationella marknads-som en av
ordningar, dels undantag för konkurrensbegränsningarett nöd-ärsom
vändiga för uppfyllandet målsättningarna i Vidare39. finnsart ytter-av
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uppfattasmeningen kanandrai punkten 1stadgandeligare ett som
som preciseringeller iställetundantag,ytterligareantingen ett ensom

stadgandetden månundantagen.tidigare Ibåda deellerdet avenaav
innebördmöjligprecisering, kanendastuppfattasskall varaensom en

erhålla undantagförfarandet skallförpresumtionskapasdet attatt en
skulle dåKommissionenstadgandet.omfattasförfarandetmåni den av
förfaran-förbjudaför kunnaelimineraskonkurrensenvisaha attattatt

delvis skilda meningartillfällen uttalatolikahar vidKommissionendet.
självständigtfrågapå huruvida detsäkert äroch något ettomsvar

tidpunkt.vid dennamöjligtinteundantag är att ge
med utgångs-undantagende bådatolkningenbehandlasNedan av

undantag,innebördenklarlägga ävenförsöka samtpunkten att resp.av
Rfo 2662.2andra meningenstadgandet ibetydelsen artavav

integrerad delsamarbete utgörförUndantag3.1 avensom
marknadsordningarnationella

tämligenhärförförsta undantagetgäller detvitt ärså utrymmetFör
särskiltintemarknadsordningarnationella äreftersombegränsat numera

marknadsordningarfinns näm-det tarden månvanliga. I gemensamma
marknads-detnationella. Efterdedessaligen attöver gemensamen

vidta åt-därför kompetensmedlemsstaternasaknarinstiftats attordning
ordning. Ifrån dennaundantageller skaparunderminerargärder som

Samtidigtexklusiva.marknadsordningarsåledes EG:smeningenden är
meningi dennamarknadsordningar ärinte allabör det attnoteras

fallåtgärd. fleranationell Ivarje ärutesluterdesåexklusiva på sätt att
ifrågor,behandlar vissaintemarknadsordningensånämligendet att

stridaheller kanområde intedettaåtgärder inomnationellafallvilket
marknadsordningama. föreliggerfaktisktdetHuruvida ett utrym-mot

generelltintedärförmarknadsordningar kannationellaför angesme
och denmarknadsordninganalysmåste avgörasutan av resp.genom en

dockkanallmäntregleringen. sägasnationella Mer att ut-aktuella
synnerligen begränsat.marknadsordningarnationellaför ärrymmet

finns detbetydelsebegränsande praktiskaundantagsdettaOavsett an-
stadgandet.räckviddenbelysanågotledning närmareatt av

rättsakt någonsekundäreller någoni fördragetnågonstansInte ges
måletmarknadsordning. Inationellvaddefinition utgör ensomav

vaddefinitiongivitEG-domstolenemellertidharharmassonC somaven
marknadsordning. nationellmåletInationell attutgör angavs enen

mark-karakteristikamarknadsorganisation har gemensamensomsamma
imålsättningarnauppnåsyfta tillskallnadsorganisation, dvs. den artatt
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39. En nationell marknadsordning därför totalenutgörs de legalaav av
instrument offentlig myndighet har till sitt förfogande försom en att
reglera viss marknad. Huruvida reglerna administreras privat-en av en
rättslig organisation saknar betydelse längeså myndigheten behåller den
avgörande kontrollen. vissAv betydelse för huruvida det skall föreligga

nationell marknadsordning dock omfattningenär den nationellaen av
regleringen. Inte varje mindre reglering marknad innebär detattav en
föreligger nationell marknadsordning, istället måste regleringenutanen
bilda syftar tillett uppnåsystem motsvarandeatt målsättningarsom som
i 39.art

‘°Endast i fall, New har kommissionenett potatoes, vissaaccepterat
konkurrensbegränsningar med uttrycklig hänvisning till samarbetetatt

integrerad Potatisdel nationell marknadsordning.var en av en var
tidigare inte föremål för någon helst marknadsordningsom gemensam

regleringen potatismarknaden frz1ga.2°Iutan nationellrent Newav var en
hade Frankrike reglerat potatismarknadenpotatoes på så vissasätt att

producentorganisationer föreskrivarätt vissa begränsningaratt igavs
produktionen försäljningen produkterna. Franska myndigheterresp. av
behöll emellertid den övergripande kontrollen marknadenöver genom

myndigheterna godkände organisationemasatt regleringar. Efter pröv-
ning kommissionen de konkurrensbegränsningar följde dengav som av
nationella marknadsordningen uttryckligt undantag frånett konkur-
rensreglema med hänvisning till 2.1 Rfo 2662. Avgörande förart kom-
missionens ställningstagande dels reglerna syftade tillatt uppnåattvar
de fem målsättningarna i 39, dels reglerna inte elimineradeart kon-att
kurrensen och då i synnerhet inte priskonkurrens.

fleraI andra avgöranden har kommissionen avslagit begäran om
undantag med stöd 2 Rfo 2662 med uttrycklig hänvisningart tillav att
det antingen inte förelegat någon nationell marknadsordning, varvid det
istället varit fråga privata konkurrensbegränsningarf1rent alternativtom

den marknadsordningenatt uteslutit varje form natio-gemensamma av
marknadsordning.nell

Sammanfattningsvis det min bedömningär undantaget för förfa-att
randen omfattas nationell marknadsordning, i dagens lägesom av ären

förhållandevis begränsad praktisk betydelse.av

3.2 Undantag för samarbete är nödvändigt lör uppnåattsom
målen i 39art

Undantaget för samarbete nödvändigt förär uppnå målen iattsom art
39 omfattar i princip två olika undantag, nämligen dels sådant föl-som
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förvisso intedels sådantmarknadsordning,jer somgemensamenav
dettamarknadsordning äroavsettföljer men somgemensamenav

i 39.uppnå målenförnödvändigt artatt
marknads-följersamarbetegällervittsåFör gemensamav ensom

nödvändigtdeñnitionsmässigtsådantordning bör noteras att varaanses
kontrollytterligareNågoni 39.målsättningarnauppnåför art avse-att

rådets be-således inte,falletverkligenhuruvida så görs utanende är
givetvis kanreglernaLåtkorrekt.dömning attvaravarapresumeras

huruvidaavseendemedbedömningEG-domstolensunderkomma
centralalegalitet Detproportionalitet, äriakttagit kravenrådet m.m
samarbetetskyddsådanmarknadsordningen attett utandock att gersom

huruvida detsärskiltellerkommissionentill prövasanmälasmåste
samarbeteför slagsdet dåvadi 39. Menuppfyller kraven är somart

omfattasmedoch vadmarknadsordningomfattasfaktiskt avsesenav
i mark-reglernapåbjudsfaktisktsamarbetetvisstdetKrävs ettatt av

förutsätterreglernatillräckligtdet ettellernadsordningen, är att sam-
disku-samarbete Somförvisstlämnaralternativtarbete ett utrymme
privatuttryckligenmarknadsordningarvissa ettförutsätterterats ovan

direktanågrainnehållerintemarknadsordningarandramedansamarbete,
arrangemang. vadfråganEftersomprivatadylikastadganden omom

detefterbesvarasendast kanomfattas attsamarbeteslagsför som
anledningdetfinnsbesvarats,haromfattasmedvadfrågan avsessom

fråga.dennamedanalysenbörjaatt

marknadsordningomfattasFörfaranden2.1 enavsom

måstekonkurrensreglerna2662Rfotillpreambeln 3 attI st anges
för såjordbruksproduktermedhandelnochproduktionenpåtillämpas

nationella mark-deverksamheten hostillämpningen hämmarvitt inte
of theobjectivesof theattainmentjeopardiseellernadsordningarna

konkurrens-indikerar delsUttalandetpolicy.agricultural attcommon
huvud-frånundantaghuvudregeln, delstillämplighet att ettreglernas är

uppnåendettillämpning kan äventyramotiverasregeln måste att enav
dåkanvilketjordbrukspolitiken. Menmed sättmålsättningarna enav

avtalkonkurrensbegränsande äventyraförbudtillämpning motettav
ingetförordningendettajordbrukspolitiken På svar.ger

till privataställninghaftkommissionenharavgöranden att tafleraI
dessabetydelse däri 85.125mellan företagöverenskommelser art
mål-uppnånödvändigt förvaritsamarbetederas attåberopatföretag att

kommissio-dockavgöranden hardessaingeti 39. 1sättningarna art av
tillämpatkommissionenhariställetvarit fallet,såvitsordat utanattnen
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förbudet i 85.1. Betecknande kommissionensart är avgörande i Scottish
Salmon, där skottska laxodlare ingått prisbindningsavtal medett norska
laxodlare i syfte stabilisera lax.höja prisetatt på odlad Avtalet
ingicks efter det priserna på odlad lax gåttatt väsentligt på grundner av

kraftig överproduktion i Norge. Oavsett lax omfattas Annexen att av
dvs. kan dra fördel undantagen i Rfo 2662, fann kommissionenav att
prisbindningsavtalet inte nödvändigt för uppnå målen i 39.attvar art
Anledningen härtill dels kommissionen själv inlettatt anti-dump-ettvar
ningsförfarande de norska laxodlarna, delsmot marknadsordningenatt
för fisk Rfo 378681 innehåller möjligheter till kompensationsbetal-
ningar till fiskodlare i händelse inkomstbortfall. Båda dessa åtgärderav
skulle kunnat innebära fördelar inkomstsynpunkt för de skottskaur
laxodlarna, varför privata konkurrensbegränsningar inte nödvändigavar
för uppnå målsättningarna iatt 39.art

hellerInte i Aalsmeer fann kommissionen privata överenskom-att
melser avseende deltagande i blomsterauktioner nödvändiga för attvar

39.25uppnå målsättningarna i Mer konkret innebarart överenskommel-
handlare vid blomsterauktionemaatt endast fick handlasema genom

auktionen, dvs. exklusivitetsförpliktelse till förmån för kooperationenen
anordnade auktionen, vilken i sin innebar medlemsskap i dentursom att

producentkooperation verksamt vid auktionerna gjordes prak-som var
tiskt obligatoriskt. Eftersom exklusivitetsförpliktelsesett inte följdeen
varken den marknadsordningen eller Rfo 136078av gemensamma av
ang producentgrupper, ansågs den inte nödvändig för uppnå målenatt
i 39.art

Mot bakgrund anförda avgöranden flera andra kommis-samtav ovan
sionsavgörandenzé EG-domstolemoch domar från det min bedöm-är
ning oftergivligt krav föratt någotett skall erhålla undantagatt med
hänvisning till det omfattasatt marknadsordning, är attav en gemensam
förfarandet nödvändig följdutgör marknadsordningen. Det ären av
således inte tillräckligt visst förfarande endast kanatt ett följasägas
indirekt eller tolereras marknadsordning, det krävs för-utanav en att
farandet sådant med nödvändighet följer marknadsordningen. Isom av
detta sammanhang bör dock påpekas det inte alltid alldeles enkeltatt är

skilja mellan sådant medatt nödvändighet följer marknads-som av en
ordning och sådant endast tolereras. Som exempel det just sagdasom
kan anföras kommissionens Sugarbeat.nämnda avgörande iovan

Enligt den tillämpliga marknadsordningen 17858129för socker Rfo
skall s.k. branschvisa överenskommelser dvs. överenskommelser mellan
producenter och odlare överensstämma med outline provisions särskilt
med avseende inköpsvillkor vilket skall säkerställas attm.m, genom
rådet generella regler för dessaantar outline provisions art 7.1 och
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2O668,3° emel-vilkai RfoföreskriftersådanautfärdatRådet har7.3.
från rådetskraftiga avvikelserförhållandevistillmöjligheterlertid ger

Sugarbeat hadeöverenskommelser. IbranschvisajustFöreskrifter genom
producenteristället förresulterat iavvikelsertillmöjligheter attdessa att

socker Bkategorierna A,skildaför deolika priserodlarnabetalade av
socker. Medanenhetspris för alltgenomsnittligtbetaladesC ettresp.

följanödvändighetmedkanprisernadefinieraderådet sägasde avav
fullt likamin mening inteenligtsocker, dettamarknadsordningen för är

Sugarbeat.iöverenskommelsenbranschvisaavseende densjälvklart
konkurrensbegräns-följandeden därpåochtill avvikelser,Möjligheterna

kontroversiell, kan likaaldrigavseende gärnadettavilken iningen var
medbegreppetSjälvamarknadsordningen.endast tolererassägas av

förståsuppfattningmindärför enligtbör ettnödvändighet följa som
direkt,följaskallnågotkonkurrensbegränsningen sättpåkrav att

marknadsordning.delintegreradeller utgöra av enen
medomfattas dvs.konkretkonkurrensbegränsningarVilka mersom

intemarknadsordning kan sägasföljernödvändighet gemensamav en
alternativtmarknadsordningberoendedettagenerellt, ärutan resp.av

mindreellersåledes härSituationentilläggsförordning. ärnågon mer
marknadsord-nationellautsträckningvilkenfrågan imedidentisk som

marknadsordningar.medjämsidestillåtaskanningar gemensamma
uttala sigsäkerhet gårgradhögremed någondet inte attOavsett att av

marknads-följerkonkurrensbegränsningarvilkagenerellt avsomom
konkurrens-förhållandenunder allasannoliktomfattasordningama,

producent-136078Rfo angföljer direktbegränsningar avsom
gruppen.

svenskt intressebegränsatendast136078Rfoför sigochI är av
tillsyftadeförordningendetsynvinkel, eftersomformellutifrån somen

mellan producentema,samordningökadsäkerställa, nämligenatt en
omfattashorisont. Sverigesvenskutifrånproblemnågotknappast är en

tillämpningsområde. Trotsgeografiskaförordningenshellerinte av
utifrånintressemöjligenförordningen störrekandetta merenvara av

betydelseallmännsådanförsynvinkel. Argumentetallmänn meren
särskiltvissatill uppnåsyftarförvissoförordningenskulle då attattvara

måsteocksådetområden,geografiskai vissafördelarangivna attmen
områden,inom övrigauppnåttsredan harfördelardessaförutsättas att

förordningen.isamarbetesådantsannoliktoch då avsessomgenom
samarbeteprivatsådantdärförbordeRimligen merparten somav

det före-i de fallgodkäntRfo 136078godkänns iexplicit även vara
förord-täcksdeområdengeografiskaandrainom änkommer avsom

förening-icke-medlemmarbindamöjligheterNågra ävenningen. att av
mellan deSkillnadenföreligga.dock knappasttordebeslut geogra-ens
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fiska områden täcks förordningen och de faller utanför,som blirav som
då inte alla konkurrensbegränsningaratt omfattas någrasamt att
särskilda statliga incentiv i form stöd inte kan bli aktuella utanförav
förordningens Äventillämpningsområde. inom de marknadsordningar

inte omfattas särregleringen i Rfo 136078 återfinnssom motsvarandeav
regleringar tillämpliga inom hela EU. För del finner jag det därföregen
förhållandevis klart dylikt samarbete mellanatt producentgrupper av
ovanstående skäl omfattas undantaget i Rfo 2662.av

Andra, generella undantag för konkurrensbegränsningarmer som
följer marknadsordningar kan olika former prisinterventioner,av vara av
tillbakadragning vid prisfall, kvoteringar, leveransförpliktelser,av varor

administreras sammanslutningar näringsidkarem.m, inomsom av av
bransch. I samband med den analysennärmare förhållandetresp. av

mellan svensk konkurrensrätt och jordbrukspolitik,EG:s inven-görs en
tering olika konkurrensbegränsningar i de skilda marknadsordning-av
ama.

3.2.2 örfarandenF utanför marknadsordningarna

Som angivits det andra undantagetär inte begränsat till förfaran-ovan
den omfattas marknadsordning, sådana förfarandenävensom utanav en

faller utanför marknadsordning kan erhålla undantag i densom månen
de nödvändiga förär uppfylla målsättningarna iatt 39. Frånart rent
principiella utgångspunkter torde denna del undantaget den mestav vara
intressanta. kanDet förvisso tänkas det kan finnas intresseatt ett attav
ingripa förfaranden omfattasmot marknadsordning,som motav en men
bakgrund den kopplingen tillnära den jordbrukspoli-av gemensamma
tiken kan väl förmodas sådana ingripanden inteatt kommer att vara
särskilt vanliga.

Till skillnad från diskussionen rörande förfarandenovan som om-
fattas marknadsordning, det i detta fall ingenär tvekanav en attom
förfarandet sådant måste nödvändigt för uppnå målsätt-som attvara
ningarna i 39, detta framgår iställetart explicitutan förordningen ochav
det har konfirmerats iäven EG-domstolens praxis. Viss tveksamhet
föreligger emellertid rörande i vilken utsträckning förfarande förettsom

kunna erhålla undantag måsteatt nödvändigt för uppnå alla deattvara
målsättningar i 39, ellernämns det kanart tillräckligtsom attom vara
vissa dessa målsättningar främjas. falletI Frubg konstateradeav EG-
domstolen då avtal endast främjadeatt ett Stabilisering mark-en av
naderna, försörjningen tillförsäkradetrygg konsumenternasamt till-en
gång till till skäliga priser, för den skullutanvaror att även vara
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jordbruksbefolk-tillförsäkraellerproduktivitetenhöjaförnödvändigt att
tillämpligt.undantagetintekundelevnadsnivå,skäligningen varaen

främjarendastförfarandetmeddet interäckerförståsfårdetta attSåsom
målsättningar måsteallai 39,målsättningarna utan varaarten av

kommis-avgörande frånellerEG-domstolenfall frånuppfyllda. Något
inte heller.finnsriktningnågonpekar isionen annansom

undantaghävdatsalla kommissioneninfördet ettfall då attdel
påstå-dessahari 39målsättningarnauppnåförnödvändigt artvarit att

restriktionernatillhänvisningmedkommissionen, attavfärdatsenden av
varitavgörandendessadet iFöreträdesvis harnödvändiga.varitinte

marknadsordning,förutsedda iinteintiativprivata ärfråga resp.somom
Ävenmarknadsordningen.striditomfattningnågoni motiställetutan

denomfattandesärskilt täm-intepraxiskommissionens är engerom
generelltkonkurrensbegränsningarvilkabildgodligen typer somavav
i 39.målsättningarnauppfyllandetför artnödvändigainte avsett anses

befogad.avgörandenvissagenomgånganledningdenna ärAv aven
Tillkategorier.i skildaindelaskanavgörandenolikaKommissionens

formerfråga olikavaritdetförfaranden därkategori hörförsta av ex-en
medankooperativ,utanförellerklusivitetsklausuler, inom ettramen av

vidtagits iåtgärderdäravgöranden ettkategori utgörs avannanen
Frubo,hör Aalsmeer,kategorienden förrasyfte. Tillprisstabiliserande

pelsdyravlerforening. DeDanskoch treRennetCauliflowers,och samt
medanåterfinns i II,Annexprodukterrörde allaavgörandenaförsta som

Avgörandenomfattas II.Annexinteprodukterrördesistade två avsom
Milchförderungs-åtgärderprisstabiliserande ärbehandlatprimärtsom

Sugarbeat.ochScottish salmon,Meldoc,fonds,
sambandexklusivitetsklausuler iAalsmeerrördeSom nämnts ovan

ochFruboidetmotsvarandePå sättblomsterauktioner.med var
för importörerförpliktelseexklusivinteansågsFruboCauliflowers. I en

villkorsåsomauktionerfruktsäljaendastgrosshandlareoch att genom
uppnåförnödvändigauktioner, attdessai justdeltagandeför vara

deuppnåför39.36 nödvändigklausulenheller attInteimålen art var
varförmedförde,onekligenauktionsförfarandeteffekterpositiva som

Även Cauliflowersi85.3.enligtundantagheller artinte varden gavs
handlareochproducenterbådeförexklusivitetsförpliktelserdet fråga om

auktioner. medexklusivitetsförpliktelsenMedanmedsambandi avse-
marknads-tillämpligamed denenlighetiproducentemaende på var

auktio-vidhandlareförpliktelse förmotsvarandedäremotordningen, var
ochFrubolikhet mediauktionernafrånbehovhela sittköpaattnerna

mål-ellermarknadsordningensigmedförenliginteAalsmeer, vare
distribu-fördelarmedförde den någrahelleri 39. Intesättningarna urart

kundeinte85.3enligtundantagvarför någottionssynpunkt, art ges.
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sig iVare Rennet eller Dansk pelsdyravlerforening det frågavar om
produkter omfattas Annex II, varför undantagsmöjligheterna isom av
Rfo 2662 aldrig aktualiserades. Oavsett detta de bägge avgörandenaär
intressanta eftersom de belyser för exklusivitetsförpliktelsergränserna

kooperationer.i kommissionenI Rennet ansåg exklusiv inköps-att en
förpliktelse för medlemmarna i kooperation oförenlig med arten var

Även85.38 skyldigheten betala hög avgift, beräknad enligt denatt en
tidigare inköpsmängden, vid utträde kooperationen, ansågs strida motur

85. I Dansk pelsdyravlerforening ansågs vissa exklusiva försäljnings-art
förpliktelser för medlemmarna till förmån för kooperationen kon-vara
kurrensbegränsande. Kommissionens avgöranden i Rennet och Dansk
pelsdyravlerforening EG-domstolenupprätthölls i allt väsentligt av

instansrättenfFörstaresp.
anförda fallenDe visar klart de olika marknadsordningamaattovan

visst skydd för exklusivitetsklausuler iett övrigt integer som anses
tillåtna. Särskilt kan här jämföras den exklusiva försäljningsförpliktelsen
i Dansk pelsdyravlerforening med motsvarande förpliktelse i Rfo
103572 frukt och grönsaker eller den allmänna förpliktelsen i Rfomer
136078 producentgrupper.ang förefallerDäremot det inte någonvara

skillnad mellan förfarandenstörre som inte omfattas marknads-av en
ordning avseende produkter omfattas Annex varvid undan-som av

i Rfo 2662 kan aktualiseras och produktertagen faller utanförsom
Annex iII. Inte något de anförda avgörandena eller domarna tillätsav
exklusivitetsklausuler. I avgörande, Campina, har emellertidett annat
kommissionen med stöd Rfo 2662 faktiskt godkänt exklusiv leve-av en
ransförpliktelse under högst två år till förmån för kooperativ inteett som

marknaden.innehade dominerande ställning på Till den exklusivaen
leveransförpliktelsen kopplad begränsningäven medlemsvar en av en
utträdesmöjligheter. Användningen Rfo 2662 i Campina skulle dåav
kunna visa på liberal inställning till konkurrensbegränsningaren mer
avseende produkter omfattas Annex enligtII, min meningsom av men

värdet avgörandet osäkert då detär inte förefaller formelltettav vara
beslut. Vidare bör själva konkurrensbegränsningen sådannoteras att som
inte särskilt kraftig, kommissionen förvissoäven ansågvar attom
exklusivitetsförpliktelsen och i kombination med de begränsadeensamt
utträdesmöjlighetema omfattades 85.1.attav

förefallerDet därför klart Rfo 2662 inte något utvecklatatt ger
skydd för exklusivitetsklausuler. Det sagda skall dock i relationsättas
till absolut färsk frånpraxis EG-domstolen. domI från decemberen
1994, Gøttrup-Klim, har nämligen EG-domstolen förklarat i vissatt en
utsträckning exklusiv inköpsförpliktelse för medlemmarna i koopera-en
tion, inte omfattades förbudet i 85.1, eftersom förpliktelsenartav
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huvud skullenödvändig för inköpskooperationenansågs över tagetatt
fungeraf aktuella inte omfattasde produkter AnnexDå avsom var

naturligtvis innebär behovetallmänt intresse, vilketfallet attär merav
i motsvarande utsträckning.med stöd Rfo 2662 minskarundantag avav

