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Gabrielsson, Vivianne Gunnarsson, verkställandeutredaren vice
direktören Hjorth, departementssekreteraren Krafft,Lars Kerstin
departementssekreteraren Karin avdelningschefen Jan-ErikLarsson,
Ljusberg, departementsrådet Anders Lönnblad, verkställande direktören
Peter Mattsson, verkställande direktören Nils Eric Näslund, filosofie
kandidaten Mats Reidius, departementsrådet Staffan Sandström och
departementssekreteraren Ulvelius.Nina

Departementsrådet Lönnblad entledigadesAnders den 30 juni 1996
och i hans ställe förordnades dag departementssekreterarensamma
Katarina Wahlgren. juni förordnades andre viceDen 30 1996
ordföranden Sture Nordin expert.som

sekreterareTill förordnades den 30 januari 1996 Mariaagronomen
Sjökvist.Bernhardsson och hovrättsassessom Karin Maria Bernhardsson
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Särskilda har de sakkunnigayttranden avgivits Lars-Gunnarav

Mattsson och Nils Wahl. Experterna Peter Dettmann, Lars Hjorth, Jan-
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Utredningens arbete

Direktiven till den särskilde utredaren finns bilagda bilagasom
Uppdraget brett och omfattar förädling, import och handel medär
livsmedel. Utredaren skall lägga förslag leder till ökad konkurrenssom
i handeln med livsmedel och i detta sammanhang särskilt beakta de små
företagens situation på marknaden. direktivenI också denattanges
särskilde utredaren skall jämföra den svenska situationen med
situationen i andra OECD länder.

Uppdraget har delats in i olika delartre
handeln med livsmedel på världsmarknaden,-
den politiken inom och konkurrensEU i handeln medgemensamma-
livsmedel, och
den svenska situationen.-
Som underlag till utredningens ställningstaganden det gällernär

villkoren för konkurrensen på den svenska marknaden har Statskontoret
och Konkurrensverket inkommit med vilka behandlar derapporter
problem företag inom detaljhandeln och konkurrens-mötersom nya

livsmedelsomrédet.‘verkets tillämpning konkurrenslagen inomav
Internationella jämförelser har genomförts i samband med studieresor

till Danmark, Frankrike, Storbritannien och USA. Uppdraget i detta
avseende i avsnitten och4rapporteras

Samråd har skett med Utredningen uppföljningom av
konkurrenslagen, Plan- och byggutredningen och Utredningen om en ny
konkurrenssituation för livsmedelsindustrin. Utredningen har också varit
i kontakt med Livsmedelsverket det gäller livsmedelslagstiftningennär

Banklagskommittén och Finansinspektionen för inhämtasamt att
synpunkter det gäller de k kundmedelskontona.när s

Utredningen har sammanträffat med tjänstemän OECD-vid
sekretariatet konkurrensdirektoratet och EG-kommissionen DGlV. Ett

1Konkurrensverket 1996-06-17 Konkurrenslagen och dess tillämpning inom
livsmedelssektorn.
Statskontoret Dnr 108/96-5Rege1pr0blem livsmedelshandeln.i
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utredningens frågeställning diskuterades, harseminarium, där
livsmedelsdirektorat.genomförts vid OECD-sekretariatets

synpunkter från sakkunnigautredaren har inhämtat ochDen särskilde
sammanträden 96-04-29, 96-05-24,vid 96-02-16, 96-03-13, 96-experter

och 96-10-09.07-19, 96-08-12, 96-09-10, 96-09-25
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Sammanfattning1

uppdrag ochUtredningens1.1

för arbetetutgångspunkter

kan leda till ökadförslagbestår i läggauppdragUtredningens att som
omfattar handel i vidlivsmedel. Direktivenmedi handelnkonkurrens

utrikes-detaljhandel, handel inom EUochSåväl parti-bemärkelse. som
ingår ocksåuppdragetland ingår i uppdraget. Imed tredjehandel att

och detaljhandel.förädlingsindustri, parti-mellanförhållandetgranska

Ökad konsumentenkonkurrens gynnar

får konsumenter lägreökad effektivitet. VikonkurrensökadEn somger
bådegenuint intresseharökad valfrihet. Konsumentenpriser och etten

effektivt. Därför detmarknader fungerarsiktkort och långpå ärattav
konkurrensfrågoma. Urperspektiv påanlägga konsumentensviktigt att

hinderdäremotkonkurrensensynvinkel kanföretagets ett motses som
vinstmaxi-mål.företagsekonomiska Detkortsiktigaförverkligaatt

markna-på allatillspetsat, ha konkurrensnågotföretaget vill,merande
förbättramedel förkanSamverkandender attettutom somsesegna.

kortsiktigapå kort sikt.effektiviteten Denföretagsekonomiskaden
deninblandade. Mende företagpositiv föreffekten kan bli ärsom

därmednegativ ochkanpå konkurrensenlångsiktiga effekten vara
upprätthålla effektiviteten.minskar anledningen att

områdenolikaUppdraget indelat i tre

därförområde. har varitmycket vitt Detuppdrag berörUtredningens ett
delområden.avgränsade Detnågrarikta in arbetetangeläget motatt

världsmarknaden och denlivsmedelfrågan påförsta området berör om
Europeiskamedlem denhandelspolitiken. Sverigeinternationella är av

livsmedelsområdet denSpeciellt inomUnionen. är gemensamma
området för utredningensdet andrapolitiken omfattande. Detta utgör

politikenoch utvecklingeninternationella perspektivetanalys. Det av
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inom EU kring möjligheten öka konkurrensensätter iatten ram
handeln med livsmedel i Sverige. Situationen på den svenska markna-
den och vad landet kan för öka konkurrensen detinom göras att ärsom
tredje området. dettaI område ingår också genomgången noggrann av
den svenska livsmedelslagstiftningen och dess effekter på handeln med
andra länder och tillverkning handel med livsmedel Sverige.isamtav

internationella perspektivetDet

Vi står idag inför situation där världsekonomin blir både alltmeren
Ökadoch sammanflätad. konkurrens handelni med livsmedelöppen är

inte nationellt svenskt problem. frågaDet har centralett är en som en
frihandel.roll i det multilaterala internationella samarbetet for ökaden

frågorDe i utredningens arbete berör import livsmedel tillsom av
Sverige kan endast besvaras i internationellt perspektiv. Därför inledsett

avsnitt behandlar handeln med livsmedel irapporten ett ettav som
internationellt perspektiv. Internationellt finns samband mellanett
handel, investeringar och konkurrens. Detta gäller inom livsme-även
delsområdet. Politiska framsteg inom detta område bör utgå från
samordnade insatser inom handels-, närings- och konkurrenspolitiken.
Detta också utredningens utgångspunkt.är

medlemSverige EUsom av

Sedan januari1 ingår Sverige1995 del den Europeiskasom en av
Unionen EU och dess inre marknad. harEU överstatligen gemensam
politik inom samtliga kämområden berör utredningen. Detta gällersom

högstai grad för handels- konkurrens- och jordbrukspolitiken där
,

överstatligheten ingick i det ursprungliga Rom-fördraget. En gemensam
livsmedelslagstiftning har gradvis framvuxit under de tio årensenaste
i syfte avskaffa handelshinder på marknad.EU:s inre Denatt

politiken för handel, jordbruk, livsmedelslagstiftning ochgemensamma
konkurrens behandlas i andra avsnitt.ett

Handeln med livsmedel Sverigei

denI svenska utvecklingen det gränssnittet mellan förädlingsindustriär
och handel strukturen och utvecklingstrendema inom parti- ochsamt
detaljhandeln fokuseras. Dessutom behandlas konkurrenslagenssom
tillämpning inom livsmedelsområdet och de villkor för konkurrensen

skapas den svenska livsmedelslagstiftningen.som av
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Det breda perspektivet knyts i antal förslag till åtgärder,ettsamman
internationellt och nationellt, kan öka konkurrensen handelni medsom
livsmedel.
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perspektivetinternationella1.2 Det

livsmedelfiihandel medökadMot en

betydelse världen TrotsmedLivsmedel över.är storen grupp av varor
med livsmedel minskat i omfatt-internationella handelndetta har den

nedgångParadoxalt har denna i denbörjan på l970-talet.ning sedan
omfattande regionalasammanfallit medinternationella handeln
ökat behov skeppaborde ha medförtförsörjningsproblem vilka attett

och världsdelar.mellan regionervaror
förändrat handelns omfattningOECD harJordbrukspolitiken inom

påverkatOECD har inte endastProtektionismen inomoch inriktning.
den harmedlemsstaterna,resursfördelningen negativt inominkom ochst-

för utvecklingsländerförsämra villkoren deockså bidragit till att som
konkurrenslivsmedelsområdet. ökad iEnhar exportpotential inomen

denna utveckling bryts.livsmedel kräverhandeln med att
internationella handelnvärldsmarknaden och densituation påDagens

förhållanden:omfattning femlivsmedel påverkas imed stor av
prisstödspolitik medförtOECD-ländemasförsta harFör det att

förändrats. allthandelsströmmama Isamtidigthandeln begränsats som
inverkan påinneburit negativhar denna utvecklingväsentligt en

skattebetalare ochtrade samtidigtutvecklingsländemas ofterms som
jordbruket.för stödet tillfått betala dyrtinom OECDkonsumenter
stöduppgår detberäkningarEnligt OECDs preliminära som

tilljordbruket år 1995 l 300tillskattebetalare och konsumenter cagav
kronor.miljarder

delar Asienutvecklingen iekonomiskadet andra har denFör av
förädladejordbruksråvarorefterfrågan på såvälmedfört ökad somen

denna efterfrå-missväxter harmed regionalalivsmedel. kombinationI
nivåpå sin högstaspannmålsprisema befinner sigbl.a.lett till attgan

1970-ta1et.sedan mitten av
ochforna Sovjetunionenutvecklingen i detdet tredje harFör

efterfrågan på livsmedelmedförtochi central- Östeuropa attstaterna
marknadsanpassatsprisernaområdenbegränsats i dessa utan attnär

lönebildningen.inommotsvarande förändring ägt rum
befinneroch viUruguay-runda avslutatsdet fjärde har GATTsFör

jordbruket. Avtaletockså omfattarförsta avtalsperiodinne i den somoss
bred enighetråder dockalltför kraftlöst. Dethar kritiserats attomsom

märkbartexportstöd kommerdet gälleråtaganden bunditsde attnärsom
jordbrukspolitiken.påverka utformningen av
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inlettOECD länderviktigafemte har fleradetFör merennumera
följer URvadjordbrukspolitikavreglering sinomfattande än avsomav
USA EUpolitikförändringar ibeslutadeGenom nyligen äravtalet.

framtida avtals-iviktigade endamed Japantillsammans parterna en
kommerkräver.vad avtalet Dettainte gått längre attrunda änännusom

underinledsförhandlingarnakraftigunderställa EU närextern pressen
1998/99.

medhandelnutvecklingenförförhållandenfemDessa avramger en
tillväxtfortsattframförsikt. Vi kanpå medellånglivsmedel oss ense

Geneveförhandlingar iparallellt medfrihandelsblockregionalahos om
internationellajordbruket. dentill Istödetneddragningfortsatt aven

samtidigtbetydelseöfrågomamiljhandelspolitiken kommer störreatt ges
påverkakanutveckling negativtsådansvårtdet är att att ensesom

livsmedelsområdet.frihandel inomökadtrenden mot en

utveckling OECDLivsmedelskonsumtionens inom

inkomster,befolkningensbestämslivsmedelKonsumtionen avav
finns vissaoch preferenser. Detsammansättningstorlek, gemensamma

lett tillOECD vilkainomfaktorer,fyradessautvecklingen,drag hos av
sigdetaljhandelnsparti- och närmai industrins-, sätt attförändringar

konsumenten.
förfinnsökar sakta. DetOECD gränsBefolkningen inom yttreen

uppstårDärmedkonsumeras. strävanlivsmedel kanmyckethur ensom
butiken.säljs ilivsmedelhos deförädlingsvärdetökaatt som

dengått i riktningsamtidigtharOECD attinom motUtvecklingen
minskar i taktlivsmedelför inköpanvändsinkomstenandel avsomav

konsumtionenökarårökar. Underrealinkomstemamed avatt senare
bekvämlighetsvaror.livsmedel, s.k.förädlademer

hushållensocksåpåverkaslivsmedelKonsumtionen avav
storstadsområdenviktiga.särskilt Iförhållandensammansättning. Tre är

ökarutvecklingmed dennaParallelltensamstående.antaletökar idag
helaökar -inomfamiljehushållenIblandbefolkningen.äldreandelen av

förändratutveckling harflerförsöijarhushåll. DennaandelenOECD -
konsumtionsmönstren.förändraytterligareoch kommer att

OECD-ländema,europeiskaframförallt deihar,stutvecklingenInkom
tillbidrararbetslöshetenhögapå l980-talet. Denslutetsedanvarit svag

uppfattas dessadetaljhandelnochparti-utveckling. Fördenna
marknadend.v.s.ökad konkurrenspåförhållanden sätt som ensamma
minskar.vissakonsumtionenochunder typersätts varoravavpress
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Sammantaget innebär denna utveckling konsumenterna i mindreatt
utsträckning tidigare uppträder homogenän 2000-taletssom en grupp.
konsumenter inte homogen mycket heterogenär utanen en grupp
bestående antal med skillnader i efterfrågan på livsmedelett segmentav
till varierande kvalitet, pris och förädlingsgrad. Kraven på flexibilitet
ökar därför inom både förädling och handel med livsmedel.

starkt förändringstryckEtt handelnpå med livsmedel

Den fortsatta utvecklingen ökad frihandel, förändrade konsumtions-mot
ändrad inkomstspridning och tydligmönster, uppdelning mark-en av

naden i skapar förändringstryck. Frågan hur förädlings-segment ett är
industrin och handeln, inom OECD, har på detta tryck.svarat

Livsmedelsindustrins utveckling

Livsmedelsindustrin har deltagit i den generella utvecklingen imer
riktning banta verksamheten och på kämområden.mot att att satsa
sammanslagningar och företagsförvärv har i utsträckning präglatstor
utvecklingen livsmedelsföretagen internationellt. Varumärken spelarav
traditionellt stark roll inom livsmedelsområdet Kellogs Corn Flakes,en
Coca-Cola m. Vid sidan de företagsanknutna varumärkena växerm av
betydelsen regionala varumärken och sådana har sittav som ursprung
i speciella produktionsmetoder. Dessa varumärken kan också starkavara
och väl etablerade Champagne, Bresse kyckling, Parmesanost ochsom
Parmaskinka. Uppkomsten uppdelad konsumtionsmarknad harav en mer
lett till ökade krav på flexibilitet från företagens sida. Därmed ökar
också för mindre och flexibla produktionsanläggningarutrymmet mer
i närhet till råvaruproduktion och konsument.

Livsmedelsindustrins på det tryck skapats har lett tillsvar som en
ökad lyhördhet för olika konsumentgruppers önskemål. Detta är en
positiv utveckling bidragit till dagligvaruhandelns sortimentattsom
givits tydligare miljöprofil. En ökad flexibilitet och förnyatetten
intresse för lokal produktion andra inslag i utvecklingen, vilka kanär

konsumenten. Samtidigt ökar koncentrationen kraftigt inomgynna
Ävenlivsmedelsindustrin. den vertikala integrationen, kontraktgenom

och varumärkeskonkurrens ägarsamband i flera led, ökar isamt
omfattning.