Å fallkonkurrensbegränsningen inte heller i dettasidanandra var
nedan.kraftig. Fallet behandlas vidaresärskilt

inrik-dvs. avgörandengäller den andra kategorien,Vad sedan mer
anfördaallmänhet, alla deprisstabiliserande åtgärder i avgö-tade på rör

Milchförderungsfondsomfattasprodukter Annex II. Irandena som av
intresse-exportfinansieringfrågadet attgenom engemensamomvar

bidrag förjordbrukskooperationenbildadförening export avgavav
medlemsstater. förenliga medBidragen ansågs inteandramjölk till

imarknadsordningen eller målsättningarna 39,sig tvärtomutanartvare
Även iMeldocmålsättningarna.bidragen uppnåendetmotverkade varav

mjölksektom vidtagnakonkurrensbegränsningar inomfrågadet avom
företag.och privata Konkurrens-sammanslutning kooperationeraven

kompensa-utvecklat kvotasystem,bestodbegränsningarna ettettav
åtgärder förrörande priser ochkonsultationertionssystem, attsamt

inteKommissionen ansågfrån andra medlemsstater.förhindra import att
nödvändigamarknadsordningen elleromfattadesbegränsningarna varav

avgörandenai de berördai helleruppnå målen 39. Inteför artatt ovan
nationelltfann kommissionenScottish salmonSugarbeat ochi ettatt

förenliga medprisöverenskommelser,privatapreferenssystem varresp.
de tillämpligafanns nämligen ibåda fallenmålsättningarna i 39. Iart

sakhuvudsakligen syftade tillmarknadsordningama regler sammasom
åtgärderna.de privatasom

avgöranden från kommissionengäller deNoterbart vad avsersom
avseendeprivata intiativåtgärder allmänhetprisstabiliserande i är att

intemarknadsordning,form täcksredan i någon ärsådant av ensom
2662, därföri Rfo blirundantaget 2för det andratillåtet. Utrymmet art

inskränkt.tämligen
undantagetovanstående bör det såledesbakgrundMot attnoterasav

från förbudet i 85.1,undantar vissa avtalRfo förvisso2662i 2 artart
särskildauppfylla vissaavtalet måsteden detgör attatt genommen

tillämpningendedelvis skiljer sig fråni sigkriterier styr avsomsom
krav förställer högredärför inte Rfo 2662såDet85.3. är attart upp

annorlundaendastfallet i enligt 85.3,vadundantag än är art utansom
målsättningarnanödvändigt för uppnåavtal intede fallkrav. I är attett

sådanuppfylla kraven i 85.3. Endärför mycket välkan deti 39, artart
efter det denkommissionenregelmässigtprövning attgörs även av

i Rfo 2662. Enuppfyller kraven 2förfarande intefunnit visst artatt ett
konkurrensbegränsning inte befinnsi den månsaknågot är att enannan
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nödvändig för uppnå målsättningarna, den sällan helleratt nödvändigär
för de fördelaruppnå 85.3 syftar till,att varför begränsningen fallersom
på proportionalitetskravet i 85.3.art

3.3 Effekten 2 andra meningen Rfo 2662artav

Som föreligger tveksamhet rörande på vilketangetts sättovan som
andra meningen Rfo2 2662 skall tolkas. Antingenart stad-utgörav
gandet självständigt undantag, eller så det endastett preciseringär en av
undantagen deni första meningen. vissa fall hävdasI också stad-att
gandet förvisso inte självständigt undantag,utgör detett skulleattmen
innebära viss överflyttning bevisbördan såtillvida i den månatten ettav
visst förfarande omfattas stadgandet, kommissionen har bevisaatt attav
förfarandet eliminerar konkurrensen medan det i andra fall är parterna

skall bevisa förfarandets positiva effekter. denFör händelse stad-som
gandet innebär särskild bevisverkan skapar presumtion fören som en
giltighet, förefaller detta långtgående detän endastän rörvara mer om
sig självständigt undantag, eftersom kommissionenett i sådant fall
skulle för undvika förfarandetvungen erhöllatt att att ettvara agera
undantag. Andra meningen skall nämligen i relation till stadgandetsättas
i Rfo 2662,2.2 enligt vilket kommissionen besitter exklusivart rätt att
förklara vilka förfaranden erhåller undantag med stöd 2.1.artsom av

fråganEG-domstolen har inte tagit direkt ställning tillännu detmen
kan konstateras kommissionens inställning såsom den framträderatt i
dess olika avgöranden i fall stadgandet intevart attnumera synes vara

självständigt undantag, istället endastutgör preciseringett utan en av
undantagen i första meningen. tidigareI avgöranden prövade förvisso
kommissionen de ifrågasatta förfarandena andra meningen, imot men

avgöranden har kommissionen explicit uttalat enligt dessattsenare
mening så den andra meningen endast tillämpligär i den förfaran-mån

meningen.det omfattas undantagen i första hellerInte förefallerav
kommissionen tillmäta stadgandet någon särskild bevisverkan, iutan
likhet med andra ifrågasatta konkurrensbegränsningar det avtalspar-är

har visa förfarandet kvalificerar för undantagterna att att och dåsom
enligt något de två möjliga undantagen i första meningensom anges av

Rfo 2662,2 alternativt enligt 85.3.art art
Som just har kommissionen i sinaangetts avgörandenovan senare

avvisat andra meningen skulle undantag.att Enligtutgöra vissaett eget
uppgifter förefaller dock kommissionen Legal Service i Dijkstra v

Domo5°Frico ha pläderat för rakt uppfattning, dvs. andramotsatt att
meningen självständigt undantag. Kommissionensutgör olikaett inställ-
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rörandetolkningsproblem finnsdetydligtbelyser påningar sättett som
i kommissionensendast innehålletMed beaktandestadgandet. att av-av
uttryck för kommis-betraktasformella beslut kangöranden ettsom

denna kommissionenskategoriserahar valtspolicy,sionens att som
inställning.

finns rörande räckviddentveksamheterbakgrund deMot avsomav
skälen föranalyseranågotdet anledningstadgandet finns närmareatt

alter-undantag,meningen skulleandraoch utgöra ett separatemot att
Primärtbevisbördan.omfördelninginnebärstadgandetnativt att aven

anled-finns detsjälvständig betydelsestadgandet någonmåni den är av
omfattas stad-samverkansforrnervilkaning närmareatt som avse

gandet.
andraRfo 2662 fanns inteförslag tillursprungligakommissionensI

Europaparla-tillades begärandenmed,2meningen art utan avav
mentet.5 fall tyskai vissaSärskilt pådrivande har ansetts represen-vara

meningenmedfört andradoktrinockså i tyskvilket gettsatttanter, en
förlångtgående undantagdvs.tolkning § 100 GWB,likartad ettsom

stadgandenaskiljer sig dock de tvåuppfattningEnligt minavtal.dylika
paralleller.sådanamöjligtskallför detmycket göraalltför attatt vara

förutomundantagstadgandet ärSkälen utgöra ett egetattmot anse
stödkan tolkasför sigvilken i ochordalydelsen även ettsjälva som—

undantagsmöjligheternafallet,sådet faktumför attmotsatsen voreom-
förstatill kraven istadgandet inte kopplasobegränsade. Omär närmast

meningen,i andraavtaldenämligen nämnsmeningen typer somavges
tolkningVid sådanspelrum.konkurrensrättsligtfrittnärmastett en

första meningen högstibetydelsen undantagen vä-reduceras även av
stöd andramederhålla undantagmöjligtdetOmsentligt. att avvar

förundantagnödvändigheten dettapåvisa attmeningen utan att upp-av
skullefördelar,konkurrensrättsligajordbrukspolitiska ellernå några

Även denmeningslösa.sigförsta meningeninaturligtvis kraven rättte
gällaskallkonkurrensreglemaRfo 2662huvudregel iformella attom

inskränkastolkningvid sådanjordbruksområdet, skulleinomäven en
vissa företagendastpåståsFörvisso skulle kunna att typeravsevärt. av

andraundantaget ikan åberopaorganisationeroch deraslantbrukare
uppfattningenligt minbortsersådantmeningen, ett resonemangmen

företagföreträdesvis sådanameningenenligt förstadet ärfrån ävenatt
jfr ovan.i första meningenundantagendrakan nytta avsom

dvs.i led,kommerlantbrukare och demellan nästaSamarbete som
iendastmellan handlare, kanendastalternativt samarbetehandlare,

alla målen i 39.för uppnånödvändigtundantagsfall artattsägas vara
själv-någotinte andra meningendärföruppfattningminEnligt utgör

explicita undan-dekopplas till tvådet måsteundantag,ständigt utan
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i första meningen. Stadgandet därför endast exempli-tagen utgör en
fiering vilka förfaranden kan omfattas första meningen. Somav som av

tidigare förefaller detta kommissionens uppfattning.ävenangetts vara
då andra meningen inteOm undantag har det då någonutgör ett eget

särskild bevisverkan Tänkbart ärju i den mån samarbetet uppfylleratt
de kriterier i andra meningen, kommissionen skullenämnssom vara

finna konkurrensen is excluded that the objectives ofatttvungen att or
Article of the jeopardised39 Treaty för kunna förbjudaattare samar-

minbetet. Enligt uppfattning dock sådan tolkning inte korrekt,är en
eftersom särskild bevisverkan skulle innebära alltföräven stort ut-en

samarbete.för konkurrensbegränsande särskildEn bevisverkanrymme
skulle nämligen innebära inte bara skulle kommissionenatt tvungenvar

påvisa märkbar påverkan på konkurrensen och samhandeln,att utanen
dessutom konkurrensen elimineras, vilket uppenbarligen äratt väsent-ett
ligt högre krav. Detta avtalspartema behövde visa samarbetetutan att att
omfattas marknadsordning eller samarbetet nödvändigt förärattav en

uppfylla målsättningarna i Enligt39. min mening kan det knap-att art
de i andra meningen angivna samarbetsformema skaparsägaspast att

så presumtion förstark målsättningarna i främjas,39 i allatt arten
synnerhet inte för den händelse kommissionen för kunna vägraatt ett
undantag visa konkurrensenmåste elimineras. sagda styrksDetatt artav

preambeln till Rfo1 3 2662, från vilka det framgårsamt attav
konkurrensreglema skall gälla inte tillämpningen de jord-äventyrarom
brukspolitiska målsättningarna.

ytterligare skäl till varför stadgandet sannolikt inte kan innebäraEtt
omkastning bevisbördan, kommissionens exklusiva kompetensären av

undantag för de förfaranden omfattas Rfo2.1 art 2.2att attge som av
2662. stadgandet innebarOm presumtion för dessa förfarandenatten

giltiga, omfattadesdvs. undantag, skulle detta rimligen inne-ettvar av
bära sagda undantag samtidigt kunde åberopas inför nationellaatt
domstolar. undvika sådana undantag skulle kommissionenFör dåatt

skyldig beslut undantaget inte gällde någonatt ta ett attvara om av
de grunder i andra meningen. konkurrensrättsligtlnämns ettsom sys-

vilket byggersåsom EG:s på förbudsprincipen, vilken i princip äventem
gäller inom jordbruksområdet art Rfo 2662, kan detta enligt1 min

korrekt.uppfattning inte vara
bör tilläggas kommissionen inte förefaller tillmätaDet stadgandetatt
särskild bevisverkan.någon kommissionensI nämnda avgörandeovan

i det fråga just kooperationsCampina, stadgars förenlighetvar om en
Rfo 2662. referatet finnsmed inget tyderI andra meningenattsom

skulle särskild bevisverkan.getts en
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Även då andra meningen inte innebär något självständigt undan-om
någon särskild bevisverkan, kan samarbete uppfyllereller etttag som

formellai andra meningen många gånger undgå den anmäl-kriterierna
stödningsskyldigheten enligt Rfo 1762 med den förordningens artav

Sagda artikel stadgar nämligen avtal, beslut eller förfaranden4.2. l att
i och medlemsstat inte berör import ellermellan parter somen samma

anmälningsskyldighetenundgår den formella i Rfo 1762.4.1artexport,
ofta inte berör samhandelnbör dylika avtalDessutom noteras att m.m

i fall inte blir aktuell.medlemsstaterna, varför 85.1 sådana Påmellan art
ogiltigheten konkurrensbegränsandeblir den automatiskadetta sätt av

begränsad betydelse för just dessaenligt 85.2avtal art av mer sam-
förändring bevisbördan för samarbetetverkansformer. Någon ärattav

inte.undantag innebär det dockförtjänt ettav

Materiellt innehållI

andra meningens materiellaundersökningOvan att en av merangavs
utsträckning den konstitueradeprimärt intresse i deninnehåll är somav

självständigt undantag eller särskild bevisregel. Enligtantingen ett en
finnasinte fallet, detta kan det anled-uppfattning såmin är oavsettmen

analysera de olika delarna, eftersom tolkningenning närmareatt av
kan substans exempli-meningen därigenomförsta genomges mer

andra meningen.fieringen i
dels vilka samarbetar, dels vadmeningen ställer kravAndra som

vilka samarbetar kanVad först gällersamarbetet går på. noterasut som
samarbete mellan lantbrukare, lantbrukaresskall frågadetatt vara om

sådana organisationer. Ordaly-eller sammanslutningarorganisationer, av
omfattas, varvid handlaretyder endast lantbrukaredelsen på att resp.
utanför definitionen vilketbranschföreningar skulle fallarenodlade även

praxis. finns ingeti kommissionens detbekräftats Däremothar som
finansiering skulle förta lant-visst måtttyder att ett extern enav

lantbruksförening. visst stöd förbrukskooperation dess karaktär Ettav
hämtas från Rfo 136078 lämnarståndpunkt kan möjligendenna som

producentorganisationer under förut-för intressenter iexternautrymme
behåller kontrollen de beslutprimärproducenternasättning överattav

producentorganisationen.56 Sålunda skulle det inte före-fattassom av
direkt hinder lantbruksförening medlemmarligga något mot att en som

lantbruk.huvudsakliga näring inte Sam-har utgörs avpersoner vars
andel inte kan hurtidigt förefaller det klart denna storatt vara som

generellt,förefaller däremot svårt uttalahelst. gårVar gränsen att mer
136078analogi med den omtalade regleringen i Rfo kani ovanmen
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möjligen lantbrukarna måste behålla kontrollensägas organisa-att över
tionen.

Huruvida endast primärproducenter, dvs de verksamma i denärsom
direkta biologiska produktionen, omfattas eller producenter iävenom

omfattas,led förefaller något tveksamt. sin praxis harI kom-senare
missionen inte något klart det finns indikationer pågett ävensvar, om

omfattas.endast primärproducenter sådan tolkningEn förefalleratt
förenlig med ordalydelsen.även mest

Samarbetet kan förekomma olikapå nivåer primärproducenter.tre av
indikationIngen emellertid huruvidapå det krävs någon särskildges

associationsforrn för detta samarbete. De för så ärargumenterar attsom
fallet, varvid kooperationen den Organisationsform då aktuell,är ärsom

detta utifrån föreställningen andra meningengör att utgör ett separat
undantag. Vid sådan tolkning kan det också finnas anledning atten
faktiskt begränsa räckvidden undantaget, anledning saknasav en som
vid tolkning andra meningen. För del kan jag inteen annan av egen se
några skäl till varför andra associationsformer inte skulle omfattas av
stadgandet. det första innebärFör inte stadgandet något undantag och

skulleså fallet minskar knappast skyddsvärdet enbartäven påom vara
den grunden samverkan sker aktiebolag.att ettgenom

Vad så gäller vilka olika samverkan omfattas innehållertyper av som
andra meningen olikatvå samverkan, nämligen produktion ochtyper av
försäljning, nyttjande anläggningar för lagring,samt av gemensamma
behandling eller förädling jordbruksprodukter det finns någonutan attav
skyldighet tillämpa identiska priser. enlighet med minI redo-att ovan
visade uppfattning indikerar uppräkningen de olika samverkansfor-av

vilka olika konkurrensbegränsningar kan enligtaccepterasmerna som
första meningen. Uppräkningen belyser således generellt vilka typermer

samverkan omfattas marknadsordningama eller uppfyllerav som av
målsättningarna i den39. Av anledningen finns det skälart närmareatt
analysera dessa delar först i samband med själva redogörelsen för de

rätt.olika marknadsordningama och förhållandet till nationell

3.4 Konklusioner rörande undantagen i Rfo 2662

Som framgått framställningen det min bedömning undan-är attav ovan
i Rfo 2662 har förhållandevis begränsad formell betydelse itagen en

den meningen de inte lämnar särskilt för konkurrens-att stort utrymme
begränsande samarbete utanför marknadsordning. Detresp. gemensam

istället inom för de olika marknadsordningamaär detramen som
primära för konkurrensbegränsningar finns.utrymmet
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utifrån praktisk synvinkel kan situationen möjligenSett en mer vara
annorlunda. bakgrund det förhållandet jordbrukspoli-något Mot attav

EG-fördraget förhållandettiken särreglerats i det omfångetsamt att av
förhållandevispraxis kommissionens och domstolens blygsamt finnsär

kommissionen knappast högprioriteratdet skäl övervakningenattatt tro
jordbruksområdet. Flertalet, inte alla fall bedömts haränav om som

initierats tredje anmälan till kommissionen, inteäven av man genom
kommissionens undersökningar. de fall då kommissionenIegnagenom

undersökt bedömningen varit förhållandevis formell,allt något hartrots
analogier till de undantagen fråndvs några närliggande områdenrena

medgetts. Kommissionens bedömningar har ocksåhar inte i stort upp-
EG-domstolen, i vissa avseendenrätthållits skärptnärmastav som

bedömningama.

EG-rätten4 svenska konkurrenslagen ochDen

lagändring undantogs generellt vissaår 1994Genom typeren mer av
jordbruket.inom s.k. primärföreningar inom Anledning-samarbete a

Särregleringen det undantagna samarbetet, i dentill attsynes vara nuen
tillämpningen konkurrenslagen inte kunde påräkna den favo-konkreta av

behandling statsmakterna förutsatte vid införandet konkur-rabla som av
renslagen. för bl jordbruket sig uttryck i vissaSärregleringen tara

explicitavtal mellan vissa näringsidkaresärskilda etttyper av ges
förbudet konkurrensbegränsande avtal i Fråganfrån 6undantag mot

vilken utsträckning de svenska reglerna kanblir därför i sägassom
undantagen i Rfo 2662 däri inbegripet vad2artmotsvara somav

den de reglernamarknadsordningama. Endast i mån svenskaföljer av
mindre för samverkan regler, blir detinnebär EG:sänutrymmeett

diskutera i utsträckning det finns skäl behållaaktuellt vilken attatt som
svenska regleringen och dessutom vilka möjligheter härtillden som

finns.
avsnittet disponerat förstMed dessa utgångspunkter såär sätt att

för relevanta delar de olika marknadsordningama, varefterredogörs av
diskuteras. Avsnittet avslutasinnebörden de svenska legalundantagenav

konfliktsituationer.sammanfattande analys potentiellamed aven

Särskilt EG:s marknadsordningar4.1 om

finns flera olikaför de marknadsordningamaSom angetts gemen-ovan
regler kan begränsa konkurrensen. Särskilt intressant ärsamma som
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rörande producentorganisationer, eftersom det företrädes-därvid reglema
för privata begränsadessa reglervis är utrymme parter attsom ger

konkurrensen.
endastProducentorganisationer anförtros uttryckligen uppgifter med

för frukt och grönsaker Rfoavseende marknadsordningama 103572,på
plan producent-för fisk Rfo 375992. På generelltettsamt mer ges

särskild ställning i Rfo 136078 producent-organisationerna angen
producentorganisation sammanslutninggrupper. En utgörs av en av pro-

organisationenocheller deras har till uppgift före-ducenter attsom
medlemmarnas intressen bidra till uppfyllandet målsätt-träda samt av

ningarna i 39.art
uppfylla målsättningarna i har producent-kunna 39För att art

befogenheter fastställa villkor för produktion,organisationerna tillagts att
kan producentorganisationema krävaförsäljning, Sålunda att enm.m

säljs organisationen, dra tillbakahela produktionmedlems samtgenom
prisfall. vitt gäller medlemmarnas friafrån marknaden vid såFörvaror

organisationen skallfår organisationen föreskriva utträderörlighet att ur
uppsägningstid. Med avseende leverans-föregås månaders12av en

kan organisationen binda inteoch tillbakadragandeförpliktelser av varor
intemedlemmar producenterbara organisationens även ärutan som

medlemmar. härför organisationen kanFörutsättningen är att anses
visst område.representativ för producenterna i ettvara

för privatamarknadsorganisationer möjligheternaandravissaI är
marknadsordningenmindre explicit. Så ikonkurrensbegränsningar t.ex.

142l78,Rfo där detkompletteradför mjölk, Rfo 80468 genom ges
marknaden,organisationer regleramöjligheter för privatavissa att avse-

tillståndinnebär medlemsstaterna, efterRegleringenende inköp attm.m
för privata organisa-bevilja exklusivfrån rådet, möjlighet rättatt enges

upphandling mjölk inom visst område.handha alltioner ettatt av
således inte sälja till någon sådanharProducenter rätt att annan om en

Å organisationen i sådant fallandra sidan harrättighet har ävengetts.
all mjölk erbjuds den. Organisationen kanskyldighet köpaatt somen

för all mjölktillstånd tillämpa priser uppköptockså att samma oav-ges
för tillstånd skallvad mjölken skall användas till. Förutsättningen attsett
producenterna ochfå organisationen 80%är att representerar avges

produktionen inom området.50% av
för socker, Rfo 178581 kompletterad med RfomarknadsordningenI

20668,°7 till överenskommelser, dvs.möjligheter s.k. branschvisages
marknadsordningen stipuleras vissa avtals-form kollektivavtal. Ien av

rörande pris och kvoter från vilka dylika bransch-villkor närmast
Överenskommelsernakan avvika. skall ingås mellanöverenskommelser

producentorganisa-sockertillverkare eller hans organisation samt enen
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tion. organisationernaBåda skall erkända medlemsstaten. Ut-vara av
formningen dessa branschöverenskommelser har belysts i kommis-av

Sugarbeat.sionens redovisade avgörande iovan
vissa andra marknadsordningarI det privaträttsliga agerandetär mer

nedtonat endast branschföreningarnas uppgifteratt Sånämns.genom
27597569 805687°i Rfo griskött, Rfo nötkött, och Rfot.ex.

2771757 ägg. Branschföreningamas i dessa marknadsordningarges
inga konkreta befogenheter för själva administrationen marknads-av
ordningen, istället förutsätts endast deras existens, varvid särskildautan

agerande.åtgärder kan vidtas rådet för tillatt uppmuntraav
Sammanfattningsvis det min bedömning marknadsordningamaär att

sådana förhållandevis för privata konkur-ett stort utrymmesom ger
rensbegränsningar. sagda gällerDet det endast i vissaoavsett att är
marknadsorganisationer privata organisationer explicit anförtrossom

uppgifter, eftersomvissa hela sådant till viss del förut-systemet som
samverkan mellan producentema.sätter Utan viss samverkanen

försäljning,avseende statistik, förefaller det svårt få marknads-attmm,
ordningarna fungera. visatsSom divergerar omfattningenatt ovan av
involveringen privata intressenter i administrationen de olikaav av
marknadsordningama, dessa skillnader torde också kunna förklarasmen

de skilda förhållanden råder inom bransch. Gemensamt förav som resp.
alla marknadsordningama dock den roll spelas produ-är stora som av
centorganisationema, explicit eller implicit. denI mån organisationerna
uttryckligen tilldelas uppgifter omfattas begränsningarna sådanasom av
marknadsordningama, medan i det omvända fallen konkurrensbegräns-
ningarna måste undantagen i Rfo2 2662.prövas mot art

4.2 Legalundantagen i konkurrenslagen 18 §c

Legalundantagen i 18 innebär§ någon prövning de avtal ellerattc av
förfaranden omfattas reglerna inte skall förbudetgöras gentemotsom av

konkurrensbegränsande avtal i 6 Med detta inte demot är sagt att
sålunda undantagna förfarandena verkligen strider till6 § börjamot att
med, eller så fallet huruvida de kunnat erhålla undantagär medettom
stöd vissa8 Att de undantagna förfarandena strider 6 §motav av
förefaller i och för sig klart inte hade saknats anledning överattom—
huvud lagstifta saken det principiellt intressanta så-taget ärom men-—
ledes legalundantagen inte innebär något ställningstagande avseendeatt

sig räckvidden förbudet i 6 eller undantagsmöjlighetema§ i 8vare av
Med detta kan den konkreta räckvidden legalundantagensagt mer av
analyseras.



BilagaSOU 1995:117 2 375

Legalundantaget i gäller endast18 § avtal inom primär lant-c en
bruksförening eller dess dotterbolag viss särskilt angivensom avser sam-

mellan föreningens medlemmar.verkan Definitionen primär lant-av en
bruksförening återfinns i 18 a

och främst bör vilkaFörst produkter omfattas detnoteras som av
svenska undantagen. Enligt b fråga18 § det jordbruks-, träd-är om
gårds-, och skogsprodukter, definierade i särskild lagnärmare en om
avgifter vissa jordbruksprodukter, i tulltaxelagen. Enm.m, resp.
uppenbar diskrepans i förhållande till här skogsprodukterAnnex är att
omfattas. ha kontrollerat detta kan det inteUtan uteslutas defini-att att
tionen i övrigt avviker från den gäller enligt marknads-även som
ordningama kan det således föreliggaAnnex II. Här skillnader iresp.
tillämpningsområde.

vitt primärföreningarna bör förhållandeFör så den i tillnoterasavser
marknadsordningar inskränkta betydelseEG:s detta begreppmer som

har. Medan det i flera marknadsordningar lämnas förutrymme sam-
inom producentorganisationer fleraverkan i led, dvs inte begränsade till

enbart lokal samverkan, de svenska legalundantagen uttryckligen be-är
gränsade just detta Vidare börpå det svenska legal-sätt. attnoteras

begränsat till gälla endast ekonomiska föreningar,undantaget är att
vilket inte fallet enligt Med avseende på inom vilkenEG-rätten.är typ

organisation samarbete tillåts, föreligger därför skillnader mellanav som
RfoEG:s marknadsordningar och 2662 å sidan och den svenskaena

den andra. kan naturligtviskonkurrenslagen å Förvisso samverkan inom
dylika organisationer individuellt undantag enligt den svenskaettges
lagen i den de uppfyller kraven i föreliggermån 8 likvälmen en
skillnad med avseende på reglernas formella tillämpningsområde.

motsvarande förhåller detPå sig med vilka olikasätt typer av sam-
verkan uttryckligen tillåten. Förvisso själva legalundantagenär ärsom

ungefärdefinierade dvs undantag för samverkansätt,samma ges av-
insamling,produktion, förädling, försäljning eller därmedseende sam-

manhängande verksamhet 18 § lp. inköp för sådanc resp. av varor
i punktenverksamhet 1 18 § 2p. jfr marknads-som anges c ovan ang

undantagen i Rfo 2662,ordningama förutsättningarna församt attmen
dessa skall påräknasundantag kunna skiljer sig något åt. I EG-rätten

i och för sig krav medlemmarnaställs på generellt inte bindsatt mer
alltför till producentorganisation,hårt viss i detta avseende gåren men
den svenska lagen väsentligt längre. Sålunda medges enligt 18 § andrac
stycket undantag förinte den händelse medlems fria rörlighet påen
marknaden förhindras eller försvåras avseende valet elleravnämareav
leverantör, avseende möjligheterna lämna organisationen, eller iatt
något avseende betydelse. heller får försäljnings-Inteannat av samma
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direkt eller indirekt fastställaspriset på produceras hos med-varor som
lemmama försäljning sker direkt mellan producenten och tredjenär man,
eller då organisationen för försäljningen och konkurrensen påsvarar

Återigenmarknaden hindras i väsentlig utsträckning. det dock såär att
dylika förfaranden möjligen kan individuellt undantag efterett sär-ges
skild ansökan.

Sammanfattande4.3 analys

har beskrivits vissa särskilt intressanta delarOvan de olika marknads-av
ordningama de svenska reglerna jordbruksfrågor.rörande Somsamt
framgått skiljer sig de två regelsystemen sinsemellan. Frågan skallsom

betydelsenanalyseras här dessa skillnader för tillämpningen deär av av
svenska reglerna. Avsnittet disponerat efterså inledandeär sätt en
diskussion rörande själva problemställningen, de konkreta kon-mer
flikterna analyseras.

olika konfliktsituationema behandlasde bör dock påpekasInnan att
konkurrenslagenden svenska bygger på EG:s konkurrensregler. Denna

rättslikhet innebär vägledning vid tolkningen svenska lagendenatt av
kan hämtas från vilket dock inte sakEG-rätten, är attsamma som
materiell rättsidentitet skall uppnås. påpekas i propositionen till denSom

konkurrenslagen kan i vissa avseendensvenska lagen behöva anpassas
förhållanden.rådande svenska detta följer tolkningentill Av 6 §att av

till delar hämtar inspiration från tolkningen de85.1,stora art attmenav
förhuden knappast identiska. heller möjligheterna tilltvå Inteär är

i med nödvändighet identiska. Vadundantag 8 § 85.3artresp. som
utifrånfördelaktigt EG-rättsligt perspektiv, kan mindreettanses anses

utifrån synvinkel.nationellrentgynnsamt en

Allmänt företrädesfiågan4.3.1 om

skall dra fördel Rfonågot kunna undantag enligt 2662För att ettav
förfarandet sådant till börja med stridamåste EG:satt motsom

konkurrensregler. i försagda och sig självklarhet, det börDet är en men
omständigheterunder alla hållas i minnet eftersom detta samtidigt

innebär eventuella skillnader mellan ochEG-rätten svensk rätt, äratt en
konflikt mellan jordbruksreglerEG:s och den svenska konkurrenslagen

konflikt mellaninte två olika konkurrensrättssystem. Rfo 2662en—
ingensåledes konkurrensrättslig reglering, istället jord-utgör utan en

brukspolitisk reglering med betydelse för konkurrensrätten. detAtt är
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detta Rfo 2662 skall uppfattas framgårsätt preambeln tillsom av
förordningen där endast artiklarna 42 och 43 legal grund föranges som
förordningen. Skillnader i ambitionsnivå avseende Rfo 2662 och den
svenska konkurrenslagen blir då fråga i vilken utsträckningen om som
nationella svenska regler kan föreskriva andra villkor vad gällerän som
enligt Rfo 2662. blir inte frågaDet försöka analysera i vilkenattom
utsträckning nationella konkurrensregler kan föreskriva ytterligaresom
villkor de i EG:s konkurrensrätt. Vid tidpunktenutöver dåsom anges
undantagen i Rfo 2662 aktualiseras har redan konstaterats något äratt
förbjudet enligt konkurrensreglema, varför någon prövning förhållandei
till dessa inte blir aktuell för så vitt inte undantag enligt 2662 vägras
varvid 85.3 istället kan tillämpas.

Till skillnad från förhållandet mellan konkurrensrättEG:s och natio-
nell konkurrensrätt, förhållandetpräglas mellan jordbruksreglerEG:s och

exklusivitet.nationell karaktär EG-rättens Konflikterrätt oavsett av
mellan nationell konkurrensrätt eller för den delen nationelläven annan

ochrätt EG:s jordbruksregler skall därför lösas på det EG-sättet att
Ävenföreträde. jordbruksreglema dettarätten på sätt ägerges om

företräde framför nationell bör företrädesfrågan i prak-rätt, noteras att
tiken inte alltid alldeles enkel. Vad gäller de behandlade områdenaär nu
kan identifieras fyra skilda situationer då konflikt mellan rättssystemen
kan uppkomma.

visst förfarande kan omfattasEtt marknadsordningav en men
samtidigt strida den svenska konkurrenslagen. detta fall förefallerImot
det mig uppenbart den svenska konkurrenslagen lämnamåste före-att
träde för dvsEG-rätten, det svenska förbudet kan inte tillämpas. Om det

på något skulle knappast kunna EG:s jord-sättannat sägas attvore
bruksregler företräde.har Om förfarande däremot inte omfattasett av en
marknadsordning det allt omfattas det andra undantaget itrotsmen av

266275Rfo samtidigt det strider den svenska konkurrenslagen,motsom
blir situationen något komplicerad. Vilket skallrättssystem ägamer som
företräde i detta avseende knappast lika okontroversiellt. Påär mot-
svarande förhåller det sig i de fall då den svenska konkur-sätt ett av
renslagen förbjudet förfarande sig omfattas marknadsordningvare av en
eller undantaget i Rfo 2662, det likväl erhållit undantag medatt ettmen
stöd heller85.3. i dessa fallInte finns det något givet påartav svar
vilken rättsordning företräde, grundprincip för-äger ävensom om en
visso EG-rätten har företräde. den händelseFör visst förfarandeär att ett

sig omfattas marknadsordning, Rfo 2662, eller finns85,artvare enav
i princip inga hinder för tillämpa den svenska konkurrenslagen. Medatt
hänsyn till endast två situationer i egentlig mening kontroversiellaatt är
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avseende vilken rättsordning skall företräde, behandlasmed ägasom
utförligt.dessa något mer

förbjuderVid situation då den svenska konkurrenslagen någoten
enligt Rfo 2662 infinner sig två problem, nämligenundantagsom ges

konflikten består dels vilket den skall lösas.vad Somdels sätt som
fråga konflikt mellan svenskaanmärkts det knappastärovan om en

och konkurrensregler. intekonkurrenslagen EG:s De ärsenare ens
Huruvidavarför konflikt inte kan föreligga. dettillämpliga någon sägas

jordbruksregler dock inte hellerkonflikt med EG:sistället ärär en
Rfo 2662 konkurrensregler inteInnebörden EG:ssäkert. ärär attav

därvid stöd förUtformningen förordningen ingettillämpliga. attgerav
nationell konkurrens-innebär skydd tillämpningenden även ett mot av

fördragets jordbruksregler ellerheller innebär förordningenInterätt. att
därför iblir tillämpliga. Frågan blirmarknadsordningama på något sätt

viss konkurrens-utsträckning själva det faktum privatvilken att ensom
jfrmålsättningarna inödvändig för uppnå 39begränsning är artatt

privata agerandet blir del EG:ssamtidigt innebär detovan, att en av
fråga konfliktfallet blir detjordbrukspolitik. såFörst är om enom

konkurrenslagen, varvidjordbruksregler och den svenskamellan EG:s
det däremot inte såföreträde. OmEG-rätten, ärägerangettssom ovan,

blir del jordbruks-agerandet automatiskt EG:sdet privataatt en av
all-konflikt med jordbruksreglema,det knappastpolitik, kan vara en

jordbrukspolitiken.huruvida Rfo 2662 deldeles utgöroavsett aven
eller alternativetdirekt stöder det andrapraxisNågon enasom mer

från EG-domstolensindirekt stöd kan möjligen hämtasinte.finns Mer
marknads-i förhållande tillmedlemsstaternas kompetenspraxis rörande
medlems-innebär sagda praxisdiskuteratsordningama. Som attovan

regleringar i den utsträckningförhindrade införaär attstaterna som
nationella regle-alternativt denmarknadsordningen uttömmande,är att

menligt deneller inverkarringen strider EG-rättenmot gemensamma
marknadsorganisationen.76 fallet vilket förutsättning-så inteOm är var

jordbruks-däremot regleraexemplet kan medlemsstaternai ävenarna
skulle kunnatyda nationellt förbud intevilket skulle påfrågor, att ett

finnseftersom det inte någon EG-rättstrida EG-rätten, närmastmot
dettanaturligtvis möjligtområdet. Som visats detinom sättär att

egentligdär det inte föreligger någonutifrån perspektivettresonera
mintillämpas obehindrat, enligtkonflikt varvid nationell kanrätt men

teoretiskt och knappast förenligt medmening blir välresonemanget mer
effektivitet.principer EG-rättensallmänna om

utgångspunkttorde tillrealistisktEtt sätt att taatt vararesoneramer
iför uppnå målsättningarnanödvändigtnågot artattatt varaom anses

jordbruks-för denförfarandet betydelse39, äräven gemensammaav
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politiken sådan huruvida det därigenom bliroavsett del EG:ssom en av
jordbrukspolitik eller inte. Att förfarandet betydelse för jordbruks-är av
politiken innebär det betydelse föratt är uppnåendet fördragetsav av
målsättningar, vilket i sin innebär förpliktelse förtur medlemsstaternaen

inte vidta några åtgärder kanatt uppnåendetäventyra målsätt-som av
ningarna jfr 2st EG-fördraget.5 Min bedömningart dettaär att senare

förenligt med allmännaär mest EG-rättsliga principer. Detresonemang
skulle därför inte möjligt tillämpa svenskt förbudatt påettvara ett
förfarande nödvändigt förär uppnå målsättningarna medatt 39.som art

Vad sedan gäller de fall då förfarande omfattas individuelltett ettav
undantag enligt 85.3 samtidigt det förbjudetart enligt denärsom
svenska konkurrenslagen, finns egentligen endast problem, nämligenett
i vilken utsträckning nationell kan avvika från undantaget.rättsom
Allmänt kan den förhärskandesägas meningen i litteraturenatt såär att
inte möjligt generellt,är det allt finns situationerrent att dåtrotsmen
nationell villkor.möjligen kan föreskrivarätt Enligtsträngare min upp-
fattning finns visst för flexibel inställning,ett utrymme där nationellen

under vissa omständigheterrätt kan villkor.tillåtas föreskriva strängare
Huruvida de svenska reglerna den karaktären gårär dock inte attav

generellt för dettasäga krävsrent analys i detutan konkreta falleten
dels undantaget sådant, dels de svenska reglerna och vadav som av
syftet med dessa är.

4.3.2 illämpningenT den svenska konkurrenslagenav

Eventuella konflikter mellan den svenska konkurrenslagen och mark-
nadsordningarna, Rfo 2662, eller EG:s konkurrensregler, beroendeär

tolkningen förbudet i 6 Genom legalundantagen i 18 harav av a-c
konfliktmöjlighetema reducerats för den skull helt eliminerats.utan att
Nedan diskuteras de olika möjliga konflikterna. Vid denna diskussion
bör konflikterna endast möjliga konflikter,noteras eftersomatt är frågan
huruvida det verkligen föreligger konflikt endast kan efteravgörasen

konkret prövning. Om förfarandet inte förbjuden kon-en anses vara en
kurrensbegränsning enligt 6 eller erhåller individuellt undantagett
enligt föreligger8 § ingen konflikt.

förstaEn möjlig konflikt ligger i de svenska reglerna endastatt ger
undantag för primärförening.samverkan inom sk. Kriterierna för atten
det skall fråga primärförening det frågaär ärattvara om en om en sam-
manslutning enskilda lantbrukare eller lokal organisationav en av
sådana sammanslutningar. Jämfört med EG-rätten detta väsentligtär en

inskränkt bestämning vilka kan tillåtas samverka. fleraImer av som av
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ytterligare ledtill samverkan iuttryckligmarknadsordningama rättges
samverkanhinderfinnas någrainteRfo 2662ioch motäven synes

fall primärtdet i dettadiskuteratsnivåer. Somandra ärpåäven ovan
svenskaoch den kon-jordbruksreglerkonflikt mellan EG:sfråga enom

företräde för EG-rätten.lämnaharvarvid denkurrenslagen, attsenare
vaddefinitionernaåterfinns ikonfliktermöjligaYtterligare somav

legal-18 §andra stycket lundantaget. I attskall angesav cvara
rörlighet för-friamedlemshändelsegäller för deninteundantag en

Ävenförsvåras. marknads-innehåller flerafalli dessahindras eller
föreskrivamöjligtdetregler såannorlunda sätt ärordningar attatt
Rfo 2662ellermarknadsordningamaden månbegränsningar. Idylika

justden diskuteratsmotsvarandesituationensådant ärutrymme somger
avseende medlemsbegränsningarmöjligtEmellertid detär att enovan.

konkurrensbegränsande enligt 85.1,inte artrörlighetfria var-ansesens
falletaktualiseras. Om såkan2662 aldrig ärRfotillämpningvid aven

med EG-rätten,konfliktinte frågahuvuddetblir tagetöver enom
obehindrat.tillämpaskannationellnaturligtvisvarför rätt

olika be-behandlades justGøttrup-Klimnämnda falletdetI ovan
rörlighet. danskrördeFalletfriaföreningsmedlemmarsigränsningar en

tillhöraförbjödsmedlemmarstadgariinköpsförening att en annanvars
eller till-förbjudetintedetinköpsförening. Däremot att ensamvar

skeddedettaenskilt inköp sättandra annatmed göra ett omsammans
förbudetmedlemkonsortium. Omorganiserat trotsett varän engenom

varvid hanuteslutaskunde haninköpsförening,imedlem annanen
kapitalet,det insattaåterbetalning delserhölltioårsperiodunder aven
andelerhölls ingenöverskott. Däremoteventuellaandeldels hans avav

Vill-substansvärdet.nettoförmögenhet, dvsodeklareradeföreningens
utträdevid frivilligtlikadanadärviduteslutningvidkoren ursomvar
begränsadmedlemsskapsperioden dengälldevittsåföreningen. För var

femtill år.
friamedlemmarnasovanstående stadgarbegränsadeUppenbarligen

skullekammarenEG-domstolen femteEnligtmarknaden.pårörlighet
deanalyseftermed 85.1förenlighet avgörasvillkorensdock art aven

analysEfter sådanmarknaden.berördadenvillkoren påekonomiska en
dubbeltförbudettillmed hänsynEG-domstolen motfann attatt

direkt kopp-råderdär detproduktertillbegränsatmedlemsskap envar
till icke-möjligheterdet fannsoch pris,kvantitetmellanling samt att

restriktionerna inteföreningen,vid sidaninköporganiserat mervarav
skulle kunnaför föreningennödvändigtvadomfattande attän som var

vidvillkorendomstolenfannheller ut-Intefungera attsätt.avsett
omfattades 85.1. Imedlemskapstiden,femåriga arteller denträde av

faktisktde företagsärskiltanmärktessammanhang ute-attdetta som
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slutits föreningen lyckats skaffa sig marknadsställningur en egen
föreningens.jämförbar med

Fallet Gøttrup-Klim enligt min uppfattning visst stöd för vissager att
de begränsningar inte undantas med stöd 18 inteav som av c ens

konkurrensbegränsande enligt EG-rätten. Huruvida så falletanses vara är
kan dock knappast abstrakt eftersomavgöras förhållandena på resp.
marknad Återigenmåste analyseras i varje konkret fall. det dockär så

den i Gøttrup-Klim påtagligtatt konkurrensbegränsningen,svaga— -
måhända inte heller förbjuden enligt 6anses

I andra stycket 2 18 § gäller legalundantaget inte försälj-p. c om
ningspriser fastställs direkt eller indirekt på produceras hosvaror som
medlemmarna, försäljning sker direktnär mellan medlemmen och tredje

eller då föreningen för försäljningen och konkurrensen be-man svarar
omfattning.i väsentliggränsas etc., Kravet konkurrensen skallatt

begränsas i väsentlig omfattning innebär uppenbarligen högre kravett
endast märkbar påverkanän enligt 6 Enligt 1993942210 bören prop

tumregel gälla samverkan tillåtenatt deär samverkande före-som om
har sammanlagd 25%.marknadsandeltagen högst I allen om syn-

nerhet för så vitt gäller den inskränkning dvs då föreningensenare
sköter försäljningen förefaller den svenska lagen vissasträngare än
marknadsordningar och Rfo 2662. Vad jag har kunnat finna saknas in-
skränkningar avseende prissamverkan rörande inlevererade tillvaror
föreningen i de marknadsordningar förutsätter involveringsom av pro-
ducentorganisationer. Så länge det endast frågaär ettsom om genom-
snittligt pris för alla medlemmar kan jag inte finna detta skulleatt vara
förbjudet enligt marknadsordningama. Något legalundantag från det
svenska förbudet däremot inte företagen harnär marknadsandelges en

Ävenöverstigande 25%. i förhållande till den samverkan avseende
priser i andra meningen, Rfo2 2662, förefaller denartsom anges

snäv.svenska regeln väl Konflikten här konfliktär med EG:sjord-en
bruksregler varvid den svenska lagen har företräde.att ge

4.3.3 Avslutande synpunkter

Ovan har diskuterats flera möjliga konflikter mellan EG-rätten och de
nationella svenska reglerna. Det uttalanden har gjorts avseende närsom
det föreligger möjlig konflikt baserade denär förhållandevisen spar-

praxis finns från kommissionen och EG-domstolen och desamma som
förarbetsuttalanden gjordes vid införandet de svenska reglerna.som av
Huruvida det faktiskt föreligger konflikt i det konkreta fallet kanen
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istället måsteabstrakt analys,intedock utanavgöras engenom en
särskilt fall.i varjeprövningindividualiserad göras

innebär, dvsmöjliga konflikterdessavadgäller frågansedanVad om
nationelltillämpningenhinder förinnebärfaktisktdehuruvida ett av

konkurrens-i allt väsentligalternativtvåprincip endastfinns irätt, av
såfå svenska reglernatill desyftarAntingenkaraktär.politisk attman

företrädedvs EG-rättenmöjligt, närmed EG-rättenkonforma gessom
detnationalistisk inställning. Om ärså väljsellerkräver,den så en mer

svenska förbudkorthetdetta iväljs innebärlinjenden attså att senare
marknaden alldelessvenskadennödvändiga på oavsetthävdas vara

konflikterdet gällerförfarande. såNärtillåterhuruvida EG-rätten ett
med tankarför sig sympatiserajag i ochjordbruksregler, kanmed EG:s

inser ocksåjordbruket, jagkonkurrensregler inom attsträngare menom
sannoliktEG-domstolenhosför detta ärgehörvinnamöjligheterna att

skullekonkurrensreglermedkonflikter EG:svidbegränsade. Däremot
nationalistisk inställningtillmöjligheternamåhända acceptans en merav

större.vara
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69f.Oslo 1994,ñskerisektgren,lantbruks- s.og

grund 25.58.Milghförd§rung§fgrds,

s.220.T.R.,Ottervanger,59.Så t.ex. a.a.

avsnitt 4.1.vidare60.Se

1994:688.61.SFS
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62.Härom 199394:210prop. s.