Mot denna bakgrund har konkurrensmyndighetema i flertalet OECD
länder riktat ökat intresset livsmedelsindustrin. Dettaett märksmot
också i samarbetet inom organisationen OECD och inom EU. frågaEn
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hanterakonkurrensmyndigheter skall kunnahurfått intresse ärstortsom
ökar parallelltkoncentrationen i ledeffektemade negativa ettattav

iflera olika led knytsökad vertikal integration därmed sammanen
uppmärksammas hurföretag.kontrakt eller inom Dessutom staternaett

medverkaskall kunnakonkurrenspolitiska ingrepp,OECD,inom genom
skalljordbrukspolitikens avregleringeffekternapositivatill deatt av

överföras till konsumenten.kunna

och detaljhandelninternationelltUtvecklingen inom parti-

dagligvaruhandelnsprägel påsärdrag sinfinns nationellaDet sättersom
jämförelseolika länder. Enskillnader mellanutveckling och skapar

förenar skiljer. DettaOECDdock det inomvisar änäratt sommer
EEA ochmedlemsstaterna inomsynnerhet de nordligagäller i all

huvudsakforändringstrycket iOrsakenUSA.Canada är attsamt ser
också välideerländer. Utbytetlikadant i dessa gränserna äröverut av

innovationerarbetsformer ochhandelnsUtvecklingenutvecklat. somav
konkurrenskraftförbättradproduktivitet ellertill ökadsyftar är enen

också de probleminnebärDettapåtagligt internationell att somprocess.
vertikal ochexempel ökadtillskapa,utvecklingen kan genom

butiker,konsumentnärautslagningintegrationhorisontell ärsamt av
OECD-länder.for flertaletgemensamma

och detaljhandelnhar parti-storleksrationaliseringFörutom genom
förändrade situationendenOECD-ländemai attmotsvarat genom

och sina konceptsitt utbuddifferentieraminska kostnader,försöka sina
andelsektornsökakedjornasflexibiliteten inomoch öka avram,

varumärken,distributörsägdapåförädlingsvärdet att satsagenom
internationaliseraspridningen ochgeografiskadenutveckla

verksamheten.

varudistributionenminska kostnadernaAtt i

uppnåstorleklagretshållaHandeln försöker idag att engenomnere
hållasnabbare kunnaochpå leveransertidsanpassningbättre nere

USAsäljer dåligt. Ilagerhållningen eller mönstra ut somvarorav
ResponseConsumerECR Efficientbegreppetanvänds ettsom sam-

möjligbliroch rationaliseringkostnadsjaktför denlingsbegrepp som
utsträckning utnyttjasökadinformationstekniken idenatt nyagenom
också väl spritt inomtänkandetdetaljhandeln. ECRinom parti- och är

EU.

i
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Den vertikala integrationen ökar allt starkare bindningargenom
mellan olika led och aktörer. För utnyttja tekniken optimaltatt krävs till
exempel de centrala partihandelsfunktionemaatt inom kedja kanen
kontrollera från leverantör tillväg hylla. Priskonkurrensenvarans sigtar

former och behovet horisontell prissamverkan,nya i bemärkelsenav en
prisatt i samtliga affärsenhetertas inomutsamma kedja, minskaren

eller kan bli mindre effektiv för vinstmaximeringen teknikennär
utnyttjas fullt ut.

Fler butikstyper, färre ägare

Internationellt pågår utveckling där de butikerna ökarstörsta ien
betydelse. Samtidigt har "livsmedelsaffären", homogensom en
företeelse, med olika former butikstyperersatts nätbutik,av som
servicebutik, lågprisañär och stormarknad. flertaletI OECD-länder
upplever närbutikema Detta gällerrenässans. inte minst butikstyperen
där mellan butik,gränsen leverantör färdiglagad ochmatav restaurang

flytande. Dagligvaruhandelnär blir heterogen.mer
Specialiseringen handeln olika butikstyper sker ofta inomav genom

kedjornas Samma företag kan närbutikskedja,äga medram. vissen en
profil det gäller utbud,när prisnivå och service, och kedjaen av
stormarknader. I vissa fall förenas, inom företagets lågprisbutiker,ram,
stormarknader och närbutiker. Ur konsumentens synpunkt kan
framväxten olika butikstyper upplevas form ökadav som en av
konkurrens. Detta behöver inte fallet. Koncentrationen i ägandevara
tenderar öka samtidigt handelnatt blir heterogen.som mer

Distributörsägda varumärken

Kedjorna utvecklar varumärken. Syftet tvåfaldigt. Delsär binderegna
kunden till varumärket,kedjan dels ökar kedjansman andelgenom av

förädlingsvärdet. Distributörsägda varumärken knutna till kedjornasär
olika koncept. I många fall håller sig kedjan med prestigesortiment,ett

pris och kvalitetsmässigt skall kunna konkurrerasom med de bästa
varumärkena, och lågprissortiment.ett Populära produkter för egna
varumärken kemisk-tekniskaär produkter, frukostflingor, hundmat,
sylter och saft. Olika varumärken medtyper miljöprofilav t.ex.som
ekologiskt odlade produkter vanligt förekommandeär inomnumera
OECD.
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kedjorinternationellaFramväxten av

tydligabransch medbetraktatslängeDetaljhandeln har ensom
utanför hemlandet.expansionmotverkatvilkasärdrag,nationella

konsumtionsmönsterförändradedagligvaruhandeln ochUtvecklingen av
expanderabörjat1980-taletslutetunderföretagtillhar lett att av

kanutlandsetableringentillförklaringursprungsmarknaden. Enutanför
vilken,konsumtionenintemationaliseringenpågåendei densökas av

Anpassningenflertalet dagligvaror.nåttströmningar,nationalistiskatrots
fråganmånga falliländermellankonsumtionsmönster ärskillnader itill

färskvaror.utsträckningoch imarginalenpåanpassning störströrom en
FrankrikeCarrefourTyskland,AldiDanmark,Kedjor Nettosom

ursprungslandet.utanförsigetablerathar allaStorbritannienoch Tesco
har, vidföretagenskildaochbranschorganisationerforFöreträdare

faktorerviktigaidentifierat några ärutredningen,meddiskussioner som
mognad,Marknadensetablering.marknad förvalavgörande vid enav

tillgång tillochsortimentetdetupprätthållamöjlighet att egna
beslutvidfaktorerviktigabutikslägenkonkurrenskraftiga är om

etablering.

problemKonkurrenspolitiska

negativasåväl positivaskaparutvecklingDagligvaruhandelns som
uppmärksammatsrad frågorkonkurrenssynpunkt har moteffekter. Ur en

år.påinträffatförändringardebakgrund senaresomav
intresseökatidagOECD riktar motinomKonkurrensmyndigheter ett

tidigareEU-kommissionenocksågällerlivsmedelshandeln. Detta som
på de inteberoendebland ansettsfrågordessa atttagitinte annatupp

samhandelskriteriet. Situationenmedlemsstaterhandeln mellanberöra
tillkomstmarknadensden inre samtdock förändratshar genom

internationellautvidgadeochspridninggeografiskaökadekedjomas
samverkan.

utredningenländerdeidentifierats iharFöljande problem som
OECDorganisationeninomsamarbetetinternationellai detbesökt samt

unioneneuropeiskaoch den
marknaden,påkoncentrationenökandeden-
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integration:ökad vertikalgraden av- ,
ökad forroll distributörsägda varumärken och förekomstenen av-

exklusiva avtal leverans och försäljning,om
ökad differentiering mellan olika butikstyper och faran foren-

prisdiskriminering,
de allt starkare kedjorna och deras val leverantörer, ochav-
den utslagning mindre butiker med högre servicegrad antasav som-
följa på kedjornas starkare ställning.

Inom enskilda länder finns betydande skillnader i bedömningen vadav
problem och vad bör för till dessa. Frankrikeär göras rättaattsom som

och USA kan två olika typfall det gäller analysennärses som av
problemen och valet åtgärder for lösa dessa. avsnitt diskuterarI 4attav
utredningen hur politiken utvecklats i dessa två fall.

z Med vertikal integration i detta sammanhang kedjat.ex. näravses en
kontrakterar produktion varumärken eller partihandelsfunktionen inärav egna
ökad utsträckning integreras i kedjorna. ökade användningen datorerDen ochav
möjligheten knyta olika led kommunikationsnätverk kanatt samman genom
också form ökad vertikal integration. gäller i synnerhetDetta närses en av
infonnationskanalema spridaanvänds för prisinformation och samordnaatt att
reklamkampanjer.
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ikonkurrensenochinom EUSamarbetet1.3

livsmedelmedhandeln

områden därviktigakonkurrenspolitikenoch årjordbruks- treHandels-
, utformatunder,skrevsRomfördragetsedangemenskapen, gemensamen

påkapital,ocharbetetjänster,förrörlighetenfriapolitik. Den varor,
jordbrukets,påinsatseröverstatligakrävdemarknaden,inreden

synpunkt finnsutredningensområden. Uroch konkurrensenshandelns
förverk-införår,Påområden.till dessaberöringspunkter tre senare

livsmedelslagstiftningenharmarknaden 1992,inredenligandet av
medlemsstater.mellanhandelshinderundanröjasyfteiharmoniserats att

tillämpaslivsmedelslagstiftningdet EU:smedlemskapEfter är somet
arbete.utredningensförÄven viktområdedetta ärSverige.i av

förgällervillkorfiskeripolitik. DeEU:sberörsUppdraget även somav
syftardelvispolitikenberoende påblspeciella attñskeripolitiken är a

avstått fråndärförharUtredningenändligbevaratill naturresurs.att en
fiskeripolitiken.diskuteraatt

Handelspolitiken

tullunionpåskall baserasgemenskapenRomfördraget somenI sägs att
kvan-avgifterochtullar samtinnebäraochalla attomfattaskall varor

mellanförbjudsåtgärderdiskriminerandeandraochrestriktionertitativa
inredenlandtredje motsvarasmedlemsländerna. Externt mot --
ochtarriffärapolitik förtullfrihetmarknadens yttre gemensamenav

handelshinder.icke-tarrifära
skiljer sigtullnivåer. DessaSverige EUstillämparEU-medlemSom

genomsnittiindustritullar liggerEUs tolikamellan exvarugrupper.
Uruguay-rundan,resultatde kommeroch ettpå 5,5 avprocent somca

på dessaTullartill år 2000.framgenomsnitt 3,5till i procentsänkasatt
livsmedelsom-Inomimport.knappastförhindrarfördyrarnivåer men

Uruguay-rundanbetydligt högre.fallflertalettullarna idockrådet är
införselavgifter ochhandelshindericke-tarrifäratidigareinnebär somatt

tullnivåer,tullar. Dessatillomvandlasskallintemstödvissa typer av
skallochrundanbands ipåslag,procentuellaellerECUiuttryckta

myckettullardessafallflertaletsekelskiftet. I ärtillsänkas framgradvis
år 1995ECUpå 140tullbundit tonharhöga. För pervetet enmanex
världs-dagensUttryckta iår 2000. procentECUoch 95 avtonper

1995tullenhögt, ettexceptionellt utgörvilketmarknadspris, är
påMarknadsprisetdrygt 60och år 2000 procent.med 94påslag procent

spannmålImporteradECU140kringliggerEU ton.spannmål inom per
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kostade därmed i juni 1996 ECU288 Tullar på nivåer krington.per
100 i praktiken prohibitiva d deär importprocent stopparsv av varan
ifråga.

EUs gränsskydd inom jordbruks- och livsmedelsområdet ligger, som
påpekats på så hög nivå det i flertalet fall förhindrarattovan, en
import från tredje land. De problem därmed skapats iav varor som
förhållande till de länder önskat importera från har löstsman genom
olika former preferensavtal i första hand tecknats med U-länder,av som

i central- och vissa länder istaterna medelhavsregionen.Östeuropa samt
Även i anslutning till EES-avtalet slöts vissa bilaterala avtal dennaav
karaktär, handel inom begränsade kvoter tilläts med nedsatt tull. EU:s

för tullpreferenser för u-länder GSP omfattar isystem princip alla
utformat så det skydd forär jordbrukspro-att ett störrevaror men ger

dukter och livsmedel för andra varukategorier. I praktikenän innebär
detta EU förenar höga och prohibitiva skyddstullar medatt selektiva
undantag för import begränsade kvantiteter till ingen- eller mycketav
nedsatt tull.

Kopplingen mellan EU:s handelspolitik och den gemensamma
jordbrukspolitiken innebär EU inom livsmedels- och jordbruksom-att
rådet tillämpar starkt protektionistisk politik. Importkonkurrensenen
från tredje land därmed begränsad. Detta kommer ocksåär att vara
fallet efter det resultatet från Uruguay-rundanäven uppnåtts åratt runt
2000. Undantagen från den protektionistiska politiken begränsade. EUär
tillämpar i många fall mycket undantag inom industriområdetgenerösa
medan hållningen i fråga livsmedel och jordbruksprodukter har varitom
mycket restriktiv vid utfonnandet avtal med utvecklingsländer.även av
Detta gäller också för de s.k. Europa-avtalen, också kritiserats isom
detta avseende bland Ungern. Inom EU har Sverige ochannatav
Danmark riktat kritik vad uppfattat alltförmot man som en
protektionistisk inställning till handeln med länderna i central- och
Östeuropa.

Jordbrukspolitiken

Behovet jordbrukspolitik diskuterades redan på 1950-av en gemensam
talet och det praktiska genomförande inleddes efter Romfördragets
ratiñcering år 1957. Jordbrukspolitiken blev därmed, tillsammans med
handelspolitiken, de få områden där EG-kommissionens direktivett av
från första början direkt bindande för medlemsstaterna. fannsDetvar
flera skäl till så blev fallet. viktig faktorEn flertalet medlems-att attvar
länder infört olika för stabilisera priserna på jordbruksråvarorsystem att
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betydandefannsgemenskapenförenades ide1930-talet. Närunder sex
berördaantaletvadsåvälländernamellanskillnader varor somavser

enda nämnarenDenmarknadsingreppen.utformningen gemensammaav
nationelladenskyddetd.v.s.protektionismen,utgjordes avav

mellanskillnaderdärjordbrukspolitik,marknaden. En gemensam
förförutsättningnödvändig attavskaffades,regleringarnationella var en

jordbruksråvaror.förmarknad ävenskapa gemensamen
helajordbrukspolitiken underifrågasattvaritharDen gemensamma

kritikriktathåll harakademisktIfrånhistoria.25-årigadrygtsin man
ekonomiskochresursfördelningpåeffekternegativadessmot

dessuppmärksammatharoch konsumenterPolitikereffektivitet.
sambandetpåtalatharMiljöorganisationerbudget.på EUskostnader

utnyttjandeomfattandemedjordbrukintensivtochprisstödmellan ett
under1970-talet,vid mittenharkritik senarekemikalier. Denna avav

1992reformenmed CAPsambandioch1980-talethälften senastav
Kommissionenministerrådet.ochkommissionengehör inomvunnit

medolägenhetemabeskrevvilkenrådet,tilllämnade 1975 rapporten
omedelbaranågrafick inteRapportenproduktionskvoter.ochprisstöd

politisktväxandeochutgifternaökande ettständigtDekonsekvenser.
kommissionendockföranleddemiljövännerochkonsumentertryck från

jord-denförändringarserieinledarådet gemensammaoch att aven
erkändeSamtidigt1980-talet.hälftenunderbrukspolitiken avsenare

och dessmålpolitikensmellanuppståttdetåterKommissionen somgap
leddediskussionentillfällentidigarefrån attSkillnaden nuresultat. var

politiken.iförändringarkonkretaradtill en
mjölkpro-kvoteringinföraministerrådetbeslöt att1984 aven

årligiuttrycktkvot,fickmedlemslandVarjeduktionen. en
förädlingsindustrinpåfördelaskundesedanvilkenproduktionsvolym,

inominfördes1987lantbrukarna.enskildadetilleller
påtotalramEnproduktionsstabilisatorer.kalladesåvegetabilieområdet

Omspannmål.produktionenförfastställdesmiljoner164 avton
reducerasinterventionsprisetskulledennaproduktionen översteg ram

begränsningarinfördesnötköttsområdet avår. Inompåföljande
då prisetskeendastfickinternventionslagertillUppköpinterventionen.

inter-understigitkraftigtperiod,längreunderbonden,till en
tak förinförabeslut ut-rådet ettfattade att1988 ettventionspriset.