63.0m nationell tillåter detta kanrätt dock vissaäven utomstående
intressenter tillåtas medverka i producentorganisationema.

64.Se vidare härom 6 Rfo 136078, ffart 13 Rfo 103572,art samt
ff4 Rfo 375992.art

65.Art 15b Rfo 103572 tillagd Rfo 328483 [1983 EGT Lgenom
3251 Rfo5 375992.samt art

66.[1968] EGT L 14813 [1978] EGT L 17112.resp.

67.[1981] EGT 1774L [1968] EGT L 471.resp.

68.Se ovan

69.[1975] EGT 2821.L

70.[1968] lEGT 14824.

71.[1975] EGT 28249.L

72.Så i Rfo2 277175 ägg.t.ex. art

73.Prop. 199293:56 21.s.

74.Det bortses i detta sammanhang från den allmännamer
diskussionen i vilken utsträckning EG-rätten faktiskt harsom
företräde framför gm nationell rätt.

75.För den händelse andra meningen i 2.1 Rfo 2662art utgör ett
undantag, frågeställningen identisk.ärseparat

76.Mål 21885 CampionLe [1986] ECR 3513, grund 13.

77.Se härom Wahl, N., Konkurrensförhållanden, Stockholm 1994, s.
279ff.

78.Saken f.n. föremål for EG-domstolensär prövning i mål C-26693
Bundeskartellamt Volkswagen, Dom fallaäea. underväntas 1995.v

79.Härom 18 199394:210, 36ffsamt och 55ff.a prop. s.
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59f.43ff199394:2l080.Se samtäven s.prop

1-5641.[1994] ECRQømup-KlimC-2599281.Mål

34-43.grundernaC-25092,82.Mål

59f.47ff1993942210 samt83.Se även s.prop.

49.199394221084.Pr0p s.

14-006,ed.Child V.,Rose,Bellamyhärom85.Se även a.a.
s.220.T.R.,Qttervgngeg,samt a.a
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Analysis and Evaluation of Competition
Policies Affecting Agricultural
Cooperatives

Professor Richard Sexton
Agricultural Economics
University of Cali ornia

With Special Reference the Swedish Economyto

This analyzes competition policy for agricultural cooperativespaper with
emphasis the Swedish We examine the economic roleon economy.
performed by cooperatives in market-oriented economies and discuss the
impact of cooperatives economic performance under alternativeon
market Specific policy alternativesstructures. regarding cooperatives‘
behavior and relations with members evaluated and discussed. Theare

addresses key policy tradeoff: Cooperatives performpaper a a
procompetitive role under circumstances because of their abilitymany

countervail market theto agricultural andsectorpower act as
yardsticks of Thus,competition. appropriate competition policy to
allow agricultural producers organize and collectivelyto throughact
cooperatives. Yet, under certain circumstances cooperatives themselves

become instruments for the exercise of market Thismay reportpower.
the appropriate dimensions ofsuggests competition policy towards

cooperatives enable themto procompetitive forcesto butact alsoas
discourage anticompetitive behavior.

Some Basic Concepts and Terminology

To understand the role cooperatives play in market-orientedmay
economies, consider the flow of production agriculture from the
generation of material inputs into farm production through the saleraw
of processed food and fiber products Figure illustrates1to consumers.

market chain. businessprototype A operating ofa theat stageone
that extends its operations into other undertakesprocess verticalstages

integration. Downstream forward integration the firm closeror moves
Upstream backwardto integration the firm closerconsumers. or moves

its input suppliers.to
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undertakingwould face infarmersthatproblemfundamental mostA
eflicientthat theintegration minimumdownstreameither upstream or

of farm inputssupplytheeitheroperationof upstreamMESscale
vastlyusuallyprocessingandmarketingfood sectordownstreamtheor

farming.‘ attemptedfarmer whoindividual tofor Anthe MESexceeds
wouldproductionhishandle onlyfacilityprocessing toconstruct owna

ablefacilities thatrelativedisadvantages tocost wereextremeencounter
disparities-of-scale problemthissolution toMES. Atheattain toto

like circum-who facefarmersotherwithjointlyintegrationundertake
verticalundertakejointlytogetherbandingfarmersThus, tostances.

thatCooperativescooperative.ofthedefinesintegration pro-essence a
of farm inputsand saleproductiontheintegration intovide areupstream

accomplish down-thatCooperativescooperatives.purchasingcalled
and saleprocessing,transportation,handling,into theintegrationstream

marketing cooperatives.knownproductsfarmof asare

VerticalCooperativeUndertakeRationaleEconomic toII.
Integration.

verticalundertakeincentivehavefirmsthat towell known no
speakingbroadlyThus,markets.competitiveperfectlyinintegration

inte-verticalundertakestimulusprovides thethatfailure tomarket
appreciatecooperatives. Tothroughintegrationverticalincludinggration

markets,agriculturalintegration inverticalforincentivesthe
eithermarketsofprototypicaltheunderstand structureimportant to

and SextonRogersfarmfrom thedownstream sector.upstream or
applythatcharacteristicsstructuralfollowingidentified the1994

agriculturalofsaletheformarketsfirst-handlergenerally rawto
products:

shippingcausingperishable,andorbulkyoftenproductsFarm are
andmobility,geographicproducts’therestrictinghigh,betocosts
thecloselocatedbuyersonly those tofarmerslimiting toaccess

site.production

specialized.highlyproductsagriculturalforneedsProcessors’ are
farmforsubstitutedbenormallyNonagricultural inputs cannot a

forprocessingfoodandfarmingMES1988IskowandSexton compare
industries.foodseveral U.S.
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product, farm product substitute readily fornor can anotherone
agricultural product alternative production processes.

Farmers specialized the supply ofto particularare commodities
through extensive investments in that least partiallyassets at sunkare
in that their value the exceeds considerablycurrent their valueuse
in alternative Sunk exit barriersassets foran farmersrepresentuse.
and effectively bind them the handlers andtomay of theprocessors
given commodities, causing supply those firms beto inelastic.to

The first of these characteristicstwo imply that relevant markets for
agricultural products will typically be withraw bothrespect tonarrower

product class and geography than the markets for the finished products
that produced. High buyer concentration these relevantare markets
coupled with inelastic supply of the product structuralrepresentraw
conditions conducive the exercise ofto monopsony power.

Similar characteristics apply the markets for certainto inputs into
farm production. For example, fertilizer and petroleum products are
generally costly limiting farmersto transport, purchasingtoaccess
alternatives and causing monopoly be issue. Otherto inputspower an
such seeds and machinery be highly specialized.as Thissome may
consideration will a tend limit purchase alternativesto and b forge

close economic dependency between farmers and thea suppliers of
these key inputs.

These market conditionsstructure departures from therepresent
competitive ideal and result market failure. They potentiallymay

incentives for farmerscreate address market failureto by undertaking
vertical integration either a avoid marketto by productpower raw
buyers farm input sellers b reduce transactionsto thator or costs may
be these market settings.present As noted, due MES considera-to
tions such integration will ordinarily need collectivelyto throughoccur

cooperative.a

A.C00perati0n avoid marketto power

firmA has market when its actions influence the market pricepower
for inputs monopsony power receives forpays monopolyoutputsor

power. eitherIn instance, the f1rrns rational short—run toresponse
restrict its level of economic activity relative what would prevailto
the firm behaved competitively, i.e., acted price taker. The firmas a
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the firmandof inputs,purchasesitswill restrictwith powermonopsony
of sales.levelitswill restrictmonopolywith power

ofpurchasetheillustrates2 rawFigure apowermonopsony
thesellassumedpurchaser toTheagricultural input. monopsony

arise,Thismarket.competitiveperfectlyproductfinished case maya
geographiclocalmarketsproductwhenexample, scopefor areraw

finishedfor themarketbut theproducttheofimmobilitydue to raw
processedandDairy,internationalnational meats,product scope.or

characteristicstheseexhibitoftenmarketsvegetableandfruit
neededproductofproportion tofixedthatalsoI rawaassume

inputsOtherproduct. notfinishedofgivenproduce mayamounta
Thisproductiontheagricultural inputtheforsubstitute process.

marketsproductprocessedandbothenablesassumptionreasonable raw
of thesupplycollectivegraph. Farmers‘therepresentedbeto sameon

theupwardslopesSR.thedenoted byproduct, R, ascurveraw
andproductionofmarginal assetincreasingreflecting costsusual case,

theproducingincurredof CostsR.productionthespecialization to
represented byproducttheadditionin costsproductfinished to areraw

Finally, theproduct.unit ofbeassumed constantand toC, perare
procuredIfdenoted by RP.productfinishedtheforpriceselling

receivewilland farmerspurchased,bewillR°volumecompetitively, the
salesper—unit ofW°pricethe

willfirmthisof R,buyerinstead thereHowever, monopsonya
actuallyproducttheof acquiringmarginalitsthatrecognize costs raw

marketthefacesmonopsonisttheBecausepricetheexceed pays.
for theonlypriceraise thepurchasesadditional notitssupply curve,
unitsintramarginalall theforalsobutpurchasesunitsincremental

thethatThisprice.lower statementpurchasedcould have assumesat a
purchasingitsdiscriminationpractice pricemonopsonist cannot

theforacquisitionproductofmarginalTheactivities. cost raw
optimalMCR. ItsthebyFigure 2represented inmonopsonist curve

RvolumetheC PMCRwherefound atpurchases +oflevel
W‘.W‘ofconditionsprice underFarmersFigure monopsony
forincentivepurchaserof createsThe anmonopsonyapresence

processingthedistortion intomarketaround thisintegratefarmers to
supplywhosefarmersIf theproduction.theirofsaleand own

expositoryforsellingcompetition2 perfectofassumptionThe
thecentral argument.convenience. tonot

ofmarginalwhich thequantity costs3 productthe atR‘ represents raw
sellingequals thejustproducttheand sellingprocessingproducing, raw

product.finishedtheforprice
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represented collectively the SR form cooperative,tocurve were a
the cooperatives optimal level of purchases and sale would be R‘, the

outcome.‘competitive market After paying processing and marketing
the cooperative would be ablecosts, members the priceto W‘.pay

The collective economic benefit farmers from forming theto cooperative
this instance the shaded Figure 2 denoted W°ABW‘.area as

Cooperation farmers this of situation sociallytypeamong
beneficial. Not only farmers made better off, but productionare more
also takes place. Although expansion of single competitiveoutput a
seller has discemable effect the market, the collective effect ofno on
expanded similarly situated sellersoutput reduceamong tomany
price, ultimately also benefit.so consumers

Many agricultural markets characterized by structuralnotare pure
and instead involve few buyers--what knownmonopsony, a as

oligopsony. There single model of price determination underno
oligopsony. The result depends how the firms interact withupon one
another and theory from under collusioncan range pure monopsony

the buyers perfect competition under aggressiveto rivalry. Mostamong
economists believe the oligopsony result will the intermediateoccur

between the competitive and Any W W‘,range outcomes.monopsony
departure from the competitiverepresents and correspondsoutcomea

market failure that farmers might cooperationto throughsurmounta
This analysis of cooperation avoidto extendsmonopsony power

readily markets where farmers purchase inputsto upstream and where
seller monopoly be issue. Figure illustrates3 the ofpower may an case

monopoly seller of input, X, e.g., fertilizer into farm production.a an
The collective inverse demand for the product the farmersamong
the relevant market DX, and the marginal of the sellercosts
supplying the product CX, which without loss of generalityare
depicted unit of Just theconstant buyeroutput.as per as monopsony
recognizes marginal of acquiring product thatcost exceeds thea raw

4 The R‘ maximizes farmers from jointlyoutput producing andreturn
processing R. See, for example, Sexton 1990.
5 A empirical approach measuring departures fromto competitioncommon

oligopoly oligopsony markets the estimation of conjectural elastici-or
ties. These elasticities the degree of rivalryattempt to firmsmeasure among

of firms conjecture of how theterms market will respond itsa to
change in input purchases. Thisoutput convenient for empiri-or measure
cal work because be bounded between 0 perfect competition and 1.0can
monopolymonopsony. See Wann and Sexton 1992 for development of a
methodology estimate simultaneously the degreeto of monopoly and monop-

in agricultural markets.sony power
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recognizesmonopoly sellerthesupplyfarmers‘ aggregate acurve,
theits demand Aslies belowthatmarginal curve.curverevenue

for thefall, onlyproduction, priceexpandsmonopolist notmust
that couldintramarginal unitsallalso forproduction butincremental
associatedmarginalTheprice.sold higherbeenhave at revenue curvea

monopolistTheFigureMRXrepresented byDXwith
unitsselling XCX,where MRXoperatingprofit bymaximizes

price P.for
integratedrepresented DXdemandswhosefarmersIf the are

optimaltheir cooperativesof X,the outputcollectively into procurement
members of Xsalesresulting inCX,where DX towould occur

members fromgaincollectiveTheCX. upstreamprice P°and to
PABP°.by the shadedrepresented Figure 3integration area

well. Farmers’beneficial role heresociallyplaysCooperation asa
for P° P,obtainedbebecause Xlowerproduction costs vs.canare

pricesand lowerproductionfarmleadwill towhich greaterto
ordinarilyoligopoly wouldsellersfewthat involveMarketsconsumers.

andcooperativethebetweenandlead pricesexpected outputsbe toto
levels.‘ marketforpotential opportunityP‘Any Pmonopoly creates a

cooperative.purchasingformingbyenhancementperformance a
conduciveoften bemarketsagriculturaloftheIn structure maysum,

enableCooperativesof monopolyexercisetheto power.monopsonyor
whenandmarketsuchcollectively circumventfarmers to power,
havecertainlythey almostfor thisorganizedcooperatives reasonare

outcomes.7socialbeneficial
thisandextensionssignificantpotentiallyof caveats tonumberA

cooperativepoint thatfirstconsidered. Abemodelbasic mayamay
fromarisefirms. Theseincumbentthefaced by costsface notcosts may

theefficientlycooperativeThe operateseveral not asasmaysources:
replace, organizationofincurhopesfor-profit firms coststo mayor

thisprovides evidence° empirical literature supportextensive toAn pro-
of thisforGeroski 1988and1989Schmalenseeposition. See surveys

work.
other7 the marketcooperative inofThe noncoopera-may causeapresence

knownThis effectotherwise.competitively thanbehavefirmstive to more
detail by Sextondiscussedcompetition andofyardstickthe moreas

1990.
be lesscooperativeThe3 arise frominefficiencyThis two maysources.may
firm.investor-ownedofthe sizereplicateunableefficientscale to an
formorganizationalcooperativetheargued thatauthors haveSecond, some

operation.scale of thegiven theproduction,inefficientlikely to cause
forts...
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that investor-owned face.firm IOF Alsoan notmay entrant,any
cooperative otherwise, incur fixed set up that theor costsmay
incumbent longer faces. theT0 that these incurred,extentno costs are
the benefit from cooperation will be reduced from the amounts
illustrated Figures 2 and theIn limiting these costscase, can
become high that cooperative will despite the ofso no emerge presence
monopoly However, these considerations door monopsony power. not

restrict fannersrepresent to opportunitiesreasons to cooperate.
Voluntary cooperation will only when yields benefits thenetoccur to
participants.

Market failures caused by monopoly alsoor monopsony power may
be addressed through the of competitive IOFs. Thus,entry might be
argued that cooperatives that when marketnotare necessary power

will be only of There indeedtemporary certainemerges, concern. are
market conditions where the threat of competitive sufficiententry to
maintain market behavior the competitive standard. However, thenear
standard of perfectly free exit what knownentry contestableor as a
market rarely practice. Moreover, Sextonmet and Sexton 1987
have identified number of strategic differences between cooperativea a

and investor-ownedentrant These differencesentrant. thatan suggest
cooperative succeed when investor-ownedentry deterredentrymay
and vice One of perfect substitutetype forentry the othernotversa. a

and the possibility of bytype, IOFs does diminishentry thenot
importance of cooperatives dimension of competition policy.as a

Also important consider whether theto procompetitive effects of
cooperatives might be achieved without the actualsome cases

of cooperative productionsales facility. This pointemergence a
important from the perspective of economic efficiency because
unfettered competition result much from societaltoo entrycan a
perspective. For example, when involves sunkentry set costsup
addition marginal productionto inefficientconstant havecosts, to
multiple firms incur those and the industrycosts, naturala

‘...forts
Sexton and Iskow 1993 discussed and evaluated these various arguments
and reviewed empirical research date the issue of theto economicon
efficiency of cooperatives. They concluded that there little credible evi-was
dence the belief thatto cooperatives lesssupport efficient thanare compara-ble investor-owned firms.
9 Innes and Sexton 1993 analyze model where coalition formationa
costly and show how incumbent monopoly seller this factan tocan use
deter beneficial cooperation from emerging.
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principle achieveof farmersCoalitionAmonopolymonopsony. may
bargainingbycooperativeeffects frombeneficial entrythe same

production.of farmbuyersof inputssellersexistingwithcollectively or
formthe threattheseinthe farmersof toThe leverage acases

farmerstheviable only whennoted, this threatand,cooperative, as
farmersactivities bybargainingCollectivecollectively.able acttoare

laws.competitionSwedishunder theactivityprotectedpresently not a
agriculturalprimarybargainingof the lawsRevision exemptto among

anticompeti—does haveBargainingconsideration.deserves notproducers
andcompetitivelytakes placeproductionlongtive asconsequences as

anti-achieveprohibited. Anydiscrimination attempt toprice an
undermined by producerwill bebargainingthroughpricecompetitive

farmersof Figuretheexample,Forsupply context mayresponse.
incurhavingbargaining withoutthroughprice W° toachieveablebe to

facilities.handlingandpurchasingobtainingofinfrastructurethe costs
bargaining, bythattransactionsofperspectivethefrom costs,Also note

theselikely reducesparties,fewernegotiationsconcentrating among
costs.

willtheinto EUSwedenswhetherconsiderpoint entryfinalA to
thecountervail marketcooperativesforneedtheobviate to power

of firmsMarketwilllikelyMostfiber not.andfood system. power
muchproductionfarmbuyingandfarmersinputsselling ato very

spatialthedueproductstheseforlocalized markets toof thefunction
other EUfromfirmsAgribusinesspreviously.mentionedfactors

foreffectivelyunableoften bewillcountries competetomember
of tariffreductionwiththesefarmthebusiness sectorat acases even

barriers.

reduce transactionsCooperation costsB. to

Coaseanalysis dateseconomicapproach totransactionsThe tocost
internallyorganized eitherbetransactionsobserved thatwho193 7, can

Firm sizemarket.through theexternallythe firmthrough or
organizedtransactionswhichthedetermined by extent to moreare

extendedapproach has beenTheexternally.thaninternallyefficiently
1971whoWilliamson,of Oliverworkthesignificantly by career

incentiveorganization:internaladvantagesproposed three to compa-
of information.better flowsandresolution,conflictsuperiortibility,

organizationwithinparticipantsthatcompatibilityIncentive anmeans
lengthobjectives in armsopposingobjectivehave asvs.commona
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transactions. Conflict resolution advantages due settlement oftoare
disputes through fiat litigation.vs.

Information flow advantages relate factors discussed by Arrowto
1975, who argued that vertical integration might improve information
flows the market chain. This problem example ofacross an
asymmetric information, where valuable privateagentssome possess
information. be modelled generally principal-agent problem,can as a
where the job of the principal devise incentiveto arrangements to

the reveal truthfully his information. Verticalagent to integration,cause
whereby the brought under the umbrella of the principal,agent one
instrument achieve this objective. Perry 1989 however,to thatargues,
intrafirm principal-agent problems be little different from thosemay
experienced between independent firms. Others such Williamsonas
1971 that internal organization leads control throughto greaterargue
improved monitoring. Similarly intemalization leads incen-to common
tives and, therefore, probably mitigates of the need for infor-some
mation.

The transactions advantages of vertical integrationcost mostare
important markets involving limited numbers of traders, oftentimes
called thin markets. Market pricing mechanisms weakare or
nonexistent these settings, leading possibly protracted negotiationsto
and bargaining. Markets be thin simply because they structuralcan are
oligopolies oligopsonies because firms become specializedor or
trading with only few Klein, Crawford and Alchianpartners.one or a

have1978 expanded this latter point, arguing that the transactionson
advantages of internal organization important situationsmostare
involving high degree of specificity tradingasset partners.a among

dedicatedAssets particular they least partlyto sunkatare a use are
the that their acquisition and depreciation-adjusted salvagecostsense

value depart. Klein, Crawford and Alchian argued that specificityasset
left firm vulnerable contractual wherein tradingto opportunism,posta a

the quasi associated withpartner attempt fixedto capture rentsmay
agreements.by reneging prior The factorsecondassets thaton

increases the likelihood of opportunism high discount rates among
trading firm thatA behaves opportunistically bearspartners. costa

of reduced goodwill, but the firm has short time horizonterms ina

° The quasi-rents the value of the in their andasset currentare use over
above their value the best alternative Quasi-rents will exist wheneveruse.

least partially sunk.asset atan
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exchange forbear thesebe willingindustry,the to costs anmay
gain.immediate short-term

expensively writtencarefully andprinciple beContracts tocan
dissipateofbut the advantagesof opportunism,issuesaddress contracts

Effectivelytransaction increases.surroundinguncertaintythe aas
expensive writeprohibitivelyimpossibleeither contractsbecomes toor

relationship,economicincontingencies thatallto emerge anmaycover
legalresolved through thebeand disputes mustcontracts process.over

throughinternalize the transactionalternative beThe least tocost may
integration.vertical

of issuesthe relevance theseconsideringarise inissuesTwo to
involvingtypical market settingsFirst, thecooperatives.agricultural are

exchangeof markettransactionsconducive highfarmers coststo
mitigateeffective vehiclecooperativesagriculturalSecond, toanare

transactions costs
conditions thatthe structuralthe first question,addressingIn cause

conditions thatsimilar theissue ratherbemarket toto arepower an
of buyers of farmSmall numbersbe costly.transactionsmarket tocause

markets abilitydiminish theof farm inputsandor sellersproducts to
in farmingmuch of the investmentprices. Moreover,efficiently set

sunk.and, hence, Asparticular farmingspecific theenterprises to use
perish-the productthemselves, whenharvests1984,noted by Staatz

vulnerablesunkhaul,difficultand opportu-able assets torepresentto
behavior.nistic

timing. Plan-little flexibilitygenerally haveoperationsFarming toas
conducted withinbeharvesting all needandfertilization,tillage,ting, to

into theseof inputsframework. Suppliersspecific time processes,a
services,supply specializedandorlimited in numberthey mayare

withhold key inputs.threateningopportunistically bybehave to
ofexhibitand doagricultural inputsformarketsThus, outputs many

identifiedothers haveWilliamson andthatcharacteristicsthe as
thevertical integration. Onadvantagesof transactionssuggestive tocost

oftenof fannand handlersof farm inputssuppliershandother outputs
goodwill ofThethe community.businesses withinestablishedare

Whereastheir continuedcrucialbusinessesthese to oppor-success.
lead long-gains, will alsoshort—runbehavior leadtunistic totomay

supplyProcessing and inputgoodwill.of foregonecosts termsrun
industriessunk capital theircommittedthemselves havethatfirms to are

suchfirms,opportunistic behavior thanexhibitlikelylessmuch to are
specificcapital tiedhave little,companies, whichtrucking to aany,as

ofreciprocal sinkingargued that thishasoperation. Williamsonfarming
for firmstrategicoffering hostage,hewhatcapital, terms awayaa
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credibly its trading that the firmto willto partnersconvey not engage
opportunistic behavior.

whatTo do the transactions advantagesextent of internalcost
organization apply cooperatives Cooperatives doto actuallynot
internalize transactions within single firm. fact,In transactionsa
between cooperative and its members resemble ordinary marketa
transactions. However, realistic cooperativeto expect toa
harmonize market transactions. Discussions this point have beenon
provided by Caves and Peterson 1983 and Staatz 1984. A key
advantage retained by cooperative integration would betoappear
incentive compatibility. A cooperative has incentive behavetono
opportunistically towards its members, and, fact, shares the interest
of its members obtain the highest possible for theirto totalreturn
investment farm and cooperative There need forassets. no
bargaining negotiations between cooperative and its members.or a
Staatz that risk of post-harvest hold ups primary forargues a reason
cooperatives’ active marketing fruits,U.S. vegetables, andpresence
milk.

Members, however, behave opportunistically towards themay
cooperative. A prominent example defecting from the cooperative
during tight-supply, high-price when outside exceedreturnsyears may
that offered by the cooperative. Cooperatives also have strongno
organizational advantages with control. Conflicts betweenrespect to a
cooperative and its members often be resolved by fiat. Moreover,cannot
the internal of cooperatives makes difficult for membersstructure to
give incentive member interests. Devices suchmanagement to pursue as
stock options for threats of outside takeover not presentmanagers or are

cooperatives because, cooperatives have stock all,at not
actively traded and has easily determined market value.no

The impact market performance when cooperatives haveon a
transactions advantage readily demonstrated. Lowercost transactions

will reduce the margin that the fann and retail price.costs separates
Figure illustrates4 the Farm supply of denotedR againoutcome. as
SR. The of processing and sale when conductedcosts by
unintegrated IOFs C unit, leading derived retail supply oftoare per a
SR C for the finished product. Retail price+ focusP. To on
transactions the processingcost arguments, sectorwe assume procures

competitively,R resulting in R and farm price W P C.output -
If the transactions of marketing through cooperative lowercosts a are

than the incurred by IOF the effect shiftcosts theto outprocessors,
retail supply of the farm product illustrated by the SR C’+as curve

Figure where C the per-unit processing and sale incurredcostsare
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operatingcooperative optimizes bycooperative. Themarketingby a
selling units and payingpurchasing and RC’where SR +

of thisimmediate beneficiariesTheC’.price W’ P trans-growers -
indicatedwho the savingssavings the farmersactions capturecost are

similar savingsWABW However,shaded Figureby the area
productionmarketing other primarycooperativethroughattainedare

supplyshift the total marketeffectcumulativethemarkets, to out
the primaryand makingretail price fall,causing to consumerscurve,

transactionsthe reduction inlong ofin thebeneficiary costs.run
ofthe input side thetransfer thesesimple arguments toto

farmers procuring inputssavingstransactionsIfmarket. there tocostare
providing inputs willthe of thesecooperatives,throughcollectively cost

will increase farmof productionreducedfarmersdecline. In coststurn,
benefit.and sociallower pricescausingsupply, netto consumers a

informationonly limitedprovideresearch dateEmpirical to oncan
andintegration general,of verticaladvantagestransactions-costthe

oftransactions advantagesresearch theempiricalspecific costonno
ofthe determinantsempirical studies intoofnumbercooperatives. A

studiesSeveral of theseconducted.beenintegration havevertical are
studiesTheseAppendix thissummarized theandreviewed in report.to

ofregarding the importancehypothesessupportedgenerallyhave
The studiesvertical integration.motivatingfactortransactions costs as a

explainwhichmodelsstatistical regressioninvolve tousually attempt
ofsectionindustryintegration inof vertical or crossanmeasuresome

designedvariablesexplanatoryofinindustries toterms measure
possibleand othermarketuncertainty,transactions costs, power,

integration.of verticaldeterminants
whetherhypothesisof these studiesproductendThe tests toas

explaining thesignificantlycontributedvariableexplanatoryeach to
study.observed the Inintegrationof verticalincidence areno case

integratedverticallyadvantagetheablestudiesthe toreport monetaryto
transactions.market-basedvs.

specificallyfocussedstudies hasof theseMoreover, onnone
helpfulonly studies thatcooperatives. Thethroughintegration toasare

small oftheof cooperativesadvantagesefficiencypossible groupare
studies eitherTheseand Iskow 1993.bysurveyed Sextonstudies

efficiencytheirof cooperativesefficiencythe absolutecompared or
fewnoted, thereinvestor-owned firms. Ascomparablerelative to are

of work--seefrom this bodybe drawnthatconclusionshard notecan
transactionsconcerningconclusionsfollowingleft with theWe are

cooperatives:agriculturaltheir importanceand tocosts
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There sound basis in economic theory to expecta some
transactions be conducted efficiently within the firmto thanmore
through the market. These transactions that involve smallare
numbers of traders and firm specific capital.

The structural conditions the markets and downstreamupstream
from the farm often exhibit small numbers of buyers sellers andor
specialized investments that market exchange involve hightocause
transactions costs.

Empirical research the determinants of vertical integration lendson
the theory that transactions importantsupport to incosts are

explaining vertical integration.

4. Integration by farmers shares but all of the conceptualnotsome
advantages of integration within single firm. The primarya
advantages relate harmony of interests between the cooperativeto

itsand members and possible information flow advantages within the
cooperative organization.

Integration that exploits transactions advantages will generallycost
lead expanded lower prices andto socialoutput, to netconsumers,
benefits.

Exempting cooperation farmers primary associations fromamong
the competition laws gives farmers the opportunity exploitto
transactions advantages when they exist. Collective bargainingcost
through cooperative associations should also be viewed as a
procompetitive device reduce transactions wellto costs as as
countervail market power.

III. Evaluating Possible Market Power Abuses by
Agricultural Cooperatives

The theoretical basis for cooperatives play procompetitive role into a
addressing market failures and justifies limited exemption fromstrong
competition laws though empirical evidence the benefits fromeven on
cooperation limited. A both the U.S. and Swedenvery concern
that agricultural cooperatives sometimes abuse their positions in themay
market and exercise the detriment of The economictopower consumers.
basis for these analyzed this section and alternativeconcerns
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of policyevaluated. The goal competitionpoliciescompetition are
marketfacilitate the opportunity addressshould beregardthis toto

limitthrough cooperatives butcountervail marketandfailure yetpower
exercise marketcooperatives themselvesopportunity forthe to power.

marketframework evaluateanalytical cooperativeA. An to power

residualthis section that ofbe employedfundamentalA concept to
firmsfirmsupply facing singleresidualdemand twoor or moreaor

facing single sellerresidual demandconsidering Thethat amerger.are
of the price charged byexpressed functiondemandmarkettotal as a

from all other sellerssupply each pricecollectiveless thethe firm at
for monopolist theresidual demandexample, theproduct.of Forthe a

seller flatdemand for competitiveresidualdemand. Themarket a
illustrates themarket price.prevailing Figure 5elastic theperfectly at

intermediatefirm i fordemand facingof residualconstruction casea an
upward-slopingcollectively havecompetition with ifirmswhere an

demand SNiP themarketthe totalDPsupply curve.curve.
the and RDiP DPall firmssupply of exceptaggregate curve -

for firmresidual demandtheSiP curve
pricesability influencethe firmsdemandresidualThe tomeasures

firms. The flatterall competingoftheintotaking account orresponse
the firm hasless opportunityresidual demand, thetheelastic tomore

power.exercise marketlevel andthe competitiveabovepricesraise
total demand forthesingle firm hingesdemand facingResidual upona

for thesupply relationshipand theproductthe firms aggregate
competingthe hand,of the product. Onsupplierscompeting one

example,due, forinelastic supplyhavesuppliers toresponsea very
firmdemand facing givenresidualcapacity constraints,short-run maya

and willingrivals ableother hand,inelastic. On thebe rather toare
given firmprice change, thesupply rapidlyexpand to anyresponse

power.marketdemand and littleresidualelastichas or noan

the evaluation ofanalogouslysupply definedResidual monopsony
taking intoof input afterpurchasersupply facing thethe anpower.

ofthe focusall competing buyers. Becausedemands ofinputtheaccount
sellingby cooperativesmarket abusespossiblesectionthis poweron

demand.primarily with residualconcernedproducts,agricultural arewe
z residual de-developed estimatebeenmethodologies haveEmpirical to

ofgeographic clustersindividual firmssupplies facingresidualmands oror
evaluationanalytical input into theinformation provide keyThisfirms. can a

forts...
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The residual demand readily incorporates competitionconcept
through international trade, of direct relevance given Swedensmattera
ascendancy the ModelsEU. of international trade rely theto on

of demand and supply, with supply theconcepts excess excess excess
key for exporting countries. the ofconcept represents amount
production available for in various price levels afterexport country ata
satisfying demand the home illustratesFigure 6 thecountry. concept.
Total supply in the given SP, total demand DP, and thecountry

supply function ESP SP DP. Trade also involvesexcess -
transactions major trade barriersTwo of shipping thecosts. costsare
product from exporting importing and tariff barriers. Figureto country,

these6 be unit shipped. Thecosts to constant amount,assumes a per
ESP thenT the supply from the exporting+ representscurve curve

the border of the importingtocountry country.
Trade expansion in importing will tend reduce thecountry toan

market of its domestic firms. Introducing international tradepower
brings exporting countries’ supply into the calculation ofexcess curves
residual demand for the domestic firms. Reducing tariff barriers
increases the supply function by lowering illustratesT. Figure 7excess
the effect price and for domestic firm importingoutputon a an

RD1iP residualthe demand facing firm i autarkic nocountry. an
Pi, Q‘i.3trade The firms optimal price-output configurationstate.

An environment with international trade and tariffs depicted with the
RD2iPsupply resulting inES residual demand facing+excess curve

the domestic firm. The resulting price-output optima for the firm are
P2,, Qzi. Elimination of the tariff shiftsT supply ES,out toexcess

RD3iP, P3,,thereby reducing residual demand facing firm i withto
Q3i the resulting price-output optima. The domestic finns market power

reduced through trade and the removal of trade barriers, with
benefittingconsumers as a consequence.

...forts
of antitrust issues, especially potential Baker and Bresnahan 1985mergers.
and Scheffman and Spiller 1987 discuss the estimation of residual demand,
while Durham and Sexton 1992 extend the analysis the estimation ofto
residual supply facing input buyers.

The marginal needed show price-output determinationtorevenue curves
omitted from Figure avoid clutter.7 Nonetheless, the prices andto out-are

shown in the Figure the profit maxirna, given the variousputs represent
residual demands.



Bilaga 3 SOUl995:l17404

of domestic firms determinedeffect of trade marketThe on power
ofof residual demand facing each firm the absenceelasticitytheby

magnitude and elasticity of supply theand by thetrade toexcess
of large,the trade. Atimporting country extremeone apresence

eliminate domestic firms’ marketsupply Atelastic power.mayexcess
the efficient producer of thethe homeotherthe countryextreme,

rather than facefirms the commodityits domesticproduct, exportmay
of tradeimports. this removalincreased competition from In case,

domestic prices all. Domestic pricesreducedoesbarriers atnot may
firms markets pricethe domesticincrease, export touseeven

call foroptimal discrimination recipe will usuallyThediscriminate.
likely facemarkets where the firmsprices inlower greaterexport

the domestic market.correspondingly higher pricescompetition, with
marketbarriers anecdotereduced tradewhetherThus represent toan

characteristicsmarket depends crucially thethe domesticin onpower
has theproducts where the givenmarket.of each For country

barriers will expand butreduced tradecomparative advantage, exports
all.benefit domestic atnot consumersmay

market bypotential of cooperativesThe exerciseB. power

Purchasing cooperatives

cooperatives. Therebehavior of marketingfocuses thesectionThis on
will throughanticompetitive behaviorthatlittle chance emerge

deal with inputpurchasing cooperativescooperatives.purchasing Farm
from the farm.suppliers located furtherandmanufacturers upstream

fertilizer manufacturers,include petroleum companies,businessesThese
role of thecompanies. these theimplementfarm Inand contexts

countervailer of marketcooperativepurchasing power veryas a
purchasing cooperativesunrealistic consider thatrelevant. to are

and powerfulagainst largeexercisepositioned to monopsony power
manufacturers.input

‘ the purchasing cooperativeswould requireexerciseT0 powermonopsony
inputs‘ prices. Membersdrive down therestrict their purchases toto asso

cooperative, becausetheir purchases thebe rationed inwould havethen atto
wish purchase in-perfect competitors, wouldbehavingmembers, to moreas

oppositionprices. Memberwould be available thethan toat cut-rateput
the unlikelybehavior inwould curtailrationing eventany monopsony

initiated.were
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Federations of local purchasing cooperatives will also tend beto
procompetitive. Integration into the retailing of farm suppliesupstream

be insufficient countervail market eliminate excessivetomay power or
transactions the of the market failure lies furthercosts source

for example, the input manufacturing Generally theupstream at, sector.
manufacturingMES considerably than the MES retailing.greater

Therefore, the main opportunity for cooperatives be effectiveto
integrating further conduct the integration jointly throughupstream to

federation of local retailing cooperatives. These the primarya cases are
examples of federated cooperatives in the U.S.

The recommendation that the competition policy view joint
purchasing activity farmersby unambiguously procompetitive beha-as
vior. Either this activity should be expressly exempted from the
competition laws should be recognized implicitly that the behavioror
the competition laws seek constrain will through farmersto not emerge

activities.collective purchasing

Marketing cooperatives

Marketing cooperatives also rather ill suited the exercise oftoare
market The key fundamental:power. reasons are

marketing cooperatives’Most levels determined implicitlyoutput are
by the levels of production chosen by their farmer members.
Individual farmers perfect competitors. Thus, farmersare even
collectively have market through their cooperative, the marketpower

will be exercised each farmer makes productionnotpower
decisions independently. The cooperative usually homerepresents a
for its members production. otherIn words, the cooperative

and sells whatever production its members supply.processes

Membership cooperatives market economies voluntary, and
seldom does single cooperative control the complete marketany
supply of product. Without significant ofcontrol the market,a

by cooperative restrict and raise price will beattempts to outputa

5 Jacobson and 1991Donnan and andInnes Sexton 1993 provide con-
ceptual analyses of the procompetitive effects of buyer coalitions. Jacobson
and Dorman also provide extensive review of lawU.S. concerningan case
joint buyer activity, concluding that such activity has generally and appro-
priately been viewed favorably by the courts.
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free ridership. Other sellers will benefit fromundermined by
cooperative without bearing therestriction of supply by the cost.

superior relative the cooperative,Therefore, they will returns toearn
membership, and undermine the attemptedbid itsablebe to away

of marketexercise power.

pervasive. The key understandingpowerful andfactorsThese toare
might exercise market liesand how cooperativeswhen power

when these factors do apply. thecircumstances Inevaluating not case
controlcooperatives’ direct supplyfactor,of the first route tomost to

restrict membership into thedeliveries of members andorrestrict
anticompetitive itsThis conductcooperative. not consequences

of those whose supplyfor the productionalternative outletsthere are
from membership. Cooperativeswho excludedrationed those mayareor

restrictions membershipmotivations for imposingefficiencyhave on or
capacity constraintsprocessing handlingdeliveries. Short—runmember or

maintain product quality inrestrictions dosupplyjustify attempts toas
which quality issue and wherecommodities incertain For ancases.

members’ deliveries prior the productsdifficult and grade toto sort
restricting membershipcommingled the productionbeing toprocess,

quality standards be the bestwhoproducersonly tomeet waymay
Thus, supply restrictions byvariable product quality.address a coopera-

marketof exerciseconstitute evidencetive do attempt tonot per se an
cooperative that hasof supply byrestrictionHowever, aapower.

anticompetitive.factor bemarket position 2dominant toapt
of supply control involvesthe exercisesecond, less directA route to

alternative marketstrategically the flow of productrestricting across
and the keyprice discrimination,This practice knownoutlets. as

been alleged against U.S.behavior that hasof anticompetitiveform
profitable principlediscriminationcooperatives. Pricemarketing

residual demandfaces multiple selling markets,firmwhenever a
the marketsdiffer the markets, andfacing the firmelasticities canacross

low-price high-price marketsresales fromsegmented thatbe to canso
intoproducts usually transformedagriculturalprevented. Rawbe are

often demand elasticities differfinished forms, and theproductmultiple
demand for fluid milk lessexample, themarkets.the Foracross

‘° Capper-Volsteadthe right under themarketing cooperatives do haveU.S.
cooperative and in marketingrestrict into theAct toentryto engage con-

of Especiallyrestrict deliveries their members.thattracts amongmay
fruit commodities, rathercooperatives marketing and tonut common

both of these practices.engage one or
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elastic than the demand for manufactured milk products. The demand
for fresh fruits and vegetables less elastic than the demand for
comparable canned frozen products. Demand for grains for humanor
consumption less elastic than the demand for grain feed Foruses.
products that traded internationally, firm usually facesare a more
competitors and, hence, elastic residual demand in its exportmore
markets than the domestic market.

of theseall examples, sellerIn with substantial control thea over
product supply increase profits relative the competitivetoraw can

market by restricting sales and raising price in the inelasticoutcome
demand markets and consequently dumping additional product the
elastic demand markets. illustratesFigure 8 price discrimination for

where the product Q, milk, be sold into distincttwocasea e.g., can
markets, fluid consumption and manufactured products. The fluid milk
demand, D,.P, slopes downward, but the demand for manufactured
products, perfectlyDMP, elastic, for example, due internationalto
competition for easily shipped products such butter and cheese. Theas
assumption of perfect elasticity only graphical convenience. The keya

differing elasticities given price segmentable markets.at a across
The seller has given of product, Q0, allocate during theamount toa

market period. Under competitive allocation, the price of milk toa
either manufacturing fluid the P. Q°F allocated toor uses same,
fluid and Q°M Q0 Q; allocated manufacturingtouses, uses.-
However, seller with control the volume Q0 recognizes thea over
marginal MRFP, associated with DFP. The profitrevenue curve,
maximizing allocation involves equating marginal therevenues across

markets. The result that only Q‘F allocated fluid andtwo to uses,
price charged.PF The remaining product diverted manufac-to
turing The seller additional profit equal the shadedtouses. earns
rectangle P‘FABP° from exercising price discrimination. This amount

transfer the seller from fluid milk who also lose thetoa consumers
deadweight loss triangle ACB.