FEOGA.jordbruksfondeninomgiftsökningen
utveck-fortsattaDenKommissionens rapportförord tillsittI om

1991,årfrånJordbrukspolitiken,Gemensammadenlingen av
SharryMacRay attjordbrukskommissionärendåvarandekonstaterar
livsmedel.medgemenskapenförseframgångsrik ialltförvarit attCAP
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Produktionen hade ökat så kraftigt det uppstått omfattande kostnaderatt
för lagra och sälja överskott.att 20 miljoner spannmål fanns iton
interventionslagren år 1990 och de förutsågs öka till miljoner30 ton.
Därutöver hade EU i interventionslager 1 miljon mjölkprodukter ochton
750 000 nötkött. Det hadeton uppstått brist påt.o.m ledigten
lagringsuuymme. Slutsatsen denna politik inte kunde fortsättaattvar
varken fysisk eller budgetår synpunkt. Läget dessutom så illaur attvar

vid 30även procentig ökning utgifterna inom FEOGA skulleen av
böndernas reala inkomster komma minska under påföljande år.att Det
krävdes radikal omläggning jordbrukspolitiken.en mer av

1992 beslutade ministerrådet inleda reform vilken påatt sikten
syftade till avskaffa prisgapet föratt spannmål mellan EU:s interna
marknad och världsmarknaden. De sänkta spannmålsprisema skulle
kompenseras direktbidrag till bönderna. Bidraget beräknades pågenom
den avkastning bonden haft år 1991. I samband medsom
prissänkningen på sparmmål sänktes också priserna på fläsk, fågel och

Ävenövriga animalier. mjölkpriset skulle sänkas till följd de lägreav
foderprisema.

Den planerade utvidgningen EU och genomförandet det frihan-av av
delsavtal vilket slöts efter Uruguay-rundan har medfört tryck gåett att
vidare med förändringar jordbrukspolitiken.nya av

Inför i Madrid senhöstentoppmötet 1995 utarbetade jordbruksdirek-
DG VI angåendetoratet "A gricultural policy changesrapport facingen

the EU and the associated countries", kommissionen. Iantogssom av
första hand avsikten bedöma vilka förändringar i politikenattvar som
krävdes EU och de potentiella medlemmarna i central- ochav nya

förÖsteuropa medlemskap möjligt.att göra Rapportenett kom också,
titeln antyder, diskutera den fortsatta utvecklingenatt CAP frånsom av

den bas skapats reformbeslutet 1992.som av
Kommissionen gemenskapen bör gå vidare enligt denatt väganser

anvisats reformen 1992, det vill lägre prisstöd vilket,som sägaav ett
där det nödvändigt, kan kompenserasär direktstöd oavsettgenom
vilken form de ges. Dessutom förutsätts bättre integrationsenare en
mellan marknadsregleringar, landsbygdsutveckling och miljöpolitiken.
En sådan modell för fortsatt reform har den fördelen utvidgningenatten
underlättas från båda håll. För EU innebär detta uthålligen mer
jordbrukspolitik hänsyn till den multi-funktionella rolltarsom som
jordbruket har i det moderna samhället och dessa förändringar öppnar
samtidigt för EU skall kunna dra fullatt och delta i utveck-nytta av
lingen den växande världsmarknaden. För de central ochav Östeuro-
peiska innebär dettastaterna enklare integration därprogram en
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defokuseras förelandsbygdsutvecklingochstrukturella förbättringar att
produktionen.påprisstöd driverutnyttjatvingas som

tillstödetbegränsningar iinga fortsattainnebärPrispaketet 1996
den icke-fastfortfarandebeslut liggerårsjordbruket. 1992 trots att

tillkompensationsbetalningarför högaönskvärda effekten spann-av
behandlingenmedsambandIuppmärksammats.målsböndema av

genomförauppdragKommissionen irådetbeslötprispaketet attatt ge
formellaframtid. Detmjölkregleringensanalysförutsättningslös aven

under våren 1997.fattasmjölkregleringbeslutet väntasom en ny

livsmedelslagstiftningEUs gemensamma

frittkapitalochtjänster,d.v.s.marknaden,inreDen att personervaror,
kärnområdemedlemsstater,EU:ssig mellan utgörkunna ettskall röra

åtgärder medochimportrestriktionerKvantitativaEU-samarbetet.i
mellanförbjudnahuvudregelnskall enligtverkanmotsvarande vara

skallbestämmelse30. DennaRomfördraget,medlemsstaterna art.
beträffanderestriktionerellerförbudsådanaemellertid inte hindra mot

skyddaeller intressetsäkerhetallmänpågrundas atthandeln t.ex.som
dock intefårrestriktionerförbud ellerSådanaoch liv.människors hälsa

förtäcktinnefattaellerdiskrimineringgodtyckligförmedelutgöra enett
medlemsstaterna3mellanhandelnbegränsning av . handelökadförförutsättningar övermarknadenDen inre ger

företagen.mellankonkurrensskärptockså fördärmedochgränserna en
varieratochbilligarekonsumenternabörrörlighetenDen fria ett merge

fungerandevälsidanå andraförutsätterDettautbud envaror.av
konsumentskydd.utvecklatoch högtkonsumentpolitikeuropeisk ett

bestämmelser märkning,livsmedelsområdetpåEGzs avser
livsmedelshygienochlivsmedelstillsatser samtlivsmedelsstandarder, -

spritprodukter,ochvin-bl.a.bestämmelserfinnskontroll. Dessutom om
för särskildalivsmedellivsmedel,medkontaktprodukter iochmaterial

dricks-främmandeförgränsvärdennäringsändamål, ämnen samt om
dricksvat-framställningföranvändasskalloch ytvatten avvatten som

tillbidragemenskapenskallartikel 129aRomfördragetsEnligt enten.
konsumentskyddsnivåhög genom

i lagarbestämmelsermedlemsstaternasharmoniseringbesluta avom
marknadeninredensyftar tillförfattningar,andra upprättaoch attsom
förslagdärvid i sinaskallKommisionenfungera.få denoch att om

3 Romfördraget, 36art.

;må



22 Sammanfattning SOU 1996:144

hälsa, säkerhet miljö- och konsumentskyddsamt frånutgå högen
skyddsnivå art. lOOa samt

b särskilda insatser understöder och kompletterar medlemsstater-som
politik för skydda konsumenternasatt hälsa, säkerhet ochnas

ekonomiska intressen och god konsumentupplysning.ge

Sådana insatser skall inte hindra någon medlemsstat från upprätthållaatt
eller införa skyddsåtgärder. Sådanasträngare åtgärder måste emellertid

förenliga med fördraget och kommissionen skall underrättasvara om
dem.

Den svenska anpassningen

Huvuddelen EG:s bestämmelser livsmedel omfattades EES-av om av
avtalet. Avtalet trädde i kraft den januaril 1994, med undantag för den
del de veterinära bestämmelserna. Till det området hör,som avser

frågor djurhälsa, hygienbestämmelserutöver för livsmedelom av
animaliskt denI delen trädde avtalet i kraft den l juli 1994.ursprung.
Genom den anpassning skett Sverigei på grund EES- avtalen,som av
kom EU-medlemskap bara i mycket begränsad omfattninget att leda
till ytterligare ändringar deti svenska regelverket på livsmedelsområdet.
En anpassning blev emellertid erforderlig vad gäller införselkontroll.
Borttagandet gränskontrollema inom EU innebär kontrollenav att av
livsmedel förs in i landet i utsträckning måste byggastörre på densom
utförselkontroll sker i utförsellandet. Resterande, nationellasom rent
regler få och gäller i huvudsak avgifter,är i olikauttassom samman-
hang. Samarbetet kring Codex Alimentarius har naturligtvis underlättat
anpassningen.

Konkurrenspolitiken

En de grundläggande förutsättningarna för EU-samarbetet, detav är att
finns enhetliga konkurrensvillkor inom hela den markna-gemensamma
den. EU:s konkurrenspolitik verkar för konkurrensen inte snedvridsatt
på sådant den fria rörligheten förett sätt ochatt tjänster övervaror
medlemsstaternas hindras eller försvåras.gränser

EG:s konkurrensregler omedelbart gällandeutgör i medlems-rätt
länderna. Företag och enskilda kan åberopa dessa regler inför nationella
domstolar och myndigheter, har beakta både den nationellaattsom
lagstiftningen och EG-rätten på området. Vid bristande överensstäm-
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lagstift-nationellframförföreträdeprincipEG-rättenmelse har som --
kan tillämpasnationellemellertidgällerhuvudregelning. Som rättatt

tillämpningoch enhetligoinskränktpåden inte inkräktarså länge aven
hargemenskapsrättenochnationellaregler. DenEG-rättens rätten

upprätthållatillsyftarGemenskapsrättensyften.olikanämligen att
nationellamedan denmarknaden,den inreinom helakonkurrensen

i Sverige.konkurrensenupprätthållasyftar tillrätten att
samtliga företagiakttaskonkurrensreglerEG:spraktiken måsteI av

praktiskhar följaktligenpå EG-marknaden. De storensom agerar
på företagtillämpligakonkurrensreglemagrundläggandebetydelse. De -

påoch byggerRomfördragetioch 86artiklarna 85finns i en-
förbudsprincip.

konkurrensbegränsandeprincipellt förbudinnebärReglerna motett
förfarandenställning, dessadominerande äroch missbrukavtal omav

Inspirationskällanmellan medlemsstaterna.handelnpåverkaägnade att
ochamerikanska antitrusträttendenhar varitkonkurrensreglerEG:sför

ochartiklarna 85 86.utformningensåvittSherman Act,särskilt avavser
konkur-anvisar hur26/62,förordning,Rådet har antagit somnren

Rådsförordning 26/62jordbruksområdet.påtillämpasskallrensreglema
företag i fleravaripriskartellerbildandetförhindraförtillkom att av

inomtillämpas endastFörordningeninblandade.medlemsstater var
jordbruksområdet.

ochRomfördragettillbilaga 2varusidandefinieras påOmrådet av
mark-olikagäller för EU:sförordningardemarknadssidanpå somav

jordbruks-medvadbetydelseAvnadsregleringar. ärstor avsessom
förframgår deRomfördragetartikel iEnligt 38.3produkter. att varor

listadengäller "ärfördragetjordbruksreglema i ivilka upptagna som
raddockfinnsfördrag". Dettill dettabilaga IIhar fogats ensom
kansvenskt intresseAvingår bilaga Il.ilivsmedelsprodukter intesom

vegetabilisktmargarinindustristärkelse,märke tilllägga attatt avvara
Cornex.visfrukosträtterfruktyoghurt,pastaprodukter,fett, Bregott,

edelsberedningar illivsmhomogeniseradeochbageriprodukterFlakes,
bilagaomfattas II.av

och gällerartikel 86i 85konkurrensreglemaHuvudprincipen är att
artikel finnsandraförordningensjordbruksområdet. Iinomfullt ut

artikelgäller inteEnligt dennaregel.från dennaemellertid undantagett
integrerad deloch förfaranden,beslutsådana avtal, utgör85.1 ensom

nödvändiga förellermarknadsorganisationnationell är attsomav en
artikelnsartikel 39. IRomfördragetside målförverkliga som anges

gällersynnerhet inteiartikel 85.1vidaremening föreskrivsandra att
sammanslut-lantbrukare,förfaranden mellanochavtal, beslutsådana
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ningar lantbrukare eller sammanslutningar sådana sammanslut-av av
ningar tillhörande enda medlemsstat vilka, medföra någonutan atten
skyldighet hålla priser, produktion eller försäljningatt samma avser av
jordbruksvaror eller utnyttjande anläggningar förav gemensamma
lagring, behandling eller förädling jordbruksvaror.av

Undantagen gäller under förutsättning konkurrensen inteatt sätts ur
spel eller förverkligandet mål fördragetsiatt artikel 39av som anges

målI nyligenäventyras. avgjorts EU-domstolenett sägs,som av
angående kooperativs stadgar, det kan inteett uteslutasatt att
stadgeklausuler vilka i förening binder medlemmarna till samman-
slutningen under långa perioder vilket berövar dem möjligheten att
vända sig till konkurrerande företag målen i denäventyrar gemensamma
jordbrukspolitiken.

Sedan pågår1992 arbete med reformera CAP. Detta arbeteett att
kommer med säkerhet leda till regleringama, övergångatt att genom en
från prisstöd till direktstöd, förlorar i betydelse på marknaden. En
naturlig följd detta bör bli det undantag från Romfördragetsattav
artikel 85.1, stadgas i den beskrivna andra artikeln, på siktsom ovan
kommer förlora i betydelse.att

4 Mål C-399/93nr
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svenska situationen1.4 Den

Livsmedelspriser detaljhandeln internationell jämförelsei en-

Livsmedelsprisemas utveckling och har varit i för dennivå centrum
konkurrensbegränsningar handeln med livsme-svenska debatten iom

Sverigedel. viktig orsak den särpräglade utvecklingen i underEn var
1980-talet då livsmedelsprisema ökade betydligt snabbare KPI-totaltän
sett.

Från och med januari införlivades Sverige, EES-l 1994 genom
den marknaden. EES-avtalet omfattade dock inteavtalet, i gemensamma

jordbruksrâvaror och flertalet förädlade livsmedel. Genom EU-medlems-
kap från och med januari har Sverige till fullo inträtt på denl 1995et

marknaden. Därmed borde vid fungerande inregemensamma en-
marknad de svenska livsmedelsprisema sig till prisnivån inomanpassa-

Österrike,både Finland och blev medlemmar samtidigt medEU. l som
medlemskap UtvecklingSverige, har livsmedelsprisema sjunkit sedan et.

likadan Sverige. Omedelbart efterhar inte, vi kan nedan, varit isom se
uppkom därför frågan varför priserna på livsmedel intemedlemskap et

föll.
olika förstaPå prisområdet vill utredningen belysa frågor. Dentre

förhållande tillfrågan de svenska livsmedelsprisernas nivå i övrigarör
USA. USA de medlemssta-medlemsstater inom EU, Norge och är en av

lågprislinjes.OECD s.k. andra frågan hurinom valt Den rörter som en
livsmedelsprisema Sverige utvecklats förhållande till utvecklingeni i

omfattasmedlemsstater och USA. de livsmedelnågra EU Föri i som
utvecklingen i olika ledEU:s jordbruksprisreglering kan prisetav av

prisutvecklingen bondeled,följas tiden. Tidsserier beskriver iöver som
konsumentprisindex för regleradeprimär- och sekundärförädling samt

kedjan prisökningarpriser vissa indikationer ioss av var somger
Konsumentprisindex speglarrespektive prissänkningar hamnat.

på denutvecklingen priserna i detaljhandeln. Därmed kan svar gesav
bondeledfortplantattredje frågan de prissänkningar inträffat iom som

till konsumenten.sig

5 ellerLivsmedel importeras i princip påslag omfattande tullarutan av mer
direkta stöd i formavgifter. Stödet till bönderna i dessa fallutgår genom av

arealbidrag inkomstförsäkringar. det främst Australine,eller Inom OECD äri sig lågprislinjen. Canada tillämparUSA och Nya Zeeland användert som av
lågprislinj inom vegetabilieomradet medan anirnaliema kraftigt skyddadeärens Aventullar produktionen mjölk kvoterad ioch kvoterad import. ärav av
Canada.
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Den genomsnittliga konsumentprisnivån för livsmedel under årvar
1993 25 högre i Sverige inom helaprocent EU-området.än Under år
1994 denna relation i det oförändradnärmaste medan denvar svenska
nivån sänktes något år 1995, med stigande tendens slutet året.moten av
Nivån i juni 1996 något högreär genomsnittet för årän 1995. Detta

den omfattandetrots momssänkningen på drygt 9 Orsaken tillprocent.
detta kan bland sökas i den ihållande förstärkningenannat denav
svenska valutan under år 1996.