Price discrimination by cooperatives becausea concern can
the absence of controls member production and becauseoccur any on

agricultural product markets be segmented based eithermany can on
product form freshe.g., processed uses e.g., domesticvs. or space vs.

markets. for priceHowever, discrimination be successful,export to a
single seller multiple sellers collusion have substantialmustor
control the allocation of product markets. For example, inover across
the of Figure active8 competition sellers will defeatcontext among any

raise price the fluid market above P, because product willattempt to
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untilfrom manufactured products marketthat market theintoflow
equalize theprices two uses.across

of behaviorevidence anticompetitivethe mainthe U.S.In among
of discriminationinvolves allegations pricecooperativesmarketing

Eisenstat estimated thatand 1980cooperatives. Massondairyagainst
prices byraising retail fluid milkcooperatives succeededdairyU.S.

with annual loss$0.10 gallon 3.78 liters$0.07 to consumersanper-
behavior halted bywhen themillion from 1967-1975,$71of was

action.antitrust
and 1986and Masson, Massonand Eisenstat Baumer,Masson

exercisemilk markets neededmonopoly in U.S.thethat topowerargue
milkofcaused bydiscriminationprice amonga wave mergerswas

that theseThey alsocooperatives during the 1960s.marketing argue
Clayton hadchallenged under the U.S. Actwould have beenmergers

however,cooperatives. Theparties beenmergingthe not weremergers,
theprotected underbelief that theychallenged under thenot were

Act.Capper-Volstead
the impact ofattemptedstudies haveotherThree to measure

the U.S.Wills 1985 analyzed pricesmarket price.cooperatives on
noncooperativeprices for leadingbrands relativecooperativefor to

lower thancooperative brandsprices forall thebrands. In werecases
similar advertisingnoncooperative brands withcomparableforprices

criticisms ofhimself noted, however,Willsshares. Asmarketand
cooperativebeen levelled againsthavemarketcooperative notpower

often difficultcooperativesabuses by U.S.of marketAnalysis topower
orders basedorders. Marketingeffects of marketingfrom thedisentangle are

industryenable agriculturallegislation andfederal tostate anoron
affinnativeimplemented byOrdersits production.collectively regulate are

often been rathercooperatives haveaffected producers. Strong U.S.ofvotes
Examplesmarketing orders.making undercontrolling decisioneffective

andSunkist cooperativedominated by themarketing whichcitrusare
freshdiscrimination betweenof priceconsiderable evidencetherewhere

salesFlorida celery in which1986, andmarkets Shepardprocessedand are
cooperativebelong singleand all sellersmarketing orderregulated by to aa

of geographic1991 found evidenceKling and Carmanwhere Sexton,and
attri-that these abuses1994and SextonSextonmarket arearguepower.

them-than the cooperativesmarketing orders ratherproperlybuted toto
but thecontrolled by marketing orders,alsomilk marketingU.S.selves.

discrimi-involve priceand Eisenstatof loss obtained by Massonestimates
marketing orders.mandated through theabove whatandnation wasover

s limitedmarketing cooperativeswhichCapper-Volstead Act,The grants
specifically addressdoesfrom antitrust laws,exemptions U.S. not mergers

cooperatives haveU.S.cooperatives. However, amongmergersnoamong
challenged.been
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branded products. particular,In commonly recognized that failure
establish brands general weakness of cooperativeto strong a

marketing, this finding surprising.notso
Wills‘In study which analyzed brands industries,contrast to across

Haller studied the1992 impact prices of cooperatives‘ participationon
single market--cottage cheese--for 47 metropolitan Thea areas.

results of Hallers analysis reveal that brands likely betoco-op are
priced lower than brands, paribus, and alsoceteris thatnonco-op a
yardstick-of-competition effect apparently exists the market. The

of cooperatives the market associatedpresence one or more was on
with 4.7 4.1% decline brand prices the market,centaverage a

although unknown portion of this effect caused by the cooperativean
brands themselves being cheaper.

related study by PetragliaA and Rogers 1991 examined the effect
of cooperative participation relative price-cost margins 136 U.S.on
food and tobacco industries. Cooperatives‘ participation in the markets

measured the of value added in the industrypercentagewas as
contributed by the 100 largest U.S. cooperatives. The results showed a
negative and significant relationship between cooperatives’ share and the
price-cost margin. A 10 point increase sales attributablepercentage

cooperatives estimated result decrease theto to two percentwas a
relative price-cost margin.

ofInterpretation this result also somewhat clouded because the
price-cost margin include both and monopolymay monopsony power

If cooperatives competitive pricing thecomponents. cause more
of agricultural products, relative margins would fallprocurement raw

due diminution of Also, cooperatives lessto monopsony power. were
efficient than for-profit corporations critics claim, this effectas some
would contribute negative correlation between the price-cost marginto a

cooperatives’ shares.and
Thus, economic theory defines rather limited of marketseta

conditions when cooperative market Empiricalpower a concern.
alsoevidence reveals general tendency for cooperatives raisetono
prices. in ofHowever, the where marketingsectorsconsumer economy

cooperatives collectively control large share of the market sucha as
U.S. and Swedish Dairy and, lesser Swedish the U.S.to extent, meat,a
experience indicates that the potential for anticompetitive behavior exists

these cooperatives, either through marketing agreements,mergers or
begin cooperating with othereach rather than competing. For this

Swedish competition policy should exemptnotreason, mergers among
marketing cooperatives from review under the competition laws. Rather,
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likelyevaluate proposed determine theirappropriate to tomergers
competition.effects on

anticompetitive effects of marketingpotentialThe mergera among
empirically thebe analyzed conceptually andcooperatives can

using residual demandavailable-—see 12 theappropriate data noteare
residual demand facing single seller the totalRecall thatconcept. a

supply each price by all rival sellers,demand, less themarket at
places the seller and prior rival underincluding Aexporters. amerger

Analytically, effectdecision making thethe tostructure. removesame
of facingrivals supply from the calculation residual demandformerthe

significantly lessentity. If the residual demandmergedthe new
either firm individual sellers,residual demand facingelastic than the as

anticompetitive.the potential behasthe tomerger
domesticthe point. Total demand the marketillustratesFigure 9

ifirms the S~iP, leaving residualSupply of allfor Q DP. except
facing seller. If firms i and jdemand DP S~iPRDiP merge,-

competition i and j reduced S~iJP,of firmssupplythe to tonow
Priceresidual demand RDUP DP S~iJP.resulting to consumers-

from Pertinentof the PU.rises to tomergeras consequencea
issue of whether internationalmembership the theSwedens EU,

the domesticeliminate about marketcompetition powercan concerns
supply of thecase-by-case thehingesmarket exporters toexcessupon

elastic prices theIf this supplySwedish market. at nearvery
abuses.little potential for marketlevel, therecompetitive power

other trade impediments,transportationdueHowever, coststo or
theopportunity raise prices abovehave thedomestic firms to com-

competition, thenengendering outsidelevel withoutpetitive mergers
anticompetitive.the potential bedomestic firms have toamong

will be powerfulthat competitioncertainUnless priori exporta
commodities, does makeall major agriculturalpervasive forand not

opportunities forunrestrictedmarketing cooperativesto grantsense
proposalscooperation them. Rather,allow priceto amongmerger or

The market shares of the proposedevaluated their merits.should be on
the key criterion evalu-the cooperativeparties agreement notto are

smallalthough sellers withtheating agreementsagreement, aamong
be innocuous from competitionmarket share certaincollective toare a

key criteriaperspective. Rather, the are

‘° articulated by the staff of theposition accord with the viewsThis
and Eisenstat 1980, andTrade Commission 1975, MassonFederalU.S.

of andCommission for the Review the AntitrustNational Lawsthe U.S.
1979.Procedures
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Elasticity of market demand for the products being produced.

Elasticity of supply prices above the competitive levelat for
competitors the includingto competition.agreement, export

Market conditions relative the exercise of price discrimination.to

IV. The Competitive Efficiencyand Implications of Restrictions
Member Behavior by Marketing Cooperativeson

The issue of cooperatives imposing restrictions deliveries andon
entryexit of members difficult because, this analysis has alreadyas
shown, such restrictions be motivated by efficiency considerations,can

they be exercise market The issuesattempts to similaror can power. are
those addressed the literature exclusiveto dealings. U.S. courts’on

have often found exclusive dealings violate the antitmst laws, butto
these rulings have been criticized by of Chicago Schoolproponents
economics such Bork 1978, who that such agreementsas argue are
signed for efficiency and, thus, procompetitive. Recentreasons are
studies by Aghion and Bolton 1987 and Rasmusen, Ramsayer, and
Wiley 1991 have demonstrated, however, that exclusive contracts can
be device deter and, thus, have anticompetitiveto entrya consequences.
On the other hand, Innes and Sexton 1994 showed that exclusive

between and also facilitatecontracts entrantconsumers entryan can
and, thus, have procompetitive consequences.

noted, efficiency-basedAs motivations restrict membership andorto
member supply relate short-run capacity constraints theto cooperative
plant and issues of product quality. Most analyses of processingto costs
indicate that per-unit roughly function ofcosts constant outputare as a

the level of capacity, which point they rise rapidly.to Theatup near
efficiency cooperative that unable control itscost to supplytoa can,
therefore, be significant.

Heterogeneity in quality of members’ production be handledcan
number of possible grades be prior the productionseta toways: can

being merged the cooperative plant, with premiums and discountsat set
appropriately. Alternatively, the cooperative maintain poolsseparatecan
for different grades of product, with each pool accruing its own

and and farmers detennined accordingly.costs payments torevenues
Such practices however, entail high transactions costs.may, may
make for the cooperative specialize marketing productionto ofsense
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who failfrom membership producersand excludespecific quality typea
quality standard.thatmeetto

meaningrecognized having broadquality should bewordThe as a
of the farmrefer physical characteristicsthisin tocontext. can
of the farmrefer characteristicsproduced,beingproduct tocanor

relative theoperation its locationsize of thesuch theitself, tooras
located long distancesmall farmers thosecooperative plant. Very aor

othercooperative relativetheimposeplantfrom the tocostsgreater on
levelscooperative adjustthePerhapsmembers. accounttopaymentcan

costlyadministrativelyservice. perhapsof Ordifferingfor costs or
place. The efficientsuch practices intoinfeasiblepolitically to set res-

certainfarmers thatmembershiplimitbe meettotomayponse
standards. choosethe optioninvestor-owned firm would haveAn to

made the T0of methodscombination thesewhichever most sense.
inimicalcompetition lawsunder thecooperatives choicesrestrict toa

for thecompetitive disadvantagealsoandefficiency create amay
cooperative.

members’ exitrestrictthatexclusivesuchAgreements contractsas
long-termproduct throughsupply ofAssuringefficient.also be rawmay

planning forinput into investmentvaluablebecontracts aa verycan
cooperativethemarketing becausefacilitatealsocooperative. cancan
handlers locatedandwithsupplyintosafely agreementsenter processors

section long-termdiscussed in II,As agreementsdownstream.further
Theyof market exchange.transactionspotential reducethehave coststo

transactionsrole facilitatingplay thispotentialthehavealso to
members.and itscooperativebetween a

tendcooperatives that membersproblem facing U.S.chronic toA
and high prices.of low supplyduringcooperativethedefect from years

delaycooperatives’ tendencysuchfactors, payments toVarious toas
theseeffectivelycooperativesformake hardfarmers, competeto

times bemembership during theseofconditions. Lossmarket verycan
theofinterestsand the long-runcooperativethedetrimental toto

members.
of long-termappreciated benefitunderand perhapsfurtherA
their roleits memberscooperative andbetweencontracts a

have1994and Sexton 1993,market Innescountervailing power.

implement such2° cooperative wouldinappropriate thatfindmightSome a
unless additio-limit membershipincentivetherepolicies. However, tono

failurethan benefits. theseIncontributemembersnal costs toto casesmore
andexisting membersdisadvantagewill bothmembershiplimit cause ato

market place.cooperative thefor thedisadvantagecompetitive
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shown that crucial strategic dimension for farmersa toor consumers
countervail market their ability commit unifiedto marketingtopower

purchasing decisions. Absent this ability, incumbent firmsor able toare
diminish the farmers collectiveconsumers’ throughor power
discriminatory practices that effectively divide and conquer them.
Thus, attempting countervail buyerto sellermonopsony power or
monopoly the ability commit collectiveto effort throughtopower, a
long-term be crucial theagreements of thetomay venture.success

These procompetitive and efficiency—based motivations for
restrictions member mobility the market be balanced againston must
the fact that such might be used for anticompetitiveagreements pur-

When cooperative has dominant market position, restrictingposes. a a
membership andor restricting member supplies direct theroute toa
exercise of market Similarly, long-term memberpower. agreements
which restrict exit be used by dominant cooperative foreclosecan toa

by tying the product supply,entry which Eisenstat and Massonup raw
allege precisely what U.S. dairy cooperatives did.

viewMy that the preponderance of the evidence relaxingsupports
the restrictions cooperatives’ impairment of member mobility. Theon
competition laws should restrict betweennot cooperativeagreements a
and its members and should restrict cooperative membershipnot policy.
Rather, unless the cooperative provides essential product servicean or
that unavailable elsewhere, should be able restrict membershipto
andor member supply. especially clear that cooperatives andseems
their members should be able freely strike long-termto agreements.

This of laissez faire policytype towards cooperative membership
policy possibly the door anticompetitive behavior.to However,opens

should be rather recognize when membership policyto beingeasy
used for anticompetitive First, the cooperative havepurposes. must a
dominant position the market. Impairments of member mobility
should be viewed with suspicion these Restrictions byentrycases. on
farmers restrictions members deliveries should be onlyor on temporary,

they all. For example, cooperativeat that faces capacityoccur a a
constraint should be able add capacity the longto torun accom-
modate the desired supply. Similarly long-term membership agreements

be scrutinized determine they have efficiencyto motivationmay an
designed for deterrence.entryor are

This conduct be evaluated relative the prohibition againsttocan
abuse of dominant position which always remains place anda
applicable agricultural cooperatives. Significantto and long-term impair-

of member mobility by dominantment cooperative should be vieweda
by the competition authority preliminary evidence of abuse ofas a
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such restric-imposingcooperativeand the dominantposition,dominant
justifying them.burden ofthebeartions must

impairmentsformotivationsefficiencybelieve theIIn onsum,
potential fortheand thatcooperativesmobilitymember strongare

Prudentlimited.rathercooperativesbyabusesmarket power
need fortheobviatescompetition lawsofArticle theof 19application

OfArticle 18c.mobilityof memberimpairmentrestrictingclauses
ofenforcementthe effectivedependconclusionsthese uponcourse,

authoritiesof the antitrustinability toUnwillingnessArticle 19. or
conductcooperatives’restrictionsmayjustifyArticle 19enforce onmore

position.of dominantabuseagainstguard aas a

ConclusionsV.

playcooperativesroleeconomicreviewed thehasThis apaper
deviceeffectCooperativesmarket-oriented represent ancaneconomy.

alsoand theyfood chain,theincountervail marketfor farmers to power
transactionsofreductiontheconducivecharacteristics tohave some

ofcharacteristicsstructuralTheexchange.marketrelative tocosts pure
possi-salesandpurchasesinput suggestfarmfor outputmarketsthe

transactionsand highabuses costs,marketbothforbilities sopower
theprospectively importantcooperatives toofadvantagesthese are

farm markets.ofoperationeffective
also becomecooperatives mightmarketingcircumstancescertainIn

whenwouldThismarketexercise outcomeforces aoccurto power.
andmarketthe relevantpositiondominantbothhadcooperative a

producttherestrictingeither bycontrolsupplyexerciseattempted rawto
offlowregulating thestrategicallybyfarmersreceived from pro-or

market outlets.alternativeduct across
marketexercisecooperativesopportunities forthethatview toMy

beshouldpolicycompetitionlimited that notsufficientlypower are
shouldrather,but,marketcooperativepreoccupied withunduly power

andefficientlyopportunity counter-cooperatives‘ tofacilitate operateto
exemption forbasicrecommend that themarket Ivail coopera-power.

activity.bargainingexpandedassociations beprimaryin protecttion to
thespecializedcooperativesoffederationsrecommend thatalsoI

however,doprotected.be Iof inputs farmerssaleand not,production to
thehavecooperativesmarketingrecommend that sameamongmergers

of anticom-possibilitiestheRather,enjoy in the U.S.protection they
shouldcooperativesproposedofpetitive amongmergersconsequences

believeFinally, Ithisindicatedcriteriatheevaluated usingbe paper.
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that cooperatives should have the opportunity strike marketingto con-
with members and,tracts subject certain restrictions, limitto intoentry

the cooperative. Admittedly, these provisions the door thetoopen
exercise of market by dominant cooperatives. However, thesepower
opportunities rather believeI makes dealare true,rare as tosense
with them under the provisions of the competition laws governing abuse
of dominant position.a
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A Typical Market Flow for Agricultural Production
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Figure 4

CostTransactions AdvantagesEffects of
MarketingCooperativeFrom

Price
SR+CtAL

SR+C‘

SR

Figure 5

SellerSingleDemand FacingResidualDerivation of a

Price

PS-:

P DPRD;



Bilaga 3422 SOU1995:117

Figure 6

for Importing Countryof SupplyDerivation Excess an

Price
ESP+T

ESP
SP

DP

Figure 7

MarketTrade BarriersReductions inofImpactThe on
CountryImportingDomestic Firm in theofPower a

RD‘iPRD3iP

QE3iE2i



Bilaga 3 423SOU1995:117

Figure 8
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Appendix: Empirical Studies of Vertical Integration

Several empirical studies have attempted theoretical propositionsto test
arising from the literature vertical integration. Much of the recenton
work has been precipitated by the provocative ideas concerning the role
of transactions advanced by Williamson. Variablecosts measurement

key problem conducting these studies. An immediate issuea concerns
of vertical integration itself. addition, factorsIn themeasurement

hypothesized affect vertical integration, such market concentration,to as
firm~specific and high degree of uncertainty surroundingassets, trans-a

themselves be difficultactions, tomay measure.
The of vertical integration the ratio ofmost common measures are

value added sales Levy 1985, share of shipments establishmentsto to
by theowned seller MacDonald 1985, and {0,1} indicator variables

denoting {INTEGRATED, UNINTEGRATED} transactions Monte-
andverde Teece 1982. Frank and Henderson 1992 attempted to

index vertical coordination opposedconstruct to toan measure as pure
vertical integration.

of studies have been conducted: investigationsTwo focussingtypes
single industry and cross-sectional analyses that inferencesmakeon a

several industries. the industriesAmong that have been investi-across
gated food manufacturing Frank and Henderson 1992, aluminumare
and tin Hennart 1988, pulp and Ohanian 1994, automobilespaper
Monteverde and Langlois andTeece 1982, Robertson and1989,

Meehan, and Snyder 1989, iron andMasten, steel Mancke 1972,ore
chemical products Lieberman 1991, and electronic components
Anderson 1988. Studies that have analyzed broad ofsectiona cross
industries include Levy 1985, MacDonald 1985, Caves and Bradburd
1988, and Weiss 1992.

studies have employed the standard regressionMost model and
explain the incidence of vertical integration ofattempt to terms
variablesexplanatory designed various hypotheses emerging fromto test

economic theory. Other studies have been based the business-school,on
case-studies approach including Mancke 1972, andHennart 1988,
Langlois Robertsonand Anderson1989. 1988, rather than measuring

integration,vertical analyzes the determinants of opportunistic behavior.
various studiesThe quite consistent their conclusions, and theyare

rather stronglytend the hypotheses derived from Williamsonssupportto
Small numbers ofwork. traders measured commonly by themostas

four-firm concentration ratios in the buying and selling industries has
been consistently correlated with the of vertical integration theextent
industry Levy, MacDonald, Ohanian. These results, however, are
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somewhat difficult interpret. Highlyto concentrated markets are con-
ducive the exercise of marketto and vertical integration in thesepower,
industries be of market wellmay thea consequence power as as
transactions that usuallycosts small numbers of traders.accompany

Vertical integration has been found be extensiveto capitalmore
intensive industries MacDonald, Lieberman, where capital intensity
intended for firm-specificto capital. Weiss also has found firm-proxy
specific capital be important determinantto of vertical Thean mergers.
analyses of the U.S. industry by Monteverdeauto and Teece and
Masten, Meehan, and Snyder emphasize the importance of firm-specific
human capital. They found, for example, that transaction-specific know
how caused vertical integration in manufacturing.components

The degree of uncertainty surrounding transactions has also been
found be positively correlatedto with vertical integration. Levy mea-
sured uncertainty in of variationtenns of whilerate return,
Lieberman and Frank and Henderson attempted uncertaintyto measure

demand.
Andersons work, designed Klein, Crawfordto test and Alchians

theories opportunistic behavior focussed sales force behavior.on Sheon
found that transaction specific and performance evaluationassets
difficulties tended opportunistic behavior.to Sales forces thatcause

integrated into the firm exhibited less opportunism. Importantly,were
goal also reduced opportunism. This latter point especiallycongruence
relevant cooperatives, because keyto cooperative advantage estab-a
lishing goal between buyer and seller.congruence

Only study Kerkvliet 1991 has knowledgeto attemptedone tomy
rigorously for efficiencytest differences between integrated and uninte-

grated firms. Kerkvliet analyzed goal-generated electricity plants and
found that operations that integrated coal productionwere were more
efficient than unintegrated plants. He also found that unintegrated plants
tended exerciseto their coal whereasmonopsony procurement,power
integrated plants did not.

In have rather solid empirical evidencesummary, thewe to support
theoretical propositions emerging from the transactions theories ofcost
vertical integration. In however, difficultsome cases, to separate
market effects from transactions effects. We also havepower cost
empirical evidence least that verticalat integration enhancesone case
productive efficiency and reduces the incidence of market power.
Unfortunately, of these studies deal with integration throughnone
cooperatives, uncertainty remains the whichto theso extent toas
advantages of vertical integration maintained when the integrationare

conducted through cooperatives. The evidence the absolute rela-on or
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sufficientlythe maincooperatives citedoftive efficiency text
guide public policy. Farshouldopinion thatunreliable notmy

outlined thetheoreticaltheviewreliable argumentsaremymore
main text.
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Vad kan Spelteorin lära kooperativoss om

Professor Olof Bolin
Institutionen för ekonomi
Sveriges lantbruksuniversitet

Introduktion

Kooperativ kan studeras på många olika Huvuddelensätt. litteraturenav
rörande kooperativ starkt deskriptiv, iblandär jämförs effektiviteten hos
kooperativa företag med den hos icke-kooperativa, ibland diskuteras de
filosofiska och demokratiska grundvalarna och i mikroteorin analyseras
jämviktslösningar i optimala pris- ochtermer produktionsnivåer ellerav
konsekvenser kooperativa strategier syftar till vinstmaximeringav som
eller till fullständig vinstuttömning via avräknings- eller inköpspriser.
Analysen sker vanligen utifrån redan existerande företag. Skälen till
varför kooperativ bildas och hur själva formationen går till har dock
behandlats marginellt. Spelteorin erbjuder alternativ till standard-ett
modellerna betona de ingående individemabeslutsfattamaattgenom
företagen och deras incitament kollektivt. I sådantatt spelettagera
mellan individerföretag går den enskilde beslutsfattaren inte i ett
kooperativ han inte vinner på det. För lösningen skall stabilattom vara
måste dessutom den koalition uppstår högre vinst för ochsom ge en var

varje koalitionsbildning.‘möjligän Om så fallet har speletären annan
givit jämviktslösning kännetecknad vissa effektivitets- ochen av
fordelningsegenskaper och lösningär inte kan förbättras. Lös-en som
ningen behöver dock inte unik flertal olika lösningar kanettvara -
uppfylla jämviktskraven. Spelteorin bidrar på detta till förklaringsätt en

koalitionsbildning i kooperativ fonn, anvisar storlek och struktur,av
specificerar fmansieringskraven, klargör medlemspolicyns roll och ger

enighetsregel for kooperativt beslutsfattande.en
I det följande diskuteras skälen for i lantbruket, integreraatt, som

horisontellt för uppnå vertikala integrationsfdrdelaratt och spelteorins
bidrag till förklara själva koalitionsbildningen.att Framställningen base-

huvudsakligen på Sexton 1986 och 1995 och Tennbakk 1994.ras

Jfr Nash-jämvikt endast kräver bästa respons.som
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kooperativbildaVarför

perfektmarknadsmisslyckanden. IkorrigeraKooperativ kan enanses
fördå ingetfinnskonkurrensmarknad i fullfungerande utrymme

oskäligamellanhänder kaningaeftersomföretag,kooperativa ta ut
traditionellt lantbruks-förbättras.kan Etteffektiviteten inteochvinster

vinstereftersträvarhorisontell klubbkankooperativ sägas somvara en
livsmedelskedjan.ieller bakåtframåtintegrationvertikalgenom -

ägarskapunderproduktionsstegflera gemensamtGenom ettsättaatt
effektivitets-vilket kanmarknadstransaktioner,vissaelimineras vara

förresultatetoptimeradessutomföretag kanintegreratbefrämjande. Ett
underskott.medverksamhetendelarlåta vissahelheten att avgenom
kan bestå.effektivitetsvinstemai vadvi diskuteraskallföljandedetI

integrationförSkäl

agerande kankollektivtvarförskäl till1995 ettSexton tre varaanger
ellermöjlighetenförsta utövaagerande. Ettenskilt rör attöverlägset ett

möjlighetenandramarknadsmakt. Ett attrörmotverkaframför allt
riskspridning.medtredje harochstordriftsfördelar göraattexploatera ett

skälfjärdekantransaktionskostnadernasänka ettMöjligheten att vara
bättrekan uppnåintegrera. Mandvs.verksamheter,intemalisera enatt
infor-och bättreproblemlösningeffektivareincitamentsstruktur, enen

specificitet kangradhögharinvesteringenmationshantering. Om av
kontrak-efteropportunism ettcontractualför postbliföretag utsatta
bemötasskulle kunnabeteende, någotbedrägligtupprättande somtets

dockBilligare kankontraktet.redan iproblemetbeakta varaattgenom
transaktionerna,emellertid inteintemaliserarKooperativintegrera.att

likriktningvinnerVadharmoniseras de. är närmast avenmansnarare
med-såvälomfattarvinstmaximeringsamladdvs.incitamenten, somen

investeringar.kooperativetslemmarnas som
Nedströmsentydig.potential interiskspridande ärKooperativens

efterfråge-tillorsakenprimäradenriskerutjämnaintegration kan om
detdetaljistledet. Omiråvaruledetligger ivariationen än om-snarare

risk-medlemmarnasförstärkakooperativemellertidgäller kanvända ett
inköpskooperativ kanintegration viaUppströmsexponering. ett vara

faktormarknadernaivariation ärtillorsaken externariskspridande om
utbudsfluktuationer.efterfrågechocker änsnarare

möjlighetenochstordriftsfördelarnaspecielltutvecklasföljandedetI
i formintegrationvertikalskäl förmarknadsmaktmotverka avatt som

företag.kooperativa
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Stordriftsfördelar

Stordriftsfördelarna kan belysas med konkret exempel rörandeett ett
inköpskooperativ. Spelet består individerföretag individuellatreav vars
betalningsviljaefterfrågan för q beskrivs i figur 1 meden vara
kurvorna D ochDB DC. Kurvoma kan bönders efterfrågan påtreavseA,
handelsgödsel, maskiner eller andra insatsvaror. Den samlade efterfrågan

ZD.blir då Genomsnittskostnaden för tillverka beskrivsatt ivaran
figuren med kurvan GK med tillhörande marginalkostnad, MK. Figuren
beskriver situation med stigande stordriftsfördelar, såväl genomsnitts-en

marginalkostnaden faller med ökad tillverkning, situationsom en som
torde lantbrukskooperationvanlig i svensk Figuren beskriver följ-vara
aktligen klassiskt marknadsmisslyckandeett i form fallandeav genom-
snittskostnader.

vinstmaximerandeEtt privat företag kommer inte kunnaatt
tillfredsställa de bönderna i vårt exempeltre på något helst sättsom
eftersom det minimikrav vill ha sina kostnader täckta, vilket kräversom

EDGK och skär varandra, någotatt aldrig sker i figursom
koalitionsbildningEn kooperativ väljer själv tillverkaett attsom- -

kan emellertid skapa privat- och samhällsekonomisk vinstvaran q en
skulle bli oexploaterad. Den blir XDdär ochstörst MKsom annars som

skär varandra, dvs. kooperativet tillverkarnär volym påen av varan q
enheter24 och säljer den till sina medlemmar för priset l2.
Den bruttovinst uppstår hos medlemmen A blir a+b+c+dytornasom

5.0625, hos bonden B a+b+c+d+e+f+g+hytorna 15. l 875 och hos
bonden C b+c+d+f+g+h+i+j+kytorna 28,125, dvs. fårman en
sammanlagd bruttovinst 48.375.

går detHur då för kooperativettillverkaren Uppenbarligen med för-
lust eftersom genomsnittskostnaden GK 13.92 och försäljningsprisetär

12.3 Den samlade förlusten blirär med andra ord 46, dvs 24 13.92-12,
förlust dock lägre den samlade bruttovinsten.är än Kollektiveten som

kooperativet följaktligen privat- och samhällsekonomisk vinst påger en
2.375, vinst möjligheten bilda koalitionutan skulleatt gåen som en
förlorad.

2 De svenska anläggningarna ofta små i internationelltär perspektiv ochett
kan ibland hård konkurrensnotera mellan privata och kooperativaman en

företag kunderleverantörer.om

3 Kostnadsfunktionen följer: TK q 10ut 15q 16.ser +som -
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helhetsperspektivetvinstmöjligheten ochkommaEtt sättannat att
företag där dedvs.företag,helintegreratskapa treettettattgenomvore

ihop underslåstillverkningsföretaget ägare.ochbönderna gemensamen
andra skäl,inteemellertid,skullelösningdylik utmanaEn om av

emellertid understru-studier harFlerainstitution.familjejordbruket som
inte minstöverlägsenhetekonomiskafamiljejordbrukets trans-kit av-

ord endaståterstår med andrariktigtdettaaktionskostnadsskäl. Om är
dekunna exploateraförkooperativkoalitionsbildningar attnatur sam-av
medstorleksekonomi i föreningmedförknippashällsvinster ensom

jordbruks-vissautspridd produktionägarmässigtochgeografiskt av
ravaror.

Marknadsmakt

bildamarknadsmaktskapakooperativför attMöjligheten attett genom
begränsadtämligenmedverkan,benägnakartell torde, statensutan vara

produktionsbegränsning, någotförutsätter ytterstdeneftersom som
flesta koopera-lantbrukskooperativ. Dei svenskaförekommasällan torde

demböndernatillträde och sättför attetttiv är öppna somser
produktion.marknadsföra derasförädla ochtillvarataga,

optimalaspelteoretiska denbeskriver i stor-Tennbakk 1994 termer
vinst-med privatkonkurrensduopolitiskikooperativ ettpåleken ett

kanföretagsformemahur de bådavill belysaföretag. Honmaximerande
deti FörstbyggsSpelstrategin sättersamtidigt. steg.förekomma treupp

antalgivetväljerinköpspris, sedansittförädlingsföretaget ettprivata
med i detellerprivatatill detskall säljaderåvaruproducenter vem -
företagetkooperativaväljer detSlutligenförädlingsföretaget.kooperativa

efterfrågekurva exploa-fallandekan viaproduktionsvolym. Detsin en
privata företagetvarvid det ärkonsumenterna,kundersina entera -

specialfall kon-belyserspelteoretiskdylikfree-rider. En ettansats av
mark-kooperativetföretag, därexisterande utövartvåmellankurrens

kartell.utbudsbegränsandekannadsmakt och enagera som
motverka mark-lämpliga föremellertidKooperativ kan attmervara

råvaruprodu-svenska därdensituationspeciellt inadsmakt, somen
oligopsonisituation.grossisterstarkafå, ochmöter storacentema en-

böndernaskaraktärenförstärksmarknadsmaktAsymmetrin i av
detfárskvaror. Iinslagmedbulkigvilkenproduktion, är stora av

utvecklasföljande resonemanget.
perfektvertikalt iintegreraskälpåtagligaingafinns attDet sagtsom
åtgärdatillandra ordsyftar medIntegrationenmarknader. attfungerande

genomsnitts-fallandenågotmarknadsmisslyckanden, utöversom,
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kostnader, kan bero på monopol- eller monopsoniförekom Argumentetst.
samarbeta i kooperativ för motverka marknadsmakt kan klargörasatt att

i modellen illustrerad i figur beskrivande marknadsförandeett
förädlande föreningsföretag. GI beskriver genomsnittsintäkten i det

företagetkooperativa och uttrycker hela det kooperativa överskottet ut-
slaget levererad mängd råvara från medlemmamaägama. GIper r

meduttrycker andra ord det högsta pris kooperativet kan betala för
råvaran vid varierande leverans-produktionsnivåer. Som kan Glmxmest
betalas. Tillhörande marginalintäktskurva MI, alltid skär iGIär som
dess högsta punkt. Kurvan uttryckerMK marginalkostnaden för att
leverera råvara till kooperativet och då samtidigt utbudskurva förär
medlemmarna, den beskriver med andra ord deras villighet levereraatt
denna råvara.

förädlande privatforetagEtt kan monopsonist kommersom agera som
enbart betala w till råvaruleverantöremaböndema. sådant företagEttatt
finner sitt vinstoptimum skämingeni mellan och den dubblaMI lut-
ningen på dvs. betecknarMK, MU, monopsonistens marginalutgift.som

Om motmedel monopsonistens marknadsmakt etablerarmotman som
kooperativ, vilket självt förädlar och säljer råvaran uppnås regelett som

fördelar såväl för råvaruleverantörema for samhället. Vinstmaxi-som
för det kooperativa kollektivet, liksom maximal samhällsvinst,mum

MK.‘skämingenuppnås i mellan MI och Vinsten blir ytorna
w.d+e+h+i+j+k. stigerDessutom priset råvaran från w till

rObservera vid produktionsvolymen kan kooperativet egentligenatt
wk.betala högre pris, nämligen Skulle emellertid försöka sigut ett man

det, betaladvs. hela överskottet ytorna a+b+c+d+e+f viaatt ut
avräkningspriset hamnar så småningom i skämingen mellan GI ochman

vilket såväl privat-MK, samhällsekonomiskt ineffektivtär som genom
stimulera produktionen till och förlust motsvarandeatt upp ger en

effektiva lösningenDen kräver med andra ord dels pris-ytan att
sättningen råvaran baseras dess marginalkostnad, dels över-att
eller underskottet i den kooperativa verksamheten kan betalas ut
finansieras på Vi behöver med andra ord flerprissystem.sätt.annat ett

utvecklasResonemanget senare.
figur visas för förädlandeI 3 marknadsförande kooperativen mer

variation modellen i figur variation innebärgynnsam av en som
ökande stordriftsfordelar. Monopsonisten, söker skämingen mellansom

4 förutsättningDetta gäller under kooperativet självt i sin försäljning inteatt
kan marknadsmakt, dvs. fallande efterfrågekurva.utöva möter en

15 l5-l29l
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skulle behöva betala råvaruleverantörerna priset föroch w‘MU MI, att
sig skulle emellertid bli negativsöka tillskansa Denmonopsonränta.en

överstiger fullblodig finnereftersom w‘ GI. monopsonist detInte ens en
dylik marknad. effektiva lösningenintressant på Den liggeratt en

skärningen mellan och denåterigen i MI MK, kan intemen nu
vinstmaximerande företagåstadkommas privat variationettav en av-

marknadsmisslyckande demonstrerades i figurdet som
råvaruproducenterkoalition, kooperativ, kan dock exploa-En ett av

outnyttjade samhällsvinst. Visserligen går självadennatera annars
förädlingsverksamheten den kooperativa rörelsen med förlust mot---

a+b+c+d, den väl vinsten hosuppvägs änytorna avmen mersvaras av
dels får högre pris för sin råvara dels kanråvaruleverantörerna, ettsom

Vinstökningen jämfört med intesina råvaruleveranser.expandera att
mellan ochalls består hela MK MI.producera något ytanav

spelteoretiska modellenDen

det finnas samhällsvinster hämtaVi har visat kan attatt genom
vertikal integration i form koalitionsbildning hos denhorisontell och av

familjejordbruk deföretagsmå representerar, atttyp genomsomav
det speleller bakåt i livsmedelskedjan. dåframåt Hurintegrerar ser

koalitionsbildningardylikaut genererarsom
bindande överenskommel-kooperativt spel tillåts spelarnaI göraett

i karaktärsfunktion, vilkenspel kan utfallet uttryckasvissaI enser.
spelvarje tänkbar koalition spelare. Två sådanautfallet föravspeglar av

samtyckespel. bilda kooperativnollsummespel och Att är ettettär
det enda hotet koalitionensamtyckespel, där är vägranmot atten

uni-kan hända den optimala lösningenden och deti ärvärsta är attsom
utfallenskilde uppnår bättrelateral, dvs. den attett genom agera ensam.

kooperativ samagerandet vinster detmedPoängen större änär attett ger
spelare. spelteoretisk jäm-agerandet for samtliga ingående Enenskilda

kännetecknasviktslösning attav

ageradeindivid får åtminstone lika utbyte dennevarje stort som om-
handpå egen

koalitionsbildningen lika alladet totala utbytet är stortav som om-
agerade samfálltspelarna
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ingen subkoalition kan vinna på agerande, innebärandeeget attmer-
ingen spelare, eller spelare, har såväl incitamentgrupp av som
förmåga motverka jämviktslösningenatt

Utfallet spelet kan avläsas dels koalitionsstruktur, delsav som en som
vinstutfall fördelat ingåendepå individerföretag. Om utfalletett av

koalitionsbildningen superadditativt koalitionsbildningär alltid lönsamär
och det bildas enda kooperativ, omfattande alla i givenett en grupp av

individer, något fallet vid fallande styckkostnaderär GK ellern som
stigande genomsnittsintäkter GI. fallI kan flertal kooperativannat ett

föruppstå den givna individer.gruppen av n
spelteoretisk jämviktslösningEn i kooperativt spel uppfyllerett en

effektivitets-serie och fördelningskriterier den Pareto-ärattgenom
optimal, organisatorisk stabilitet, inte innebär någon medlemattger
subventionerar någon och uppfyller kravet det finansiellaattannan
bidraget betalningsförmågan.motsvarar

Vad optimeras

Att bilda kooperativ önskvärt den totala vinstenär TV ökarett om
resultat koalitionen:ettsom av

MedlemmarnasTV bruttovinst i kooperativet VK medlemmars-
vinst vid monopolmonopsoni VM kooperativets produk--
tionskostnader kooperativetsKK försäljningsintäkter IK,+
eller i förenkling

TVVK-VM-KK+IK 1

TV kan maximeras välja lämplig nivå denpå inköptaattgenom en
inköpskooperativ eller den försålda råvaran förädlings-varan q r

kooperativ q. Optimeringsproblemet försäg inköpskooperativett-
kan då uttryckas som

q 0TV VK KK VM 1M 22 - - -

där medlemmamasböndemas utgifter för köpautgör insatsenatt q
från monopol. Uttrycket 2 innebär vinsten bildaett att att ett
kooperativ kan bestå komponenter. förstasägas Dentre ärav en ren
priseffekt inköpen blir billigare. Den andra substitu-att ärgenom en
tionseffekt består i input-mixen förändras och den tredjeatt ärsom
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ökad produktionsvolym. enbart studeraexpansionseffekten Attav en
kraftig underskattning kooperativetspriseffekter kan leda till av

expansionseffekternasubstitutions- ochvinstförmåga, ärnär stora.
konstant, varviduttrycket den sista VM IM,2I är parentesen, en-

till finna den omfattning påoptimeringsproblemet reduceras att
för ordningensmaximum VK KK.verksamheten Förstaettsom ger -

följaktligenvillkor attger

Vs;K Ks;K

skallden kooperativa verksamhetenmarginalintäkten iinnebärande att
figurer detmarginalkostnad. våralika med dess I attmotsvaras avvara
i figurerna ochXD och 2 3.i figur 1 MI MKMK attav

finansieringVinstfördelning och

präglas marginal-skall framgåtteffektivt kooperativEtt avsom
fårgesalla kunderleverantörerkostnadsprissättning och att sammaav

förädlingsverksamhetenemellertidpris för Kruxet är attsamma vara.
för-vinst eller förlust måstetillverkningen kaneller en somge en

den i proportion tillfördelamellan medlemmama. Attdelas utnytt-
till pris baseratvanligt,jandegraden, vilket är etturartar genom-

ochgenomsnittsintäkt figur och 3eller 2snittskostnad figur l
därdär GKmin eller MIlösningar, MK GKtill ineffektivaleder utom

fungerande lösningspelteoretisktspecialfall.dvs. i två EnGINGI —
underskottet itill ellerindividuella bidragetfördela det över-är att

proportion till bruttovinsten, Vi,i slagskooperativet, någon attav
däri koalitionen,deltaga

3TVi l

ISUil;n; TVi TVoch

kooperativaöverskottet i dentäcker under-där ISUil ;n;och resp.
verksamheten, dvs.

ISUil;n; KK-

kooperativet vilket dockunderskottet i 46,exempel i figurvårt 1I är
hos medlemmarna 48.375. Isamlade bruttovinstendenuppvägs av
finansiera kooperativets under-jämförs olikatabell nedan1 sätt atttre
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skott. den första kolumnen fördelasI underskottet lika mellan medlem-
och och får betala den15.33. I sista kolumnen visasmarna var en

bruttovinsten, för bönderindividerföretag.Vi, våra lika fördel-Entre
ning underskottet kommer inte individerna A ochatt accepterasav av

eftersom bruttovinsten lägreB, avgiften till kooperativet, och deär än
kommer inte medverka till bilda koalitionenkooperativet.att att

heller fördelningInte baserad på utnyttjandegraden koopera-en av
tivet kommer kolumn fyraI visas utnyttjandegraden, dvs.att accepteras.
inköpen i kolumnenoch två fördelning underskottet iqi, en av propor-
tion till denna utnyttjandegrad. kommerHär individ C deltagavägraatt
i kooperativet. skulleHan med denna princip behöva betala 28.75
medan hans bruttovinst lägre, dvs. 28.13.är

fördelning uppfyllerEn jämviktslösningens krav denärsom som
baseras på fördelning i proportion till bruttovinsten enligt sistaen
kolumnen och redovisas i kolumn vinnerDär alla på koali-tre.som
tionen och ingen har incitamentet gå och unilateralt elleratt ur agera
uppträda i andra subkoalitioner.

Alternativa finansieringarTabell 1 underskottet i kooperativtettav
företag enligt exempel

l 2 3 4 5
Individ Likartad Baserad på Baserad Utnyttjandegrad, Bruttovinst,

utnyttjandegrad bruttovinst Vi
A 15.33 4.31 4.81 2.25 5.06
B 15.33 12.94 14.44 6.75 15.19
C 15.33 28.75 26.74 15 5.06

Summa 46.00 46.00 46.00 24 48.38

den mån vinsten deltagaI i kooperativ står i hygglig relationatt ettav
till deltagandet utnyttj andegraden kan utdelningenavgiftenmätt som
likväl baseras utnyttjandegraden. gällerDetta i situationer där GK

dvs. eller i närhetenMK, styckkostnadsminimum GKmin, därav,
marginalkostnadsprissättning detsamma genomsnittskostnads-är som
prissättning. fallI där GK flatutpräglat i botten också avvikelsenär är
minimal och den bör merkostnadema administrativtvägas mot attav
hantera sofistikerade fördelningssystem.mer
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Optimal storlek

Vi spelteoretiskt urskilja olika fall förkan bestämningtre av
kooperativets storlek, enligt figurerna och det första fallet2 It.ex.

marginal genomsnittsintäkt medstiger såväl MI- GI. Vi andraärsom
storlek lägre eller lika med i figur vinsten0rd i r ökarHäränen

varje medlem och alla spelare bör ingå i kooperativet.med Ko-ny
bör alltså så möjligt, betala prisoperativet stort ett mot-vara som

svarande marginalkostnaden och fördela underskottet medelst klump-
flertalsummeavgifter, vilka kan fördelas på olika och ändåsättett

stabiliteten i koalitionen. med andra lätt fördelabevara Det ordär att
andra fallet den situation fortfarande stigerGI GKDet näravser

sjunker stiger. Problemet i detta skedesjunker, MI MK är attmen
den fallande stigande marginalintäkten marginalkostnaden vid ett

medlemskap leder till sänkt höjt avräkningspris inköpspris.utökat ett
Fördelningen blir i detta fall grannlaga uppgift stabilitetenav en om

bevaras.i koalitionen skall kunna
fallSlutligen har vi det där genomsnittsintäkten genomsnitts-även

faller stiger och då det svårt skapa spelteoretisktkostnaden är att
koalitioner. Kooperativet har blivit för och medlemmarstabila stort nya
utbytet för de redan befintliga. Individer eller kan i dettasänker grupper

eventuellt fleravinna på bryta sig och bilda mindre ochläge att ut
effektivare kooperativ.

etablerade företagMotdrag hos

den i figur kan justera sitt optimalabefintlig monopsonist 2En som
bildningenråvarupris i syfte motverka kooperativw’ ettatt av genom

intervallet mellan och där Höjssitt pris i GI MK GI MK.lägga 2att
minskar enligt ekvation incitamentet bildamonopsonistens pris 2 att

kooperativ. etablerad monopsonist kan betrakta sina etablerings-Enett
fördel.kostnader sunk och har därmed spelteoretiskcosts ensom

vid pris där råvaruleverantöremabönderna vinner likaGränsen sätts ett
till monopsonisten bildamycket sälja kooperativ,att egetatt ettsom
den lägre vinsten sälja till monopsonistvilket innebär att attav en

Zki.underskottet i kooperativet, Slutsatsen blir hotetenbartattmotsvarar
bilda kooperativ skulle kunna bönderna lika goda villkor hosatt ett ge

demonopsonist verkligen bildade kooperativet.som omen
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Slutsatser