Tabell 1 Prisnivåindex för livsmedel åren 1993-1995, i
december och1995 EU1100i juni 1996

År År ÅrLand/landergrupp 1993 1994 1995 dec-95 jun-96

EURO J15 100 100 100 100 100-

Danmark 134 136,4 141,6 141,6 137,9
Sverige 125 124,6 121,8 128,3 123
Finland 123 131,9 129,7 126 121,1
Österrike 118 118,5 118,8 116,1 113,1
Frankrike 110 110,4 110,9 111,3 109,7
Tyskland 110 110,1 112,5 110,6 107,8
Luxemburg 101 103,8 107,3 106,1 101,9
Belgien 97 99,1 101,2 100 95,6
Holland 98 98,8 100 98,2 95,7
Italien 99 97,3 91,1 94,2 1
Irland 91 94,7 93,1 92,2 95
Spanien 90 88,2 88,8 91,2 89,7
Grekland 79 83,5 85,1 85,9 90,1
USA 90 82,4 82,8 84,9
Portugal 85 80,7 82,4 81,4 81,5
Storbritannien 81 81,3 77,6 76,3 79,7

SCB,Källa: Avdelningen för ekonomisk statistik
Uppgift saknas1
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det förekommer betydande ländervisa skillnaderTabellen visar attovan
Skillnaden mellan den högsta och den lägsta prisnivån uppgårinom EU.

till 70än procent.mer
mellan olika medlemsstaterskillnader förekommerDe stora som

geografiska marknaden för handeln medinom bekräftar denEU att
Skillnaderna indikerar ocksålivsmedel lokal eller regional.är att

medlemsstater tilllivsmedel mellan olika begränsadhandeln med är
Överskottenjordbrukspolitiken.följd bland denannat gemensammaav

från respektive medlemsland med hjälpjordbruksråvaror skeppas utav
från marknaden intemventionsköp.exportstöd eller undanhålls genomav

handeln på den inre marknaden. Vid välDärmed begränsas avsiktligt en
marknad med livsmedel skulle skillnaderna i prisnivåfungerande inre

betydligt lägre.vara
skillnaderhar korrigerat indexserien i tabell för iUtredningen l

mellan medlemsstater. Den skillnaden,indirekt beskattning EU:s stora
spännvidden mellan lägsta och högstai förhållande till tabell l är att

består dock betydande skillnadernivå Fortfarandepressats samman.
någon anledning med hänsynmedlemsstaterna. finns intemellan Det att

beskattningen revidera de slutsatserskillnader den indirektatill i som
anledningen resultatet i tabellredovisar medutredningen avovan

frånprisutvecklingen under 1980-talet avvek tydligtsvenskaDen
och OECD. Sverigeinom dåvarande EU-l2 Iflertalet medlemsstater

länder, fram till årkonsumentprisindex snabbare i dessaökade dels än
snabbare konsumentprisemaökade för livsmedel1989, dels KPI än

1980-talet. svenska prisutvecklingenunder delen Dentotalt störresett av
utvecklas för närvarande normalthar, bromsat in ochsedan 1989, mer

övriga OECD-länder.i jämförelse med
prisökningstak-omedelbart före EU anslutningenUnder perioden var

genomsnittliga Underlägre Sverige den inom EU.på livsmedel i änten
livsmedelsprisema motsvarandeökade dock de svenska1995 änmer

prisutveckling mellanBetydande skillnader igenomsnitt för EU-l5.
USA, kan förutom förSverige medlemsstater inom EUoch övriga samt

och kemiskt-tekniska artiklar.livsmedel, för frukt och grönsakernoteras
inom dessa varitMedan den amerikanska prisutvecklingen varugrupper

ökning med knappt procent harmycket sedan 1980 en 10svag
mycket kraftig. svenska prisökningenprisökningen i Sverige varit Den

har både frukt och grönsaker kemiskt-varit kraftig det gällernär samt
tekniska artiklar.

Sverige följer sedan år iPrisutvecklingen på livsmedel i 1990, stora
OECD. Förklaringendrag, den allmänna utvecklingstrenden inom är -

påoch penningpolitiken hafti första hand de effekter finans-som-

m
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ekonomin i Därutöver framstår de politiska förändringarstort. som
inträffat under slutet 1980-talet, bl.a. jordbrukets avreglering och EUav
medlemskap andra viktiga förklaringsfaktorer. Enligt utred-et, som
ningens uppfattning kan omstruktureringen inom handeln och därmeden
förknippad ökning konkurrensen också ha bidragit tilltemporär av
utvecklingen. finns dock rad tecken på konkurrenstrycketDet atten
minskat under period, vilket skulle kunna tyda på motsatsen.samma

vinstutvecklingen sektorn eller den bristandeVarken inom
överföringen sänkta priser i bondeled till led stödjer tankenav senare
på ökad konkurrens ligger bakom prisutvecklingen sedan 1989.att en

också in prisutvecklingen i Sverige påI sammanhanget bör vägas att
frukt på andra dagligvaror kemiskt-och grönsaker tsamt som ex
tekniska mycket kraftigt från motsvarande utvecklingprodukter avviker
i OECD-länder. enda rimliga förklaringen lägreandra Den är ett
konkurrenstryck.

Förädling livsmedelav

År livsmedelsindustrin vilketsysselsattes drygt 55 000 inom1994
sysselsättningen inom tillverk-motsvarade den totala9 procentca av

livsmedels-ningsindustrin. Av totalt företag fanns 2 700 inom43 600
motsvarande Procentuelltoch dryckesvaruindustrin, 6 ärprocent. sett

dryckesvamindustrins andel antalet anställdaalltså livsmedels- och av
Småföretag mindre vanligaantalet företag.dess andel ärstörre än av

företagbranscher. Andeleninom livsmedelsbranschen inom andraän
något i tillverkningsindustrin totaltanställda därmed större änutan var

Ävendryckesvaruindustrin, respektive 36i livsmedels och 43 procent.
oftast dejämförelse, där förhållandena omvändai internationell ären

livsmedelsbranschen, har Sverigesmå företag inommed andelstoren
livsmedelsindustrin.liten andel småföretag ien

kännetecknas starksvenska livsmedelsmarknadenDen enav
förädlingskedjan. tydligtföretagskoncentration i alla led Detta ärav

Primärförädlingen domineras i hög gradinom förädlingsindustrin. av
Även förekommer docklantbrukskooperativa företag. i detta led att

marknadsandelar. tydliga exempletprivatägda företag har höga Det mest
på förädlingDanisco, det danskägda företag har monopolär som av

vidareförädling socker i Sverige. exempelsockerbetor och Ett annatav
råa,Karlshamns oljefabriker AB landets ledande producentär är avsom

i livsmedels-härdade och raffinerade oljeprodukter för användning
Även sekundärförädlingen högindustrin. övriga delmarknader och iär
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ABBA‘företag. Så dominerardominerade ellergrad ett t.ex.ett parav
7 MarabouAB GB Glace glassmarknaden,marknaden för ñskkonserver,

för läskedrycker och öl.marknadenchokladmarknaden och Pripps
sådandelmarknader inom förädlingenSituationen på flertalet är att

oligopolistiska. bästa fallkan karaktärisera marknaderna Isomman
marknaden. På många marknader harstarka företag påfinns fler tvåän

Situationen komplicerasföretag monopolposition.enskilda uren
förmarknader reglerade inomkonkurrenssynpunkt flera äratt ramenav

monopolistiska prissättningjordbrukspolitiken. Denden gemensamma
till konsument hållsutbudet begränsas och prisetförekommer, därsom

råvarutillgång, gränsskydd i formkvoteringskyddas avgenom avuppe,
skyddasexportstöd Flertalet marknaderi vissa falltullar och genom

handelshinder från import-fall också tekniskagränsskydd och i vissa
utanförkonkurrens från länder EU.

understrykauppfattning det särskilt viktigtutredningensEnligt är att
uppstår på mark-olyckliga situationkonkurrenssynpunktden somur

fördominerande företag intefinns starkanader där det utsätts ettsom
på den inrepå grund råvarukvoteringkonkurrenstrycktillräckligt av

gällerför producenter i tredje land. Dettaeller importhindermarknaden
sockerproduktionen.mejeri- ochi Sverige, slakten,i synnerhet,

socker liksom slakten kännetecknas,erivaror ochProduktionen mejav
fallande styck-uppfattning,inblandade företagensenligt bl de ava
råder stordrifts-produktionsintervallet.det relevanta Detkostnader inom

råvaranetableringskostnaderfördelar vilka medför omfattande även om
denna effektmejeriprodukter förstärkskvoterad. fallet medinte I avvar

lantbrukskooperativainnehas dedistributionsmonopoldet som av
existerandestordriftsfördelar, tillKombinationenföretagen. ensamrätt

utredningensråvamtillgång lär enligtdistributionskapacitet och kvoterad
mycket stark kon-exempel påsvårslagenuppfattning som envara

förvånandeperspektiv det inte särskiltdettakurrensbegränsning. I är att
pris till butik för K-det gällerkan inta prisledande rollArla nären

mjölksprodukter.

° Ägt Orklaav
7 Ägt Unileverav

3 för förinom EUsförädlade produkterExportstöd utgår systemramenav
råvarukostnadsutjämning.
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detaljhandelnochParti-

partihandel ochtvå led,bestårlivsmedelmedDagligvaruhandeln av
till andraförsäljningpartihandelMed ändetaljhandel. avses

tilldetaljhandeltillhuvudsakligen även stor-slutkonsumenter, men
torghandelbutik, kiosker,iförsäljningdetaljhandel räknashushåll. Till

dagligvaruhandeln drivssvenskadenförsäljning. Ioch ambulerande
integrerat.utsträckningled ibådadessa stor

block. ICA, Kon-dominerasledDagligvaruhandelns båda treav
grossistenbeståendeblockettredjeoch detsumentkooperationen av

antalochJohnsson D-gruppenAxeldetaljistkedjor ettDagab, samtsom
dagligvaruhandelnsvenskadagligvarubutiker. Denfristående

bransch.nationell Degradhögden ikaraktäriseras äratt enav
marknaden detsvenskapå denverksamma äraktörerutländska ärsom

svenska företag.medsamverkangenom
genomgåttdagligvaruhandelnsvenskahar denefterkrigstidenUnder
och antaletblivit färreharAntalet företagstrukturomvandling.snabben

kanske betydelse-Dendistributionsanläggningarochbutiker större.
och1950-genomslag undersjälvbetjäningensförändringenfullaste var

specialbutiker förnedläggningenparallellaoch denl960-talen exem-av
dagligvarubutiker harfisk. Antaletochmejeriprodukterpelvis kött,

huvudsakikoncentration tillskettharkraftigt. Det treminskat även en
integrationlångtgåendeinternationelltmeddagligvarublock setten

detaljhandel.parti- ochmellan
delsmedblivit vanligtharhar förändrats. DetkaraktärButikernas

mindredelscentrala lägen,mindreibutiker belägna typer avstora nya
ändradelett tilli sinbutikerna hartrafikbutiker. Deochservice- turnya
mellan-partiledet. Antaletvariation iochdistributionformer för större

industri-ägande iminskat sittdetaljhandeln harochminskatlager har
vid.tagitharintegrationandra formersamtidigtledet avsom

handelnsförändratsled harmellan olikaArbetsfördelningen genom
varumärken.bl.a.köptrohetkonsumenternasökasträvan att egnagenom

partihandelsledKoncentrationen i

detaljhandeln.iintegreradochgäller ICA KF,detPartihandeln är, när
Fri-kretsen.utanför dendagligvarubutikertillsker inteLeveranser egna

fåtal mindreDagab ochtillvända sigdetaljister fårstående ett gros-
kolonialvaru-femdenedantabellen störstasistföretag. I anges

Sverige.idagligvaruomsättning år 1994grossistemas
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omfattande. i synnerhetpartihandeln DettaKoncentrationen inom är
utanför deICA och kooperationen inte levererarbakgrundmot attav

förpartihandelsföretagen stårblocken. De sammantagetstörstatreegna
marknaden.utbudet pådrygt 90 procent av

Dagligvarugrossistemas årTabell 19942 omsättning

Omsättning exklGrossist
mdr krmoms,

Menyföretagen 32,4ICA inkl
Severa 14,6Dagab inkl %50 av

% Servera 12,9inkl 50Kooperationen KDAB av
2,4KIAB-grossistema
1,6Bergendahls

Källa: HUI

Dagligvarumarknaden

helaandel i förhållande tillkedjomas respektivetabell beräknasI 3
servicebutiker och specialbutikerdagligvarumarknaden inklusive m.m.

definition.mycket bredDetta är en

andelar 1990-95Dagligvarumarknaden, % årenTabell 3 i

19951991 1992 1993 1994

33,4 34,3 34,2 34,1 33,9ICA
20,419,8 20,1 21,1 20,4Konsumentkooop

13,1 13,212,3 12,5 13,1D-gruppen
5,6 5,47,5 7,7 5,6Axel Johnson

1,6 1,7 1,8 2,0Bergendahls 1,4
Övriga 1,72,0 2,1 2,0 1,8butiker

17,6 17,518,8 17,1 16,9Grå marknad
4,7 4,7 5,3 5,7 5,8Fackhandel

Total omsättning
160 154 157 165 168miljarder kr

l
éE

2 16-1353
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Två förhållanden beskrivs i tabellen bör uppmärksammas. detFörsom
första har de olika och blockens andelar varit i stort settgruppemas
oförändrade under de fem åren. Bergendahls har ökat sin andelsenaste
något medan Axel Johnson har gått tillbaka. Huvudintrycket är att
andelarna i princip oförändrade.är

Därmed skiljer sig den svenska utvecklingen märkbart från t ex
utvecklingen i Danmark, USA, Frankrike och Storbritannien. Liksom i
Sverige har handeln i dessa länder omstrukturerats inom de etablerade
kedjorna utvecklingen specialiserade butikskoncept.genom av mer
Skillnaden den svenska utvecklingen ligger i de olikamot ävenatt
kedjomas marknadsandelar har förändrats kraftigt under de åren.senaste
Framförallt framväxten integrerade lågpriskedjor Carrefour,genom av
Aldi, Netto m.fl.

För det andra den svenska detaljhandeln, vi tillär alläven om ser
handel med livsmedel, högt koncentrerad. Därmed understryks tydligt
utredningens uppfattning den svenska dagligvarumarknaden högtatt är
koncentrerad i internationell jämförelse. Ett förhållande vilket, ien
kombination Sverigesmed geografiska läge och dess kanstora yta,
medföra omfattande konkurrensbegränsningar på den svenska
dagligvarumarknaden.

I avsnitt 4.4 diskuteras pågåendeden uppdelningen detaljhandelnav
i särskilda koncept lågprisbutik, dagligvarubutik och stormarknadt.ex.
vilka inriktar sig olika konsumentgrupper. Mellan dessa olikamot
butikskoncept råder skillnader i servicegrad, sortiment och prisnivå.
Dessa skillnader kan utgångspunkt för definiera olikatas attsom en
delmarknader inom handeln med dagligvaror. I Sverige skulle sådanen
uppdelning för handeln med livsmedel kunna genomföras med avseende

dagligvarubutiker9.på servicebutiker och kategorinInom dagligvaru-
butiker kan uppdelning genomföras mellan dagligvarumarknader ochen
dagligvaruhallar å sidan och stormarknader centrumvaruhus åsamtena
den andra.