Förstår hur kooperativ bildas förstår också under vilkaettman man
villkor existerande kooperativ tvingas arbeta. Spelteorin ger oss en
metod för studera själva formationen dylika koalitionsbildningar,att av

metod avviker från standardmodellema. Standardmodellemasen som
lösningar oförenligaregel med spelteoretiskt stabila lösningar,är som
vilka i sin bygger på incitamenten hos de enskilda beslutsfattarna.tur

stabila lösningen iDen kooperativt spel utgår från frivillighet,ett
enighet, samtycke och entydig förvinst alla går i koalitionen,som
den förutsätter marginalkostnadsprissättning och anvisar metoder för hur
kooperativet finansieras.skall Spelteorin också beslutsreglema förger

fungerande kooperativ. tvingasMan inte välja mellan styrningett en
dikterad företagsledningen eller baserad på majoritets- ellerav en
medianväljarprincip eftersom hela den frivilliga koalitionsbildning ett
kooperativ baseras på enighet- alla skall vinna koalitionenutgör
och ingen skall vinna på lämna den.att

Koalitionen tilldelas i spelteorin strikt ekonomisk roll, där den kanen
effektivisera befintliga marknader och möjliggöra vinster som annars
inte skulle kunna erhållas. Förhållandena för koalitionsbildning dären
horisontella klubbar söker vertikala integrationsvinster i form ko-av
operativa företag tycks speciellt i lantbruket, där råvaru-gynnsamma
produktionen med fördel tycks i geografiskt splittrade och småäga rum
familjeföretag. otvetydiga stordriftsfördelamaDe i förädlings- och
inköpsverksamhetema skulle i och för sig kunna exploateras i privata,
vinstmaximerande företag. finnsDet dock åtminstone fall där dettre
kooperativa företaget kan överlägset och klart samhällsbefrämjande.vara

fallet med stordriftsfördelarDet där själva kooperativet går medärena
förlust, helheten vinst. Det andra fullständig integra-är närmen ger en
tion mellan förädlingsföretaget och de underliggande leverantörerna
kunderna inte ekonomiskt fördelaktig eller möjlig, i falletär t.ex.ens

effektivamed många små familjeföretag. tredjeDet mark-är när
nadsmakten i övriga led i livsmedelskedjan, övervinstema host.ex.
monopsonisteroligopsonister, kan motverkas.

förutsättningarDylika kan mycket väl gälla flerapå jordbruks-
marknader och tordedet viktig forskningsuppgift fastställaattvara en
de storleksekonomiska fördelarna i lantbrukskooperationen, effektivitets-
egenskaperna i de råvaruproducerande familj eföretagen och förekomsten

marknadsmakt i livsmedelsindustrin.av
den mån kooperativI samhällsekonomiskt skadligt torde emel-ärett

lertid orsaken inte ligga i just denna kontrakts- och koalitions-typ av
bildningar bero på andra faktorer, jordbrukspolitik ellerutan t.ex.mera
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således inte den kooperativa före-marknadsdominans. sådana fall börI
hand angripas jordbrukspolitikensådan i förstatagsformen utansom

marknadsdominansen i sig.eller

Figur Välfärdseffekter1. inköpskooperativhos ettPris

r
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förädlande kooperativPris hosOptimal lösning ettFigur 2.
överskottgenererarsom
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Pris
lösningFigur 3. Optimal hos förädlande kooperativett

underskottgenererarsom

MU

MI

3
max
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ochkoncentrationBetydelsen av

inomkonkurrensenförinträdeshinder

livsmedelssektom

FölsterStefanFil. dr.
UtredningsinstitutIndustriens

marknad betraktatsföretag påkoncentrationenharTraditionellt enav
forskningårsgraden konkurrens. Senarepåavgörande måttett avsom

riktasIställetalltmer ifrågasätts.ståndpunktendentillhar dock lett att
Syftet med dettainträdeshinder.olika är attintresset mot papper gemer

till dennahar lettforskning omvär-denbeskrivningkort somaven
svenska livs-dentillämpningar påtänkbaradiskuteradering, attsamt

medelssektom.

inträdeshinder ochkoncentration,mellanSamband
utgångspunkterkonkurrens:

olikakonkurrenslägetanalysenteoretiskadentid harUnder lång somav
modellerför olikatill skett inomupphovmarknadsstrukturer ramenger

ocksåkoncentrationhögrevilkaCournot-modellen inomt.ex. en
i dessaantagandepriser.monopolkraft och högre Ettinnebär större

skall produ-kvantitetenförst bestämmerföretagenmodeller är att som
efterfråganutbud ochfaller så överens-varefter priset attutceras,

finnskoncentration,därför högreföretag, och störreMed färrestämmer.
ökarprisetdrasjälv närföretagförförutsättningar attnyttaattett av

kvantiteten.produceradedendrarföretaget ner
kvadra-Herfindahlindex summanoftastKoncentration mäts avsom

koncentrationsmåttenflestademarknadsandelar. Menföretagensten av
Sambandet mellanresultat.därförkorrelerade ochnäraär sammager

speciellafleraemellertid påmonopolkraft berorkoncentration och an-
Kritiken,praktiken.uppfyllda ibehöverintetaganden somvarasom

följandeuppmärksammatframför alltharår,underblivit starkare senare
punkter:

kvantitetenproduceradeförst och denprisernaföretagenOmA sätter
fullgod konkurrensBertrand-modellen uppstårdärefterbestäms en
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redan med två konkurrenter. praktikenI torde ofta finnas inslag bådeav
Coumot- och Bertrand-modellema. Företagens beslut både pris ochom
kvantitet i vissa avseenden bindandeär kan justeras i andramen
avseenden.

B Koncentration i allmänhet endogenär variabel påverkasen som av
förhållandena på marknaden. Demsetz 1974 exempelvisresonerar om

koncentration kan uttryck för varierandeatt effektivitet.ett Omvara ett
företag effektivare de andraär så blir marknadenän sannolikt koncen-
trerad, priserna blir lägre de hade varit.än I synnerhet imen ettannars
litet land kan hög koncentration följden behov utnyttjaett attvara av
skalfördelar i konkurrensen utländska företag. Williamson 1968mot
visar liten effektivitetsökningäven kan kompenseraatt för ganskaen en

ökning monopolkraften sker med ökadstor koncentration.av som

C Coumot-modellen inte någon hänsyn till möjligttar nyinträde av
konkurrenter. Utvidgas modellen så nyinträde tillåts blir i allmänhetatt
villkoren för nyinträde betydelsefulla för prissättningen koncen-änmer
trationen på marknaden t.ex. modeller med limit pricing eller
potential competition.

D Det ingen hänsyn till olika informationsbegränsningar.tas typer av
kunderNär exempelvis har sökkostnader har det visat sig störreatt ett

prisetföretagantal kan leda till högre

Dessa skäl innebär det i praktikentre intill omöjligtatt är näst att av-
hög koncentration, eller företagsgöra dominerande position,ettom en

konkurrenshinder i sig ellerär minskar effektivitetenett på marknaden.
Av dessa skäl inte dominerande position olaglig i sig i de flestaanses en
länderna. Endast i USA finns riktlinjer US Justice Department Merger
Guideline, 1992 enligt vilka sammangående företag konkur-ett antasav
renshindrande koncentrationsmått Herfindahl-Hirschmanett indexom

Ävenöverstiger 1 800. i sådana fall finns dock möjlighet för företagen
för sin sak.att argumentera

Istället för enbart på koncentrationsmåtten haratt frågan miss-se om
bruk dominerande position hamnat i fokus. Tanken ärav attmer man
undersöker på vilket företagen utnyttjar sin dominerandesätt position

‘ Stiglitz, J.E.,Competition and the number of firms in market: Area
duopolies competitive than atomistic markets, Journal of Politicalmore
Economy, 1987, 1041-1060.
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Även praktiska ochfinns emellertidhärhöja priser.för teore-storaatt
ställning verkligen miss-dominerandesvårighetertiska avgöraatt om en

brukas.
nyinträdemöjligheterna tilldärfördiskussionenhandlarAlltmer om

tillåts exempelvisamerikanska riktlinjernämndakonkurrenter. I ovanav
snabbtsannolikt,nyinträde förväntasmarknadsandelstörre varaomen

dominerandekonkurrenshindermotverkaförtillräckligtoch att av
position.

dominerandehari vilken mån företagfråga blir dåviktigEn ensom
harFlera mekanismerinträdeshinder.kan skapa nämnts,position själva

bl.a.:

sänkerdominerande företagetinnebär detpricingPredatoryA att
konkurrera.företag börjarområde därdetjust inompriset ett nytt

finansielladominerande företaget har ändet störreFörutsatt att resurser
avvärjasnyinträdedärmedkankonkurrenten

med pris-kan hotabefintligt företagfår till följdSunk CostsB att ett
olönsamtinträdenivåkrig på görsomen

leverantörer.avtal medVertikalaC t.ex.

resultat2. Empiriska

1951har följt Bainempirisk litteraturomfattande attEn genom
konkurrens. Dessakoncentration ochmellansambandetfokusera

structure-conduct-performancedet s.k.tillsyftadestudier testaatt
huvudsakliga måttet pådetKoncentrationen ansågsparadigmet. vara

Studierna finnervinst.utfallet i formbestämmerstrukturen t.ex.avsom
vinsterkoncentration påeffektinteviss, stor, avmenen

Scharfstein,2 och D.Bolton,pocket P.för deep story,kallasDetta t.ex.se
contracting,financialproblemsbasedpredationoftheoryA agencyon

93-106.Economic Review, 1990,American
3 incumbency, Kap.8.and value ofbarriers theMobilityGilbert, R.J.,

Industrial Organisation,Handbook ofR.Willig red.ochSchmalensee
Holland, 1989.Amsterdam, North

4 Inter-industry studiesi Schmalensee,litteraturen R.genomgångEn gesav
Willig ochRichard,i Schmalensee,performance, kap. 16andof structure

Amsterdam,Organization V.II.Handbook of IndustrialTheRoberts red.
Holland, 1989.North
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Kritiken dessa studier har, enligt diskussionenmot gått påutovan,
koncentrationen dåligt mått påatt är monopolkraft.ett Dessutom kan

sambandet tolkas på flera En rad studier harsätt. slutsatsenstött att
sambandet mellan koncentration och vinster främst beror på att
innovativa, snabbt växande företag vinstrika och oftare arbetarär i mer
koncentrerade marknader.

synnerhetI visar det sig företagens individuella marknadsandelaratt
betydelsefulla branschkoncentrationensär än företagensNär mark-mer

nadsandel inkluderas försvinner all effekt koncentration vinster.av
Oftast visar det sig marknadsandelar i sambandatt med höga vinst-stora

beror produktenspå skalekonomier och framgångsrikaer
Samtidigt har flera studier lyft fram betydelsen inträdeshinder. Ettav

1991.7exempel Andersen och Rynningär Författarna inträdes-mäter
hinder på de mycket enklasätt approximationerett änannat tidi-man

och finner inträdeshinderanvänt, avgörande för förmåganatt ärgare att
bibehålla monopolkraft längre tidsperiod.över en

En empirisk studie 1995.8den Fölster och Peltzmanär Iannan av
panelstudie 88 svenska produktmarknader visas bl.a. koncen-en attav

tration inte behöver problem i sig. koncentreradeMer branscherettvara
har högre produktivitettvärtom och lägre priser jämfört med priser för

produkter inom EU mindre koncentrerade branscher,än vilketsamma
sannolikt innebär sådana branscher har blivit koncentreradeatt därmer
svenska företag har kostnadsfördelar. Samtidigt visas fler företagatt
innebär lägre priser och högre produktivitet. Dessa två resultat tyder
sammanlagt på vikten skilja mellan koncentration och företagantalatt
och innebär för konkurrenspolitiken undanröjande inträdeshinderatt av
kan viktigare bekämpa koncentration.än attvara

5 exempelEtt Ravenscrafl, D.,Structure-profitär rellationshifps the lineat
of business industryand level, Review of Economics and Statistics, 1983,
22-31.
6 innovativEn studie visar detta Chirinko, R.S. ochär Fazzari, S.M.,som
Economic fluctuations, market and scale: Evidence fromreturns topower,
firm-level data, Journal of Applied Econometrics, 1994, 47-69.
7 Andersen, O. och Rynning, M., An empirical illustration of alternativean
approach measuring the market and highto profits hypothesis,power
International Journal of Industrial Organization, 1991, 239-249.
8 Fölster, och Peltzman, S.,The social of regulation and lack ofcost
competition Sweden, SNS occasional january67, 1995.paper, no
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på livsmedelssektornTillämpning3.

forskningslitteraturenii vilken måndiskuteras ärSlutligen argumenten
inträdeshinder kanvilkalivsmedelssektom,tillämpliga varasom

organisa-kooperativavilken roll denallvarliga, och i synnerhetsärskilt
i sammanhanget.spelartionsformen

i Bonin,producentkooperativ finnslitteraturengenomgångEn omav
mellanfinnsvisas det1993. Däroch PuttermanJones ett stortatt gap

teoretiska slutsatserresultat. Mångaempiriskaochteoretiska t.ex.om
fårproducentkooperativsysselsättning ilägreproduktivitet ochsämre

empiriskt stöd.inget
livsmedelsområdet hämmarkooperativenfrågandet gällerNär om

beror på aktörernasmellan problemskilja abörkonkurrensen somman
probleminträdeshinder, och cproblem beror påstorlek, b somsom

organisationsfonnen i sig.kooperativapå denberor

storlekmed aktörernasProblema

det svårtdiskussionenmed den tidigare avgöraenlighet är attI om
problem.marknadskoncentration i sigochstorlekkooperativens är ett

Å i formdominerande ställningmissbrukfinns risk forsidan avavena
ocksåradprisdiskriminering För ärhögre priser, matvarort.ex. m.m. en

frånkonkurrenspåtagliga, vilket innebärtransportkostnadema ut-att
vissa områden.kan slå igenom påheltföretag inteländska

Å konkurrensstorlek i sigkooperativensförhindrar intesidanandra
vilket innebärDanmark,randområden t.ex. att ut-inom gränsen mot

kani Sverige. Detskulle kunna växaändåkonkurrenterländska
synnerhetlivsmedelsområdet, iskalfördelarviktigaockså finnas

ochmarknadsföringvarumärke,etableringberorsådana ettavsom
ocheffektivitetstorlek främjarinnebärakandistribution vilket attatt en

kon-för kunnaförutsättningkoncentrationochstorlekviss är atten
internationellt.kurrera

föra i bevis. Där-dominerar svårtmekanismerdessaVilken är attav
dominerande ställningendenargumentation hurudvidaför kan omen

tillämpningunderlag förförmodligen inte tjänaskadligär som enper se
konkurrenslagstiftningensnaturligtvisbörkonkurrenspolitik. Däremotav

Till eventuellttillämpas.dominerande ställningmissbrukförbud mot av
företag.nyinträdehindrasyftar tillsådanthörmissbruk även att avsom
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b Problem med inträdeshinder

Mycket tyder på det avgörande konkurrenshindret inom livsmedels-att
industrin kan inträdeshinder de vertikalautgörs näravara som av
kopplingar framåt och bakåt till branscher där nyinträde försvåras av
regleringar.

producentEn vill etablera sig i Sverige kan ställas införsom ett
betydande problem knyta bönder till sig. För många råvaror finnsatt
lokala skalekonomier i den meningen transportkostnadema blir lägreatt

många bönder i område levererar till producent. Eftersomettom samma
möjligheten till nyinträde för bönder i praktiken inte finns, och även om
möjligheten för existerande bönder ändra produktionen begränsadatt är

kvoter producent hänvisad tillt.ex. är relativt snabbt slutaattav en ny
avtal med andel bönderna inom region.stor Detta tordeen av en vara
svårt under vanliga förhållanden, försvåras ytterligare dennog men av
kooperativa organisationsformen mer detta nedan.om

Nyinträde kan alternativt ske i form import från konkurrerandeav
livsmedelsproducenter. Till följd transportkostnader detta emeller-ärav
tid för del livsmedel ingen fullgod ersättning för lokal konkurrens.en

Såväl importerande hemmaproducerande konkurrenten som en ny
konfronteras dessutom med ytterligare potentiellt konkurrenshinder,ett
nämligen de vertikala kopplingar till distributionsledet.nära På andra
marknader det normalt företag kan byggaär distribu-att nya upp egna
tionsnät dvs butiker eller de kan köpa sig i distributions-att ettegna

de redanHos existerande distributionskedjomanät. finns också sådana
vertikala kopplingar i viss omfattning, tillverkarKF delt.ex. som en
livsmedel själv.

potentiellaFör distributörer inom livsmedelshandeln, harnya som
vertikala kopplingar till producentledet e. utländska producenteregna

dock möjligheterna starkt begränsade,är dels kommuners kontrollav
etablering livsmedelsaffáreröver plan- och bygglagen,av nya genom

och dels så andel livsmedelshandeln kontrollerasatt storav en av av
kooperativ ICA och KF.

vilkenI utsträckning dessa förhållanden inom livsmedelshandeln bi-
drar till konkurrenshinder inom livsmedelproduktionen beror på hur lätt
livsmedelhandeln kan bryta banden med de svenska producentema. En
beskrivning t.ex. Olof Bolin livsmedelshandelnsär grossisteratt är
mycket starka och koncentrerade och därför har betydande marknads-en
kraft eller mindre eliminerar eller kompenserar för livsmedels-som mer
producentemas marknadskraft. Detta slags oligopsoni för-utgör ett
hållande där priset kan ligga priset fri marknad.nära en



Bilaga 5 451SOU1995:117

sådantinvändningarflera tänkbarafinns dockDet mot ett resone-
undersökasbetydelse bör närmare:mang, vars

Även förhållande kan liggaoligopol-oligopsonii näraprisetA ettom
efterfrågan liggerutbudet ochteorinmarknadspriset, sådet fria säger att

kan intemarknad.på fri Dettaskulleunder dettydligt omsättas ensom
livsmedelskooperationenstillhänvisningmedviftas undanheller atten

harKooperationemamycket bönderna levererar.huromsättning styrs av
hemmaförsäljningenkrympamöjligheter ochbetydandeändå att styra

tillallokera råvarorproduktion, möjlighetineffektiv attt.ex. engenom
hemmapriset högtför hållatill underprisslutprodukter,olika attexport

transportkostnaderendast i den månbegränsasmöjligheterDessaosv.
importkon-för tillåtatillräckligt lågautlandetfrånför import är att

kurrens.

ställning innebär dedominerandeLivsmedelskooperativa företags attB
pris-från importörerkonkurrensmotverkakani viss mån genom

försökdelmarknader därjust dePriserna kan sänkas pådiskriminering.
sker.importkonkurrensexempelvistill

mellan livs-bindningareller implicitaandra explicitafinnaskanC Det
i praktiken begrän-konkurrenseninnebärmedelsproducentema attsom

samordna sinlyckasområde implicitproducentemaOm ettt.ex.sas.
de åt-marknadskraftbetydandehar de ändåprispolitik gentemoten

förspriser lätthögregrossistföretagen. den månIminstone storatre
tillbakahållagrossistemas motivocksåkantill konsumentervidare att

kanöverenskommelserimplicitabegränsade. Tänkbaraprisökningar vara
gengäldöverpris ivisstgrossister mot attettaccepterarattt.ex. vara

butiker ochdirekt tilllevererainte försökerlivsmedelsproducentema att
grossistledet.hoppa över

organisationsformenden kooperativamedProblemc
utred-publicerad i dennaocksåvisar i sittRichard SextonSom papper

kon-i sig ingetorganisationsformenkooperativaden störrening utgör
marknaden ochdominerarkooperativet intekurrenshinder förutsatt att

försäljningen tillminskamöjligheterreellaharmedlemmar attatt
dessaoklart Sextonförblir dock någotkooperativet. attDet anserom

uppfylldaställningen,dominerandeavseende deni synnerhet ärvillkor,
Sverige.i

organisationsformenkooperativatorde densituationenden svenskaI
dominerande ställ-deninträdeshinder,de problemförstärkanågot som
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ningen och de reglerade jordbruks- och livsmedelsmarknaderna kan
tänkas upphov till.ge

allmäntEtt problem med kooperativa företag den vanligaär att ägar-
marknaden inte fungerar på med andra företag.sätt Ensamma som
ineffektiv kooperation kan inte köpas Konkurrensenägare.ut av en ny
på ägarrnarknaden således definition begränsad.är per

marknadenPå för råvaror begränsas konkurrensen därför med-att
lemmar har inlåst kapital i kooperationen. Så länge deett medlemmarär
kan de bli delaktiga i avkastningen, rabatterad försäljning maski-t.ex. av

Lämnar de kooperationen förlorar de sitt kapital. Detta innebärner. att
bönder inlåsta påär det mycketsätt svårt förett görsom en ny
producent knyta till sig bönder leverantörer.att som

Även på marknaden för livsmedel kan konkurrensen begränsas.
Kooperationens organisation innebär den inte drar sig marknadenatt ur
lika lätt andra företag den effektivarenär konkurrent.mötersom en

innebärDetta potentiell konkurrent har lägre förväntadatt avkast-en en
ning inträde.av

svårtDet vilken rollär och dessaatt mekanismerveta var en av
eventuellt spelar. stark indikationEn bristande konkurrensatt är ett

finnsproblem dock i studier visar på mycket låg produktivitetsom en
i svensk livsmedelstillverkning jämfört med främst USA, medävenmen

TysklandDanmark och

Avslutande kommentarer

Min slutsats förda såväl Bolinär Sextonattav ovan resonemang som
kan för optimistiska konkurrensförhållanden i samband medvara om
livsmedelskooperationema. Sexton verkar inte egentligen hänsyn tillta

förhållanden,svenska verkar utgå från de amerikanska koopera-utan
tionema oftast har mindre andel marknaden. Bolin behandlarsom en av
inte flera tänkbara konkurrensproblem kan uppstå livsmedels-som
marknaden.

båda fallenI slås jag också Bolin och Sexton diskuterar kon-attav
kurrensproblem främst på livsmedelsmarknaden, och inte särskilt mycket
på marknaden för jordbruksprodukter. viktigEn konkurrensfråga iär
vilken böndermån har tillgång till marknad for sina produkter. Kanen
det så, paradoxalt bönderna i slutändan de förloraratt ärvara nog, som

de inträdeshinderpå finns För livsmedelsproducenter.mest Densom

9 Se Swedens Economic Performance, McKinseyt.ex. Global Institute,
Stockholm 1995.
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livsmedels-svenskiproduktivitetenlågainternationellt extremtsett
vinnaskulle kunnaoch konsumenterbönderbådetyder påindustri att

allmänt tyderlivsmedelsindustrin. Merinomökad konkurrensmycket på
konkurrens-viktigastedetinträdeshinder kanpå attresonemanget vara
kooperativaoch denställningendominerandedenmedanproblemet,

problem.underordnadeorganisationsformen är
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