Ur utredningens perspektiv det värde definiera marknads-är attav
koncentrationen inom dagligvaruhandeln. Handelns utredningsinstitut
använder begreppet dagligvambutiker samlingsbegrepp för denettsom
handel sker dagligvaruso11iment.‘°i affärer fullständigtmedsom

9 Utredningens begrepp följer de definitioner utnyttjas Handelnssom av
Utredningsinstitut HUI.
° "Med dagligvarubutiker butiker livsmedelsavdelningar isamtavses
centrumvaruhus, stormarknader och bensinstationer med fullständigt daglig-
varusortiment. Detaljhandelsförsäljning dagligvaror andra distribu-av genom
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och övrig handeldagligvarubutikerskilja mellanlämpligtDet är att
skall diskuteras.dagligvaruhandelninommarknadskoncentrationennär

förtillräckligtservicenivå och sortimentprisnivå,Skillnader i är stora
olika relevantatvåperspektiv talakonkurrenspolitisktiatt ett om

marknader.

dagligvarubutikerhandeln iKoncentrationen i

avsnitten harovanståendetvåbeskrivits i demarknadDen som som
avgränsaddagligvaror. Enpartihandel medall detalj- ochomfattat mer

bildrättvisanvändas fördockbördefinition att avge en
utredningsinstitut harHandelnsSverige.imarknadskoncentrationen

butiker harför dedagligvarubutikerbegreppet avgränsaattanvänt som
amerikanskadetdefinition liggerDerasfullständigt sortiment. näraett

exkluderardet"Supermarket" förutombegreppet att senare
avseende påMedbensinstationer.försäljning iochstormarknader t.ex

belysaförlämpligtdock begreppHUIskonsumtionensvenska attden är
marknaden.påsituationen

butiker,antalocholika kedjornasderedovisastabell 4I gruppemas
ICA-och 1994.åren 1985omsättningenandelochomsättning av

med drygt 44ställningenstarkastehar den procenthandlarna av
och 1994mellan 1985någothar sjunkitandelår KFsmarknaden 1994.

till 16,7från 12,6kraftigtandel ökat procent.medan D-gruppens
vunnitmarknaden,påaktörBergendahls har, nysom en

tillbakaJohnson gåttAxelframföralltmarknadsandelar attgenom
kraftigt.

alltsåtidningshandel ingårochblomster-speciallivs, kiosker,tionskanaler som
2000-talet.Handeln Norden på1996inte" HUI ini
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Tabell 4 Antal dagligvarubutiker och omsättning per grupp
åren 1985 och 1994 Sverigei

Grupp Antal butiker Omsättning mdkr Andel i arocent
| |1985 1994 1985 1994 1985 1994.ICA handlama 3705 2600 36,6 59,8 43,1 44,3

Konsument-
kooperationen 1959 1434 23 35,8 27,1 26,5
D-gruppen 1117 815 10,7 22,5 12,6 16,7
Axel Johnson 131 520 6,6 7,8 7,7 5,8
Bergendahlsgruppen 102 3 2,4
Övriga 2088 1909 8,1 5,8 9,5 4,3

Totalt 9000 7380 85 134,9 100 100

HH-index 2810 2983

Källa: HUI, beräkningaregna

Marknadskoncentrationen mycket hög inomär såväl parti- som
detaljistled. I sammanhanget bör in de tvåvägas blockenatt största
inom dagligvaruhandeln, ICA och KF, har integrerade grossistfunktioner

inte förär övrigaöppna aktörer på marknaden.som Detta kan ge
upphov till rad problem konkurrenssynpunkt. Dels återståren iur
praktiken endast grossist Dagab för de företag väljer ståen attsom
utanför kedjesamarbete. Dels fårett grossistfunktionema inom ICA och
KF Dagab mycket starksamt ställning det gällernär vilkaen att avgöra
produkter kommer in på den svenska marknaden.som

Koncentrationen detaljhandelninom någrai OECD länder

Utredningen har genomfört beräkning koncentrationen inomen av
dagligvaruhandeln med livsmedel i Frankrike, Storbritannien, Sverige
och USA. Dagligvaruhandeln med livsmedel har avgränsats attgenom
exkludera service- och mindre nätbutiker. Det statistiska grundm aterialet
utanför Sverige har insamlats med hjälp Franska näringsdepartemen-av

Food Marketingtet, Institute USA och British Retail Consortium
UK.
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koncentra-särklass lägstaUSA har den itabellResultatet visas i
storlek.marknadens Enpådelvistionsgraden. berorDetta mer

nivå i USA,på lägrekoncentrationsgradenberäkningdetaljerad enav
betydligtutgår frånUSA ochhela snävareomfattarvilket en

indexnivåersupermarkets,arknaden enbartdefinition somgerav varum
. haftUtredningen har inteochmellan 400 2500 attpendlar resurser

svensk del.föruppdelad beräkninggeografisktgenomföralåta en mer

livsmedel.dagligvaruhandeln medKoncentrationsgradenTabell 5 i
Årländer.OECD 1994.Några

IndexnivåLand

1641Frankrike
2945Sverige
202USA
599Storbritannien

ConsortiumBritish RetailInstitute,MarketingFoodKälla: HUI,

högt HH-mellanunderförstådda sambandetockså detintresseAv ettär
dock inteUnderlagetoch viceprisnivåindexindex/högt ärversa.

statistisk analys.utveckladtålaförtillräckligt omfattande att en mer

kedjatillbinder konsumentKundmedelskonton -

medutvecklatsvenska kedjornaåren har dedeUnder ett systemsenaste
verksam-tillståndspliktigunderfaller inte inkundmedelskonton. Dessa

eftermedgivitsundantagbankrörelselagen,enligthet, ett somgenom
totalaför denharbeslutriksdagensriksdagsbeslut. Enligt gränsen
kon-kronortill 15000konton höjtspå sådanainsättningen per

inköpanvänds förendastmedlenvillkortomedelsinnehavare. Ett är att
påinsättningarSverigekontot.står för Iföretagi det gersom

insättning imotsvarandehögregenerelltkundmedelskonton änränta
bank.

väljerkundernatrohetsskapandestarktdockKorten attär genom
de gjortblir, sedankundkonto.väljer Konsumenternabutik redan denär

Commission. börTrade Detfrån Federaltagit delUppgifter utredningen av
angivnatill sin den"smalare"beräkningaranmärkas dessa natur änäratt ovan

varurnarknaden..definitionen av
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sitt val och in sin matkassa på visst handelsblocks konto,satt ett
betydligt mindre benägna på konkurrenters erbjudanden.att reagera
Kontohanteringen blir lönsam först i skala. Därmed skapas ökadestor
inträdeskostnader på den svenska detaljhandelsmarknaden för den som
önskar på allvar konkurrensen med de etablerade kedjorna.att ta upp

Tillgången butikslägenpå

Tillgången på affärslägen och deras lokalisering betydelse förär storav
konkurrensen detaljhandelni med livsmedel. Sverige reglerasI
tillgången på butikslokaler och affärslägen i den kommunala stadspla-
neringen. års1986 livsmedelskommitté fann konkurrensen i detalj-att
handeln begränsades kommunernas tillämpning Plan ochav av
bygglagen PBL. fannUtredningen bl.a. tecken på endast deatt
etablerade kejdoma derasoch detaljister fick möjlighet etablera sigatt
i bostadsområden. förstärktesDenna tendens detaljhandelnattnya av

hårt bunden partihandeln,till dels kontrakt i samband medvar genom
nyetablering, dels partihandeln i viss utsträckning ägde af-attgenom
färslokalema.

De synpunkter framfördes Livsmedelskommittén delades isom av
allt väsentligt Konkurrenskommitten, vilken i sitt betänkande fannav
exempel på fristående köpmän i utsträckning frånutestängtsatt stor
etableringsrätt till viktiga butikslägen. Därför föreslog utredningen att
konkurrensfrågoma skulle tydligare roll dessa sammanhang.i Iges en

bordePBL enligt Kommittén finnas yttrycklig hänvisning tillen- -
konkurrensaspekten, så denna blir del den avvägning mellanatt en av
olika allmänna intressen, skall enligt PBL.görassom

En sådan förändring genomfördes 1992. I propositionen till lag-
ändringen konstaterade den dåvarande regeringen väl fungeradeatt en
konkurrens startk samhällsintresse och starkt vägande skäl talarär ett att
för konkurrens intresse skall beaktas planläg-vidatt ettses som som
gning och vid lokalisering bebyggelse, varför bestämmelse medav en
den innebörden borde föras in i Bostadsutskottet deladePBL.
regeringens bedömning handeln bör friare etableringsmöjlighetatt ges
och konkurrensen inom handeln bör tillmätas betydelse i denatt större
kommunala planeringen. fattadeRiksdagen beslut innebarett attsom
möjligheten i detaljplan särskilt reglera bl detaljhandeln medatt a
livsmedel inte skulle finnas kvar.

Därefter har frågan ånyo aktualiserats i samband med överväganden
konkurrensaspektens roll det gäller miljöeffekter och negativanärom

effekter för de olika skäl har begränsad rörlighet. Bo-som av en
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utredning effektema lagändringen.stadsutskottet begärde en av av
byggutredningen och harPlan och denFrågan har stannatövervägts av

stycketbestämmelsen, införd 1992 i 5 kap. 7 § andraför föreslåatt att
riksdagenhar överlämnat proposition tilli upphävs. RegeringenPBL, en

med detta innehåll.

konkurrenslagen livsmedelsområdetillämpningenT inomav

Sverige.gäller konkurrenslag KL i DennaSedan den l juli 1993 en ny
från den äldrepå förbudsprincipen till skillnadlag bygger

på missbruksprincipen. nuvarandebyggde Denkonkurrenslagen som
har till Romfördragets konkurrensregler.konkurrenslagen anpassats

på generellabygger, i likhet med fördragets konkurrensregler,Lagen
konkurrensbegränsande avtal och missbrukförbud motmot av

dominerande ställning.
livsmedelsområdet föregicks införandet lagen 1993Inom av av en

Avsiktensärlagstiftning vilken riksdagen godkände våren 1991. med
jordbruket åtföljdessärlagstiftningen undvika avregleringenatt att avvar

hand förädlingsindustrin ochregleringarna i förstaövertogsattav av
särskilt fmansie-upprätthölls i regi. Detta gälldedess gemensamegen

förbjöds särlagstiftningen.exportstöd, vilket uttryckligen iring av
samverkan i syfte marknadsförings-förbjöds vissDessutom att genom

marknadsföra och sälja vissa produkter som 0st. Sär-bolag gemensamt
direkt parti- och detaljhandeln.lagstiftningen kom inte beröraatt

har till ändamål undanröja ochsvenska konkurrenslagenDen att
konkurrens fråga produktionmotverka hinder för effektiv i avomen

och andra nyttigheter.och handel med tjänstervaror,
omfattastillämpas på sådana förhållandenkan endastLagen som av

förbudet i konkurrensbegränsandedet grundläggande 6 § mot sam-
arbete mellan företag,

ställning i ellerförbudet missbruk dominerande 19mot av
kontroll företagsförvärv, främst 34lagens särskilda regler om av

svenskauppfattning kännetecknas denEnligt utredningens
förädling ocholika delmarknader för bådelivsmedelskedjan och dess

dels i form ägarkoncentration, delshandel koncentration, genomav av
delmarknader.har stark ställning på olikaenskilda företagatt en

horisontellKännetecknande också olika former vertikal- ochär av
livsmedelsbranscher. Marknadsuppdelningsamverkan inom många

både detförekommer mellan de lantbrukskooperativa företagen när
geografisk marknad för förädladegäller inleverans råvara och deav

också ofta livsmedelssektomprodukterna. den allmänna debatten försI



Sammanfattning38 SOU 1996: 144

fram område med begränsad konkurrens.ettsom
Konkurrensverkets aktivitet inom livsmedelsområdet har, sedan lagen

ikraft, i huvudsak omfattat granskning enskilda företagsträtt av
paragraf Enligt vadansökningar undantag från förbuden i lagensom

utredningen erfarit har ingen undersökning förhållandena inomav
livsmedelssektom, utförts på myndighetens initiativ, avslutats.egetsom

antal klagomål har inkommit till från företag verksammaEtt KV
inom livsmedelsområdet. har klagomålsärendenTotalt 70 avserca som
ifrågasatt eller registrerats.konkurrensbegränsning enligt 6 19

betraktaHärutöver finns 30 ärenden närmast är att somca som
offentligförfrågningar, där klagomålen30 ärendensamt avserca

reglering bl.a. etableringshinder i detaljhandeln.
skiftande karaktär. VanligastKlagomålsärendena mycketär av

detaljhandelssektom respektiveförekommande klagomål berörär som
alkoholmarknaden. Cirkaklagomål i anslutning till avregleringen 50av

har återkallats. fallärenden har avslutats åtgärd och ärenden I2 ettutan
upphöra med vissthar klagomål lett till åläggande vid viteattett

Cirka klagomålsärenden avslutade.förfarande. 15 är
efter beslut riksdagen ochlivsmedelsområdet finns,Inom av

vilka de företag harregeringen, två undantag berör störstsom
och detaljistled.respektive partihandels-marknadsandel i förädlings-

Legalundantaget

speciellt ijordbruksområdet kommenteradestillämpning påLagens
jordbruksområdetframhålls det påförarbetena till lagen. I dessa äratt

jordbrukare och andranödvändigt för enskildanaturligt och oftast
primärföreningarsig iliknande primärproducenter slutaatt samman

jordbruksprodukter,försäljningsåvitt produktion eller avavser
behandling ellerför lagring,utnyttjande anläggningargemensammaav

jordbruksprodukter. anfördes dennaförädling Det typatt avav
förbudet i KLmånga fall torde omfattas 6 §samverkan i men sam-av

kunnaeffekt sådan samverkan börha sådan positiv attmantaget
kvalificera för enligtundatag 8 § KL.

meddelaförutsättningarna förVid prövningnärmare attaven
konstateradesamverkan inom primärföreningarundantag för denna

förelåg någrakonkurrensverket det praktiskt inteemellertid att taget
bestämmelser för deundantag enligt KLsmöjligheter meddelaatt

marknadsandelar. alltförföretag hade Enlantbrukskooperativa storasom
andra ochnämligen innebära denbetydande marknadsandel kan att

uppfyllda, dvsparagraf inte kanfjärde punkten i åttondeKLs attanses
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skälig andel den vinstsamverkan tillförsäkrar konsumenten somen av
förkonkurrensen inte riskerar speluppnås sättasattsamt att enur

samverkan.del de nyttigheter omfattas Dennaväsentlig avav som
kan meddela ochavsåg både gruppundantag regeringenbedömning som

har befogenhet beslutaindividuella undantag konkurrensverket attsom
undantag infördes i lagenbegärde därför tidsbegränsatKV att ettom.

svenskt medlemskap i Undantagetfram till eventuellt EU.ett
livsmedelsområdet, i allt väsentligt,bakgrundmotiverades attmot av

genomförtsEES-avtalet och den harmoniseringinte omfattades somav
konkurrenslagens område.med EG-rätten på

ändring iutredning beslutade riksdagen KL.Efter snabb om enen
Ändringen därmedkraft juli infördesträdde i den 1 1994. I KL

Ändringen innebär förbudet i 6 § KLbestämmelserna i 18 §§. atta-c
lantbrukets primärföreningar. Detinte gäller för viss verksamhet inom

konkurrensrättslig mening.således inte fråga undantag iär ettom
tidsbegränsat.beslut KV begärt,Riksdagens inte,var som

primärföreningar har dock intesamverkansformer inomAlla ansetts
faller utanför förbudet. Avtalsådan positiv karaktär deatt ex.vara av

paragraf.rörlighet kan omfattasmedlems friastadgar hindrar avsom-
Även producerade hos medlemmarna,prissamverkan som avser varor

förbudet. Sedan lagen ändratsträdgårdsprodukter, kan omfattast avex
verksamhet inom lantbruketsgäller för vissoch förbudet i 6 § inte

de ansökningar individu-återkallades deprimärföreningar 120ca av om
ansökningar intevilka inkommit till verket. De 25ella undantag somca

medverksammahuvudsakligen föreningaråterkallades gäller ärsom
trädgårdsodling.

samarbete frivilliga kedjorGruppundantaget för i

utfärdade regeringenkonkurrenslagen träddesamband medI ettatt
detaljhandeln.frivilliga kedjor igruppundantag för samarbete i

små,kedjesamverkan mellanBakgrunden till detta undantag är att
utnyttjasmå företag möjlighetfristående företag positiv ochär attger

företag.med helintegreradestordriftsfördelar i konkurrensen större,
kundesådant samarbete i kedjornabegränsades tillUndantaget som

betraktas karaktäristiskt, nämligensom

inköpssamarbete,
marknadsföring,gemensam

marknads-bestämmande priser i densamarbete vid gemensammaav
föringen,
kalkyleringshjälp,
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inköptaförbehålla medlemmarna sälja derätten att gemensamträtt att
varorna,

butiksetablering,samarbete om
administrativa tjänsterfinansiella och

butiks- och personalutveckling.tjänster församt

bara gäller avtal mellan medlemmarnaEftersom gruppundantaget i
omfattar inte konkurrensbegränsande avtal medlemmar-kedjan, det som

medlem-eller för sig träffar med andra inte ärgemensamt somna var
kedjan.imar

nivåer. förutformat i två olikaUndantaget Den övre gränsenär
marknaden.tillförseln till den svenskaundantag till 35är satt procent av

det etablerade inom konkurrens-relevant marknad,Begreppet ärsom
sammanhang. Genom utsträckahar inte valts i detta gränsenatträtten,

förhållande till tillförseln haroch beräkna andelen itill 35 procent
aktören på den svenskakommit omfatta denundantaget störstaatt

marknaden, ICA.

konkurrensenLivsmedelslagstzftningen och

omfattande regelsystem, i vilketLivsmedelsbranschen verkar under ett
spelar central roll. Lagenslivsmedelslagen och förordningen en

skakonsumenternas hälsa intehuvudsyften enkelt uttryckt är att--
för sina därav nyckel-och ska få valutade matpengar,äventyras att

innebär bl.a.begreppethygien och redlighet. Detbegreppen attsenare
och märkningde krav på sammansättninglivsmedel skall uppfylla som

livsmedelslagstiftningen.finns i
vilka eventuellakommittédirektiven skall utredningenEnligt utröna

livsmedel ochhandeln medregelproblem mindre företag inom möter
får konkret. Denkonsekvenser företagens regelomgivningvilka mer

lika självklartreglerna syftar till,höga livsmedelskvalitet utgör ettsom
målsättningheller inte utredningensoeftergivligt krav. Det är attsom

och redlighet.for krav det gäller hygien Däremotverka lägre när avser
och behovreglernas skaleffekterutredningen analyseraatt närmare om-

reglernasföreslå förändringar innebärdärtill visas föreligga attsom-
tillämpning blir konkurrensneutral.mer

huruvidautgångspunkt för utredningenviktigEn är utrönaattannan



SammanfattningSOU 411996:144

diskrimineranderegelsystemet och dess tillämpning verkar mot- -
importerade livsmedel, såväl i förhållande till andra EU-länder tillsom
tredje land.

Det svenska regelverket på livsmedelsområdet i huvudsak har-är
moniserat med EG:s regler på området. de delarI totalharmoniseringen
skett, det tillåtet Sverigeinte för ha sig ellerär strängareatt vare
liberalare regler på området, vilket fallet vad gäller EG:särt.ex.
bestämmelser på livsmedelsområdet märkning, livsmedels-som avser
standarder, livsmedelstillsatser och livsmedelshygien kontroll.samt

finnsDessutom bestämmelser bl vin- och spritprodukter, materialom a
och produkter i kontakt med livsmedel, livsmedel för särskilda
näringsändamål, gränsvärden för främmande dricks-ämnen samt om

och skall användas för framställningvatten ytvatten som av
dricksvatten.

och handelHarmonisering

Huvuddelen EG:s bestämmelser livsmedel omfattades EES-av om av
föravtalet. Avtalet trädde i kraft den januari 1994, med undantag den1

området hör,del de veterinära bestämmelserna. Till detsom avser
för livsmedelfrågor djurhälsa, hygienbestämmelserutöver avom

animaliskt trädde avtalet i kraft den juliden delen l 1994.Iursprung.
Genom skett Sverige på grund EES- avtalen,den anpassning isom av
kom medlemskap bara i mycket begränsad omfattning ledaEU- et att
till ytterligare ändringar i det svenska regelverket på livsmedelsområdet.

anpassning blev emellertid erforderlig vad gäller införselkontroll.En
Borttagandet gränskontrollema inom innebär kontrollenEU attav av
livsmedel förs i utsträckning måste bygga på denin i landet störresom
utförselkontroll sker i utförsellandet. Resterande, nationellarentsom
regler få och gäller i huvudsak avgifter, i olikaär uttassom samman-
hang. Samarbetet kring Codex Alimentarius har naturligtvis underlättat
anpassningen.

På detaljnivå har emellertid antal förändringar fått göras.ett stort

z Handelshinder ingår i tekniska handelshinder.denna Sådanatypav gruppen
skall, i princip, undanröjda efter ikraftträdandeenhetsaktens ochvara
upprättandet den inre marknaden. praktiken, vilket bl visas återkom-Iav a av
mande rättsfall i Europa-domstolen, förekommer fortfarande, i minskandeänom
omfattning, tekniska förhindrar försvårar livsmedels friahandelshinder ellersom
rörlighet den inre marknaden.pá
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rättsbildningpå två tekniker.Harmoniseringsarbetet bygger Den som
viktigasteform i rättsakter olika slag. DeEG, siginomäger tar avrum

beslut, vilka samtliga juridisktförordningar ochdirektiv, ärärtyperna
och rättsverkningar.har olika känneteckeni övrigtbindande, men

medlemsstaterna ochbeslut riktar sig tillDirektiv och vanligen även
planet förverkställighetsåtgärder på det nationellai principförutsätter

direktiv tillVid omsättningengällande i berördabli stater.att av
tillväga-själva bestämmafrihetnationell har medlemsstaterna atträtt

direktiven.resultat iför uppnå detgångssätt och medel att som anges
omedelbart gällande i samtligaFörordningar däremot rättutgör

rättsbildningmellankommandedärför ingenmedlemsstater och kräver
livsmedelsområdetregelverket påsvenskapå det nationella planet. Det
förekommer gällerdirektiv. förordningarbygger huvudsak på Dei som

förekommertill antalet, detoch sprit,främst vin ävenär störst mensom
fjäderfä, ochgällandeoch förordningarmarknadsförordningar äggex.

geografiska beteckningar.
införselkontrollen. Tillsynenlivsmedelskontrollen den kled iEtt är s

högEU-land utförs ilivsmedel frånanimaliskavid införsel annatav
först i landetegentillsynen. Denutsträckning led i mottarett somsom

skall innanEU-landanimaliska livsmedel frånparti med ett annatett
handels-partiet åtföljsvidare kontrollerapartiet får hanteras ettatt av

uppgifter,skall innehålla vissasundhetsintygdokument eller attett som
livsmedletochdokumentet eller intyget stämmer överens samt att

landetförst ikontrollmärkt på visst Denlivsmedlet sätt. mottarär som
skallEU-land efterfjäderfä frånsvin ellerkött nötkreatur, ett annatav

framgårmedföljer vilka dethandlingarkontrolleramottagandet att av
EGanvändandeköttet medpåvisats isalmonella inteatt avav en

köttetochSaknas sådana handlingar,undersökningsmetod.fastställd är
tillsynsmyndighetenskalllivsmedel i Sverige,användasavsett att som

frågaundersöka köttet ividare låtafår hanterasinnan partiet om
salmonella. eller hästdjur. Denkött får,gällerDetsamma get somav

skall,EU-landfrånkonsumtionsäggförst i landet ett annatmottar om
Sverige, kontrolleralivsmedel ianvändasavsedda attäggen är att som

från besättningkommermedföljer visarhandlingar äggenatt ensom
salmonella. föreskrifter gällerför Dessakontrollprogrammed godkänt

frågalivsmedlet ifrån Finland,livsmedel förs ininte sådana omsom
producerats där.

3 1995:205 § SLV FS
s § SLV FS 1995:20
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kungörel-föreskrivs ieller sundhetsintyghandelsdokumentOm som
kontrollmärkningellerfelaktigheter,eller innehållersaknas omsen

dröjsmål underrättalivsmedletmottagitskallsaknas, den utansom
fall intefår i sådanaLivsmedelspartietdetta.tillsynsmyndigheten om

medgivandesitttillsynsmyndigheten lämnatvidare förränhanteras
fårkungörelsenbestämmelserna iuppfyllerDå livsmedel intedärtill.
fårförhållandeVid sådantpartiet.handtillståndsmyndigheten ettta om
tilltillbakasändaombud väljaeller hans attägaren varorna

i dettamyndighetenden behörigaförutsättningavsändarlandet under att
därtill.medgivandelämnar sittland

föreskrifternadispens frånundantagmedgeLivsmedelverket kan
kungörelsen.i

LivsmedelsverketharEU-medlemmar,intefråga länderI ärom som
kontrollrådföreskrifter och almännamedkungörelseutfärdat avomen

skallEnligt dennatredje land.frånimporterasanimaliska livsmedel som
kommuntillsynsmyndigheten i denlokalavid dengränskontrollveterinär

importkontrollen.förfinnsgränskontrollstationdär ansvara

Regelverket

kanregelområden,någragranskahar valtUtredningen närmareatt som
vikt iAv särskildkonkurrenssynpunkt.frånha betydelse samman-antas

storlek,till aktörernasförhållandeineutralitetreglemashanget är
eventuellareglemasbörsituation. Vidareekonomiskaochkunskap

liksom deraseffekterexpansionshindrandeeller utrönas,etablerings-
Utredningenlivsmedel.gäller import göreffekter vadeventuella av

varjebeskrivninguttömmandeanspråk påinteföljaktligen göraatt aven
exempel.åskådliggörandetjänarreglernaregelområde, utan somsnarare

livsmedels-förreglernaberöraskommerområden ärDe attsom
slakt,märkning,utrustning,ochinredninglokaler och deras

livsmedelsstandards.ochavgiftssystemetmejeriverksamhet,
livsmedelslagstift-ochKonkurrensenavsnitt 6.6redovisas iReglerna

livsmedel förutsättermedhandelnkonkurrens ifungerandeningen. En
förädling ochbådeinometablera sigför företagmöjlighet attnya

företagantal mindreår harlivsmedel. Undermedhandel ettsenare
livsmedel. Dettaförsäljningförädlingsåvälsig inometablerat avsom

företagarensanslutning tillföretagsamhet ismåskaligfrämstgäller
viktigamarginella dekanFöreteelsema ärbondgård. sommenses som

småföretagsamhet inomutvecklapå möjligexempel väg atten
föromfattande kravinförställsföretaglivsmedelsområdet. attDessa

redovisasregler. Dessalivsmedelslagstiftningensuppfyllakunna
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utförligt i huvudrapporten. Några exempel bör dock här.anges
Generella förregler livsmedelslokaler och deras utrustning finns både

i livsmedelslagen och förordningen i livsmedelsverketssamt
författningssamling. I denna finns dessutom särskilda bestämmelser för
lokaler avsedda för vissa livsmedelsgrupper.ärsom

livsmedelslokalEn får inte enligt huvudregeln i bruk förräntas- -
lokalen med dess inredning blivit färdigställd och godkänd for sitt
ändamål.

Några återkommande, viktiga områden frågai om
lokalbestämmelsema temperaturforhållanden, förutsättningar förär
renhållning lokalen och dess inredning och utrustning åtgärdersamtav

förhindrar s.k. korskontamination och föroreningar från källor.yttresom
Dessa områden återspeglar sig bl.a. i de föreskrifter och allmänna råd

livsmedelslokaler, återfinns i Livsmedelsverkets kungörelseom som
SLV FS 1996:6.

Utöver allmänna krav för godkännande livsmedelslokaler,av
innehåller kungörelsen särskilda krav för godkännande av
tillverkningslokaler och försäljningslokaler. Därefter följer regler ochav
allmänna råd lokalhygien och livsmedelslokal i fordon.om om

Utöver dessa finnsregler såsom tidigare särskilda bestäm-nämnts- -
melser för lokaler avsedda for vissa livsmedelsgrupper.ärsom

De allmänna bestämmelserna för godkännande slakterier, sanitets-av
slaktanläggningar, styckningsanläggningar producerar femänsom mer

kött vecka kyl- och fryshus uppställer under 23 punkterton samtper
detaljerade krav från hygiensynpunkt på lokalens, inredningens och
utrustningens beskaffenhet. inledandeDe punkterna omfattar de kravsju

ställs på lokalens golv, dörrar, isolering, ventilation,väggar,som
belysning och tak. Vidare uppställs krav på och desinfek-tvätt-
tionsanordningar för händer och arbetsredskapatt rengöra samt
skyddsanordningar skadedjur under två punkter. på rostfriaKravmot
icke korroderande material uppställs under punkter vad gällertre
inredning, arbetsutmstning och verktyg I punkt föreskrivs attm.m. en
möjlighet skall finnas förvara eventuell inslagnings- och embal-att
lagematerial på hygieniskt Under punktertvå uppställs krav påett sätt.
det anläggningen fordrar. punkt föreskriverEn lokalenvatten attsom
skall ha hygienisk synpunkt tillfredsställande for avloppett systemur
och fast avfall. Rum för besiktningspersonal och personal ochannan
krav på dessa behandlas under punkter och vidareutrymmen tre
föreskrivs, under två punkter, krav på plats med ändamålsenligen
utrustning för rengöring och desinfektion transportmedel för kött ochav

for rengörings- och desinfektionsmedel. Slutligenett separat rum
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mottagnings- ochkrav ställs påinnehåller punkter detvå ex-som
kapacitet.kylutrustningenspeditionsutrymmen samt

bestämmelser för godkännandesärskildadessa tillkommerUtöver av
punkter uppställsdelvis detaljerade,för tamboskap. Under 16,slakterier

storlek,slakthallensmed avlopp,krav på stall, arrestboxarbl.a. separat
eller avgränsningarsärskilda lokalerkylutrymmen samt separata rum,

i arbetethygiensynpunkt känsligaslakthallen för vissa fråni moment
förvaring vissa djurdelar.och av

styckningsanläggningargodkännandeSärskilda bestämmelser för av
krav påstyckat kött veckafemproducerar upptarän ton permersom

särskilt kylrum förförekommande falltillräckligt kylrum och istora --
inslagning i inner-styckning, urbening ochemballerat kött, förett rum

för pack-emballeringsrum lagerrumförpackning, eventuellt samt
emballering sker vidrespektiveningsmaterial i de fall inslagning

anläggningen.
godkännande småskaligaförsärskilda bestämmelsernaDe av

lägrestorskaligas främstskiljer sig från deslakterier genom en
formulerade.följaktligen allmänt EttReglernadetaljeringsgrad. är mer

slaktlokalen och övrigauppställs påpå det kravexempel detta är som
högt tak för iemellertid ha tillräckligt iLokalen måste attutrymmen. -

tillha lätt rengjordastorskaliga slakteriernalikhet med de väggar upp-
höjd.tre meters

slakterietanslutning tillpå slaktdjurstall iTillräcklig storlek ärett
Gårdsslakterier behöverformulerat krav.sådant allmäntvidare ett mer

slaktasfrån gårdendjur dennågot sådant stall, enbartinte ha egnaom
omedelbara närhet.slakterietsuppfödningsstallet ligger idär och

Bedövningen ocharrestboxar.krav på kReglerna saknar även s
detkrav på lokalen,uppställer inte högreavblodningen djuren än attav

storskaligaLiksom i denavskild plats.på tydligtskall äga rum en
djuren iuppslaktningenverksamheten skall den fortsatta störstaav

får komma ihängande djur, inteutsträckning ske påmöjliga som
kontakt med golvet.
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ochövervägandenUtredningens2

förslag

med livs-handelninternationellaDen2.1

medel

internationellökadstarkt intresseharKonsumenterna ett av
SverigedärförUtredningenlivsmedel. attmedfrihandel anser

världshan-inomEU,förverkafortsätta attbör att
utvecklingtillhållning motpositivintardelsorganisationen, enen

liggervärldsmarknaden. Dettapålivsmedelmedfrihandelökad
innebärakommerochnationella intressen attsvenskamedlinjei

konsumentled.ipriserlägreochvalfrihetökaden

frihandelnökadedeneffekternapositivadeviktigtDet attär av
påfrihandelmåsteDärförgodo.tillkonsumenternakommakan

konkur-förstärktmedkompletterasplanetinternationelladet en
konkurrensochhandel ärFrågannationellt.renspolitik en avom

inomförhandlingarikan kommafrågor att tasde uppsomnya
livsmedelssektom,inomsituationenbakgrundWTO. Mot menav

förverkarSverigeviktigt attdetallmänhet, attockså i manär
WTO.ikonkurrensfrågorhandelsrelateradeavtalnår ett om

handelnikonkurrensenförinternationellt yttreUtvecklingen ramger en
faktorerpositivaradidagfinnsSverige. Detlivsmedel imed somen

livsmedel kommermedfrihandelökadutvecklingenindikerar motatt
vill fästaUtredningenintensitet.imed ökaochtillochfortsättaatt

besluthar fattatidagWTOmedlemmarflerapåuppmärksamhet att av
krävsvadgår längrevilkalivsmedelspolitiken änframtidaden somom

USA harexempelTillUruguay-rundan.efterslötsavtaldet somav
bundit sigjordbrukspolitikenhosinriktningbeslutet nyom engenom

handelnssnedvridandeintestödformer ärövergå tillför uratt som
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synpunkt. Utgiftema för jordbrukspolitiken har också begränsats kraftigt.
Därmed har USA direkt intresseett kraftfullt med krav påattav agera

förhandlingsomgångnästaatt inom WTO, vilken skall inledas årsenast
1999, skall medföra ytterligare begränsningar handelssnedvridandeav
stöd och omfattande sänkning stödnivåer inom OECD. USAen ochav
den så kallade Caims-gruppen har starka skäl driva på förhandlingenatt
inom WTO.

En viktig internationell faktor ökad marknadsin-som gynnar en
riktning hos livsmedelspolitiken den för närvarandeär höga prisnivån
på världsmarknaden. Samtliga internationella bedömningar FAO,
OECD och EU kommissionen denna situationsäger inteatt är
långsiktigt uthållig priserna kommer liggaatt kvar på högattmen en
nivå under den femårsperioden.närmaste Om så blir fallet ökar
möjligheten genomdriva reformeratt jordbrukspolitiken inom EU. Enav
reform blir lättare genomföra den internationellaatt prisnivån högärom

kompensation till bönderna,att kan kommagenom utgå iattsom
samband med reform, hamnar på lägre nivå. Detta skapar, påen en
medelfristig sikt, gyllene tillfälle för fullföljaett reformen 1992 inomatt
EU och uppnå goda resultat vid deatt multilaterala förhandlingarna i
Geneve.

Situationen idag bättre på mycket längeär forän de önskarsom en
ökad världshandel med livsmedel och begränsning de kostnaderen av
för konsumenter och skattebetalare följer den prisstödspolitiksom av

bedrivs i många OECD länder. Att möjligheterna godasom innebärär
inte vi automatiskt får sådanatt utveckling. Enligt utredningensen
uppfattning det viktigt Sverige,är inom detta område,att fortsätter att
aktivt inom EU:s driva den handelspolitiska linje vi drev föreram som
medlemskap ökadEn internationell frihandelet. har traditionellt
betraktats politik i linje med svenska intressen. Medlemskapsom en et
i EU har i detta avseende inte inneburit någon avgörande förändring.
Svensk ekonomi mår bra frihandel. De svenska konsumenterna skulleav
definitivt fortsatt utveckling ökad frihandel medgynnas motav en
livsmedel på världsmarknaden.

I utvecklingen ökad frihandel det enligtmot utredningenär av- -
betydelsestor uppmärksamma behovetatt parallellt förstärka denattav

nationella konkurrenspolitiken och marknaderna för im-att öppna
portkonkurrens. Detta viktigt för deär positiva effekternaatt denav

handeln kanöppnare komma konsumenterna tillgodo. Konkur-
renspolitiken de frågorär kan komma behandlas under deen attav som
förhandlingar inom Världshandelsorganisationen WTO, inledssom
under slutet l990-talet. Mot bakgrund situationen inom livsme-av av
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verkar förSverigeviktigtdetallmänhet,också idelssektom, attärmen
WTO.konkurrensfrågor ihandelsrelateradeavtalnår ettatt omman
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2.2 EU:s Handels- och jordbrukspolitik

EU:s handelspolitik i inriktad på frihandel.är Detta gällerstort
inte minst industriprodukter och tjänster. Inom livsmedelsområdet

handelspolitiken däremot denstyrs jordbrukspo-av gemensamma
litiken, CAP. kan,Det enligt utredningen, inte understrykasnog

den jordbrukspolitiken denatt betydelseful-är mestgemensamma
enskilda faktorn bakom den bristande konkurrensen på livsme-

delsmarknaden inom EU. Dess inverkan går långt i föräd-upp
lingskedjan och medför omfattande kostnader för konsumenter
och skattebetalare.

CAP reformerades år 1992. finnsDet idag goda förutsättningar
gå vidare i linje med vad uppnåddes vid detta tillfälle.att som

En sådan utveckling förutsätter dock flera medlemsländeratt
aktivt för refonn. Sverige har viktig roll i dettaagerar en en

sammanhang. Det väsentligt, inte minst bakgrundär mot av
behovet öka konkurrensen i handeln med livsmedel, dennaatt att
möjlighet tillvara.tas

EU har för flertalet industriprodukter sedan länge övergått till politiken
präglad låga tullar och begränsade importhinder. På många områdenav
råder idag frihandel mellan EU och tredje land. Detta gäller dock inte
inom livsmedelsområdet. Livsmedelsimporten från tredje land motverkas

mycket höga tullar och omfattande tekniska handelshinder. Detgenom
viktigaste skälet till livsmedel avviker från andra områden denatt är

jordbrukspolitiken, CAP. Det jordbrukspolitikenärgemensamma som
för handelspolitik.EU:ssätter Inom livsmedelsområdet bör därförramar

handelspolitiken i allt väsentligt betraktas jordbrukspolitikenssom
förlängning. Detta ofrånkomligt fortfarandeEU tillämparär attgenom

prisstödspolitik bönderna. Prisstödspolitiken förutsättergentemoten
skyddstullar och exportstöd.

Skyddet omfattar inte endast jordbrukets råvaror också förädladeutan
produkter. Detta följd EU använder sigär prisstödatten av av som
metod för hålla böndernas inkomster Stödet skulle bliatt uppe.
verkningslöst inte det dyrare råvaruinnehållet i de livsmedelom som
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kommerDärmedvidskyddadesockså gränsen.EUinomproduceras
förädlings-böndersåvälforbetydelsefåjordbrukspolitiken somatt

importkonkur-utsträckningväsentlig motskyddas iindustri. Den senare
frånomvandlingstrycketinnebärland. Dettatredje attfrånrens

slutsatsentillleder attVilketbegränsat.världsmarknaden är
särskildEUinomkonkurrenspolitiken ärupprätthållandet avav

område.dettainomresurshushållningeffektivförbetydelse en
utvecklingsländermedpreferensavtals.k.särskildaidagharEU

ochcentral-iländer Östeuropa.ochmedelhavsländerACP-gruppen,
till dentillträdefrittkvantitativavissainomavtalDessa ramarger

land.tredjeavtalsslutandeimarknadenochmarknadengemensamma
ingårvariprodukter,tropiskakalladesårad eninnebärAvtalen att en

omfat-kan importerasEU,inom utanproducerasintelivsmedelrad som
foravtalhos dessasidapositivtullar. Dettapåslag ärtande enav

begrän-enbartregelinbegriperAvtalenEU.inomkonsumenterna som
flerajordbruksprodukter. Detta atttrotstraditionellakvantitetersade av

förutsättningargodaha attmed kanslutitsavtalländerde ansessomav
minstinteNågotprodukter.sådanaproducerakostnaderlåga somtill

utredningensEnligtochcentral-inom östeuropa.ländernafleragäller av
förarbetaEUinomfortsätterSverige attviktigtdetuppfattning attär

väsentligt.utökasländerdessalivsmedel frånkvotematullfriadeatt av
ökadEnländer.i dessavälståndökatförförutsättningDetta är en

EU.inomkonsumenternaskulle dessutomimportkonkurrens gynna
jordbruks-denunderstrykasinte attkan gemensammaDet nog

denbakomfaktornenskildabetydelsefulladenCAPpolitiken mestär
GenomEU.inomlivsmedelsmarknadenpåkonkurrensenbristande

ochkonkurrensförhindrasexportstödochproduktionskvotergränsskydd,
mångainomsaknasDetmarknaden.den inrepåpriserlägredärmed

inomminstintegällerförädla. Dettakvantiteterområden att
innebärexportstöden attochproduktionskvotenmjölkområdet där

kraftfulltmarknadeninredenpåmejeriemamellankonkurrensen
effektivdärområdesocker annatProduktionen är ettbegränsats. av

Även detexportstöd.och närkvoteringbegränsatskonkurrens genom
deneffektenendastinte attCAPfårprodukterförädladeandragäller

iframlångtocksåbondeledi utankonkurrensenbegränsar
delardeuppmärksammasockså attbör avförädlingskedjan. Det

också kommerkonkurrensutsattapotentiellt ärförädlingskedjan settsom
handsistaområden. Iandrainomkonkurrenspåbristenpåverkasatt av

utvecklamöjlighetindustrinsEU attprisnivån inomhögadenbegränsar
expanderaförhindrasförädlingsföretag attEffektivaproduktionen.

kanochskyddasenheterkonkurrenskraftigamindresamtidigt som
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överleva på marknaden. Detta skapar kostnader för konsumenten.
Protektionismen inom livsmedelsområdet skapar också kostnader för
ekonomin i omfattande skevheterstort i resursutnyttjande medgenom

effektivitetstörlusterstora resultat.som
1992 beslutade ministerrådet inleda reformatt denen av gemen-

jordbrukspolitiken. Reformen inriktades i förstasamma hand mot
vegetabiliesektom. Avsikten sänka priset till bondenatt ochvar
kompensera prisfallet med arealbidrag. Vissaett prissänkningar
genomfördes också inom nötköttssektom planerades för mjölksamt och
andra animalier. Beslutet förutsättning för Uruguay rundanattvar en
skulle kunna avslutas. Genom reformen 1992 och UR avtalet 1994 har

skapats kring denyttre jordbrukspolitikenen ram gemensamma ärsom
för fortsatta reformer. Reformen 1992 bör fullföljasgynnsam attgenom

återstående prisgap avskaffas inom vegetabiliomrâdet och motsvarande
reformer genomförs inom animalieområdet. En viktig fråga är ettom
sådant kan andra medlemsstateraccepteras Sverige.program änav

När den jordbrukspolitiken inrättades, i börjangemensamma av
1960-talet, bestämdes prisnivån på vegetabilieratt skulle tillanpassas
de tyska produktionskostnadema. Effekten tvåfaldig. Dels blev detvar
möjligt producera spannmål iatt områden tidigare inte ansettssom
lämpliga för sådan produktion. Dels ökade produktionen kraftigt. Den
ökade produktionen kunde hand på två olikatas Produktionensätt.om
kunde till sin helhet placeras inom EU. Resultatet skulle då bli lägre
inre marknadspriser och prisuppgörelsen mellan Frankrike och Tyskland
skulle bli verkningslös. Effektiv fransk produktion skulle konkurrera ut
den tyska spannmålsproduktionen. Det andra alternativet denattvar
ökade produktionen drogs bort från den inre marknaden. Så har också
skett utnyttjande interventionslagring ochgenom exportstöd.av
Råvaruproduktionen i medlemsland hari principett inte tillåtits frittatt
konkurrera produktionen i Utbudetut inom EU harett begränsatsannat.
och priserna har hållits på hög nivå.en

Förenklat uttryckt innebar kompromissen mellan Frankrike och
Tyskland de förra skulleatt möjlighet på världmark-att exporterages
naden med hjälp exportstöd, samtidigt de skulle fåav som senare
behålla hög prisnivå till de tyska bönderna. UR avtalet innebären att
EU inte kan lika kvantiteter,exportera i framtiden,stora med
exportstöd. Allt oförändrat innebär dettaannat basen för denatt
"historiska kompromissen" har rubbats. Därmed har också stabiliteten
hos CAP rubbats. Det går inte i längden förena det franskaatt
exportintresset med det tyska intresset höga priser på den inreav
marknaden. Trycket på CAP har ökat och fördjupad reform nödvändig.ären
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mjölkreg-diskuteraministerrådetkommer1997våren attUnder
avtalet. IURtryckförharRegleringen ettleringen. utsatts genom

förutsättningardeökatryckdettaframtiden kommer somatt genom nya
utredningensEnligtutvidgasgemenskapen öster.motskapas när

förändringradikalförförutsättningenfinnsuppfattning avmeren
EUutvidningockså visatutredningenharavsnitt 2 attpolitiken. I aven

jordbrukspolitiken.förändringar iomfattandegenomföraskaninte utan
fleradockförutsätterreformCAP attårs1992fördjupningEn av
roll iviktigSverige harreform.föraktivtmedlemsländer enenagerar

bakgrundminstväsentligt, inte motsammanhang. Detdetta är av
dennalivsmedel,medhandelni attkonkurrensenökabehovet att

tillvara.möjlighet tas
land,tredjetillförhållandeEU:ssigharDiskussionen rört omovan

centralEnjordbrukspolitiken.denhandelspolitiken och gemensamma
fortfarandejordbrukspolitiken utgör ettdenslutsats är att gemensamma

fungerakunnaskall avsettsmarknadeninredenhinder somattmot
ställninganledningfinns det att talivsmedelsområdet. Därutöverinom

tillräckligskaparlivsmedelslagstiftningendentill engemensammaom
medlemsländerna.mellanlivsmedelutbytefrittgrund för ett av
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2.3 EG:s livsmedelslagstiftning

Harmoniseringen, livsmedelslagstiftningen inom EU, har idagav
lett till de livsmedel säljs för samhandelatt på den inresom
marknaden skall de hälso- och redlighetskravsvaramot som
svenska konsumenter ställer på livsmedel. Bristande harmoni-
sering inte längre något hinderutgör livsmedlens friamot rör-
lighet på den inre marknaden.

Ambitionsnivån har varit hög och harmoniseringen har skett mot
de skyddsnivåer uppnåtts i de framskridna medlemslän-som mer
derna. Det finns hälso och redlighetsaspektema inga hinder,ur
från svensk synpunkt, importera från övriga medlems-att mat
länder. De marginella konkurrensproblem i detta avseendesom
kvarstår på den inre marknaden kommer i och på siktstort att

undanröjda.vara

Sverige har, enligt utredningens uppfattning, nationellt intresseett
saklig information sprids till de svenska konsumenternaattav en

de europeiska livsmedlens kvalitet. Konsumentverket börom ges
i uppdrag utforma sådant informationsmaterial.att Därmedett
skulle konsumenternas preferenser kunna förändras vilket,
tillsammans med ökad frihandel med livsmedel och reformen en

CAP, viktig förutsättning för ökatär impoittryckettav en mot
den svenska livsmedelsmarknaden.

Övriga medlemsstater i EU vår och importkälla.utgör största närmaste
Genom det omfattande anpassningsarbete skett och skersom som- -
inom för EU bör eventuella, resterande handelshinder på grundramen

medlemsländemas regelverk eller på sikt bli undanröjda. Tillav vara
detta förhållande bidrar naturligtvis den rättsliga prövning, står tillsom
buds sådana handelshinder påtalas.när

Naturligtvis får de undantag från bestämmelsergemensamma som
medlemsstaterna kan hävda, i harmoniseringsarbetet, enligt
Romfördragets artikel 100a 4 med restriktivitet vissaän storom- -
handelshindrande effekter. Sveriges ståndpunkt, på några områdenatt
verka för behålla nationella bestämmelseratt grundar sig påsom
väsentliga behov, såsom intresset skydda människors hälsa enligtatt
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ambitionsnivå ihögaDenberättigat intresse.tillgodoserartikel 36, ett
Sverigebestämmelseroch veterinäraredlighethygien,fråga somom

skyddsnivåhögaförenlig med denförespråkar ärsträvanär somsomen
harmoniseringsåtgärder.tillförslagutgå från i sinaskallkommissionen

står inte finna ikonkurrenssynpunktrisk frånbeaktansvärdNågon att
förtroendedettill byggabidrarförhållanden. Dedessa att uppsnarare

mån saknar.i visssvenska konsumenterlivsmedel,utländskaför som
ändåförekommerharmoniseringsarbetetbeskrivnadetTrots ovan

enskilda ländersbestår ilivsmedelsområdetpåsärskiltproblem som--
ochimportrestriktionerkvantitativaförbudeni stridageranden motmot

försökvilkaverkan artikel 30,motsvarande imedåtgärder utgör att
försökmarknaden. Dessaför den inregällerde reglertänja somsom -

förbudnationellaförsöker hävdapraktikenenskilda länder iinnebär att
på grundbefogadeoch inteimportrestriktionereller ansettsmot som

harartikel 36gällande enligtkanskyddsintressende görassomav -
otillåtna brottEG-domstolenprincipiellthittills bedömts motsomav

förbuden i artikel 30.
fälltEG-domstoleni oktober 1995har såExempelvis sent som

skullelivsmedelsproduktutländskha hävdatTyskland för attatt somen
inteingrediensinnehöllochTysklandmarknadsforas i somensom-

framställatyskatraditionella,med det sättet attöverensstämmer
produktenförklaringskriftligmedskulle försesprodukten atten-

har sedanförbjuden. Sverigedeningrediensen,innhöll den atttrots var -
i börjandomstol såsaken förts tillinnanpåtalatsdet sent avsommen -

föreskrevlivsmedelsförordningenparagraf istrukit attår 1996, somen
harvärphönsfrånoch kommerlandetsaluhålls iägg somsomsom

kvadratcentimetermindre 600golvytamedhållits i burar är änsomen
djurskydds-svenska"uppfyllermärkas medskallhöna, textenper

krav".
deuppfattningutredningensemellertiddetSammanfattningsvis attär

bakgrundhar sinmarknadeninom den internakonkurrensproblem som
på sikt kommerochförfaranden, ibeskrivnai attstort varaovan

och harproblemkvarstår sådanaDock accentueratsundanröjda. -
Såvälland.till tredjeförhållandeiEU-medlemskap etgenom -

EUbeslut inomhandelspolitiska utgörgränskontrollen vissasom
tredje land.tillförhållandeomständigheteridiskriminerandepåexempel

livsmedelökaAtt importen av

leda tillkanförslagingåruppdragutredningensI övervägaatt som
ökad importtill Sverige. Enlivsmedelökad import anges som enen av
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förutsättning för ökat konkurrenstryck på den svenska marknaden.ett
ökadEn import livsmedel leder till ökat konkurrenstryck påettav

förädlingsindustrin. Detta skulle kunna upphov till positiva effekterge
för konsumenten varierat utbud och lägre prisnivå.ettgenom mer en
Utredningen vill dock understryka den höga marknadskoncentra-att
tionen främst inom partihandeln innebär det inte självklartäratt ettatt
ökat konkurrenstryck i förädlingsled, allt oförändrat, leder tillannat en
förbättrad situation för konsumenten. Erfarenheten från den livsmedels-
politiska reformen 1990 visar det inom livsmedelskedjan finnsatt
tendenser leden nedströms lägger beslag på del tidigare ledsatt en av
prissänkningar. Det kan inte uteslutas ökat konkurrenstryck iatt ett
förädlingsled, bör eftersträvas, i utsträckning fångasstorsom upp
nedströms i livsmedelskedjan. Utredningens slutsats ökadär att en
import får avsedda effekter först det ökad konkurrenstrycket i föräd-när
lingsled följs åtgärder vilka också medför ökat konkur-ettupp genom
renstryck i parti- och detaljhandel. Därmed förutsättningen för attges
de positiva effekterna skall överföras till konsumenten.

Importen från tredje land kan endast ökas åtgärdergenom som
behandlats i avsnitten internationella förhållanden och EU:sovan om

jordbrukspolitik. EU:s handelspolitik inom livsmedels-gemensamma
området bör bringas i överensstämmelse med det präglarsynsätt som
politiken inom industrivam- och tjänstesektorema.

När det gäller den inre marknaden har utredningen konstateratovan
livsmedelslagstiftningen inte längre uppställer några hinderatt mot

import. saknasDet skäl hälso- och redlighetssynpunkt förhindraattur
import från medlemsland. Detta den formella sidan saken.annat är av
Den andra sidan konsumenternas preferenser.rör

Genom rad kampanjer i samband med den svenska folkom-en
röstningen medlemskap därefter har konsumenten fåttävenet samtom
uppfattningen livsmedel inom EU produceras under förhållandenatt som
strider svensk djurskyddslagstiftning och leder till problemmot stora ur
hälsosynpunkt. Sakligt kan innehållet i dessa kampanjer ifrågasättas.sett
Inom EU, med dess 350 miljoner invånare, förekommer allmed
säkerhet brister det gäller djurskydd och livsmedlens egenskapernär ur
hälsosynpunkt. Men detta gäller också inom Sverige. Förmodligen har
vi Sverigei något högre nivå den gäller genomsnittän etten som som
för EU det finns inget de avvikelser förekommersäger attmen som som
skulle kunna medföra hälsorisk för svenska konsumenter.en

uppfattningEnligt utredningens finns det motiv för Sverigeiatt
skapa nyanserad bild förhållandena inom gemenskapen nären mer av
det gäller djurskydd och livsmedlens kvalitet hälsosynpunkt. Sverigeur
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exportberoende. Vårt välstånd har byggt påmed starktnationär etten
svensk industri vunnit. gäller minstexportframgångar Detta intede som

europeiska länder. dessa sammanhang har Sverigetill andra Iexporten
förspråkare for frihandel, då detta uppenbart varit ettagerat som en

Om Sverige skall ha trovärdighet detsvenskt nationellt intresse. när
för verktygsmaskiner, mobiltelefoner, bilarförspråka frihandelgäller att
också, i konsekvensens förespråkaoch industrirobotar måste vi namn,

livsmedel. har också, tillsammans med övrigafrihandel det gäller Vinär
för marknadenden inremedlemsstater, gemensamt attett ansvar

fungerar avsetts.som
Sverige har intresse föra fram sakligtalar förDetta ett attatt av en

livsmedelslagstiftning och djurskydd inom EU. Eninformation om
Konsumentverkets regi ochsådan information kan utformas i utgörat ex

massmedia och därmedden bild hittills domineratmotvikt moten som
uppfattning effekternade svenska konsumenternasockså präglat om av

Enligt utredningens uppfattningimporterade livsmedel.konsumeraatt
Vill fransmännen skallfrågan relativt enkel. viden principiella attär

medverka till konsumenterna köperköpa svensk bör vi i Sverige attmat
den gemenskapssolidaritetsådant i linje medfransk Ett synsätt ärmat.

skall grund forRomfördragets artikel 30,förutsätts i utgörasom ensom
marknad.fungerande inreen
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för skärpt konkurrens-2.4 Motiv en

övervakning

Konkurrensen medel för konsumenterna skall få tillgångär ett att
till rikt och varierat utbud med god kvalitet och tillett mat,av
rimliga priser.

Marknaderna den svenska livsmedelskedjan iinom är, en
präglade fåtalskonkurrens ochinternationell jämförelse, av

geografiskaförekomsten dominerande företag. Sveriges ochav
koncentrationdemografiska situation förstärker de tendenser till

finns på marknaden. Med dessa förutsättningar bör vi isom
länder med konkur-Sverige lägga ned energi,större än ett mer

utforma aktiv konkurrenspolitik.läge, på Ettrensutsatt att en
marknaden tillväxtenkonkurrenstryck på den svenska gynnar

förstärka den svenska industrinsskapa incitamentattt attgenom
konkurrenskraft.

uppdragUtredningens

ökad konkur-lägga förslag leder tillUtredningens uppdrag är att som
med livsmedelmedlivsmedel. Konkurrensen i handelni handelnrens

OECD-länder.Sverige skall jämföras med situationen i andra Ut-i
till skillnad frånfrån konsumentperspektivredningen har utgått ettett

uppnåsökade effektivitet kanföretagsekonomiskt perspektiv. Den som
konkurrensbegränsningar, måstesamverkan ochpå kort sikt genom, uppstår konkurrensenlångsiktiga effekterde attvägas mot som genom

skadas. Konkurrensenoch därmed på sikt effektivitetenbegränsas är
självändamål medel för kon-intemed detta ett attsynsätt ett utan

medoch varierat utbudskall få tillgång till rikt mat,ettsumenterna av
och rimliga priser.god kvalitet till

omfattningenuppgift utredainte utredningensDet primäraär att av
förslag förs framkonkurrensbegränsningari Sverige.eventuella De som

uppfattningenutgår frånbör den bakgrunden. De attmotses
för vill etablera sig på deninträdeskostnader och inträdeshinder de som

fungeraDärmed kan marknadensvenska marknaden bör begränsas.
skallviktig förutsättning för konsumentenbättre. i sinDetta är atttur en
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få tillgång till brett urval livsmedel, god kvalitet, till rimligaett av av
priser.

Konkurrensen Iivsmedelskedjaninom

Enligt utredningens uppfattning det ändå viktigt fastaär att upp-
märksamhet konkurrenssituationenvid inom livsmedelskedjan. Den
svenska situationen i internationell jämförelse, prägladär, en av
fåtalskonkurrens och förekomsten dominerande företag på flertaletav
marknader. Detta gäller inom förädlingsindustrin och det gäller också
inom parti- och detaljhandel. Paralleller till den svenska strukturen kan

förstai hand sökas inom våra nordiska grannländer och Finland.Norge
har,Dessa liksom Sverige, signifikant högre prisnivå EU:sänen

genomsnitt. Den långsiktiga prisutvecklingen i dessa länder samman-
faller också i övrigt med den svenska.

Jämförelse med andra OECD-ländersituationen i

Enligt direktiven skall jämförelseutredningen mellan situationengöra en
i Sverige och OECD-länder.i andra Utredningens analys visar att
koncentrationsgraden svensk förädlingsindustri, och detaljhandeli parti-

högre i de länder studerats Utredningensär avsevärt än närmare.som
diskussioner med företrädare för näringsliv och myndigheter i dessa
länder understryker ytterligare vår situation koncentra-att attgenom-
tionen hög i samtliga led och inom samtliga branscher förenad medär

fleraomfattande vertikal integration i led i dessa avseenden ären -
tämligen unik.

finns till exempel endast grossist vända sig till förDet större atten
de företag står utanför ICA eller KF. I delar landet är ävenstorasom av
denna möjlighet kraftigt beskuren långa transportavstånd. Dettagenom

exempel mycket otillfredställande konkurrenssynpunkt.är ärett som ur
Möjligheten import kompensera bristen på konkurrens iatt genom
grossistled också begränsad på grund svårigheter hittaär attav
kostnadseffektiva distributionskanaler.

Betydelsen geografiska och demografiskaSveriges situationav

Sveriges geografiska och demografiska situation förstärker de tendenser
till koncentration finns på marknaden. med kontrollFöretag översom
distributionskedjor har, i vårt land, potentiellaövertagett gentemot
konkurrenter inträdeskostnadema höga beroende påär attatt engenom
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parallelltetablering i många fall förutsätter investeringar i dis-ett
tributionsnät. gäller flertalet mejeriprodukter. MotsvarandeDetta t ex

villproblem kan uppstå för potentiella konkurrent etablera sigsomen
partihandeln. Sverige till sin de länderna inominom är störreyta ett av

länder.i befolkningsstorlek tillhör vi mindre Kom-EU. Mätt gruppen
medför, tillsammans medbinationen och liten befolkningstor yta

konkur-geografiska placering i hörn, detlandets EUzs att externanorra
uppstår gemenskapensmindre livaktigt det irenstrycket blir än som

geografi, och befolkningstäthet leder,centrala delar. Sveriges läge när
till konkurrenstrycket kan försva-det gäller handel med livsmedel, att

geografin och befolkningstätheten skälOfta hänvisas till somgas.
konkurrensbegränsningar på den svenskaför vi böratt acceptera

Å kan det också vi i Sverige, medmarknaden. andra sidan sägas att
lägga ned energi andra länder pådessa förutsättningar, bör större än att

konkurrenspolitik för motverka de naturgivnatillämpa effektiv atten
kanförhållanden förstärker de konkurrensbegränsningar somsom

delar denna uppfattning.uppträda på marknaden. Utredningen
dekonkurrenstryck på marknad innebär dettaOm det finns attett en

starkt incitamentföretag verkar inom marknaden upprätt-attettgessom
andet. konkurrenskraftiga företagenhålla effektiviteten i resursutnyttj De

kan det hävdaskonkurrensutsatt marknad. Omväntklarar sig bra på en
konkurre-för konkurrensenföretag förbereder sig bäst attatt ett genom

alla omständigheter, väl fungeran-samverkan inte underD är ett,ra. sv
denDärmed vänder sig utredningende "förstadie" till konkurrens. mot

måste samverkasvenska företagen förstuppfattning desäger attsom
därefter kunnamarknaden, förinom landet, på den relevanta mötaatt

samverkan, på den redankonkurrenstryck. Tankeninternationellt attett
konkurrenskraftigamarknaden, skulle skapahögt koncentrerade svenska

uppfattning ifrågasättas.företag kan enligt utredningens
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2.5 Huvudproblemet lösa bind-att upp-
ningar och skapa dynamisk marknaden

På den svenska livsmedelsmarknaden har företag ofta starken
ställning hög marknadsandel. mångaI fall förenasgenom en
denna ställning i led t.ex. förädling mjölk med starkett av en
ställning också i led distribution mjölk. Den horisontel-nästa av
la integrationen kombineras med omfattande vertikal in-en
tegration. Detta skapar situation med betydande inträdesbar-en
riärer och inträdeskostnader. Därmed motverkas effektiv kon-en
kurrens. Enligt utredningens uppfattning det bety-är störstaav
delse dessa bindningar inom block och mellan olika ledatt

för konkurrens. Den svenska livsmedelsmarknadenöppnas
behöver bli och flexibel. Detta inte minst nödvän-öppen ärmer
digt för de små och växande företagen chans klaraatt attge en

isig konkurrens med de integrerade kedjorna.

Genom tillämpning konkurrenslagen och överenskom-av genom
melser inom näringen kan dessa problem till. dettaIrättas sam-
manhang kan det värde i regeringens regi samla tillattvara av

regelbundna diskussioner näringens framtid och dessmer om
konkurrensproblem. Syftet bör skapa rättvis spelplanattvara en
för alla aktörer. På sådan spelplanen

bör exklusiva avtal, försäljning och inköp, med långom
varaktighet,som berör företag med dominerande ställning påen
livsmedelsmarknaden, inte tillåtas. Därmed bör grossistföretag
och partihandelsfunktionen hos vertikalt integrerade kedjor, med
stark ställning på livsmedelsmarknaden, inte få begränsa
leveranserna bara till de detaljistema; ochegna

olika leveransvillkor skall inte få gälla för olika företag på
livsmedelsmarknaden bortser från volymrabatter.om man rena

På den svenska livsmedelsmarknaden har företag ofta stark ställningen
hög marknadsandel. många fallI förenas denna ställning igenom etten
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ledockså istark ställningmjölk med nästaförädlingled t.ex. enav
medkombinerashorisontella integrationenmjölk. Dendistribution av

situation medskaparintegration. Dettavertikalomfattande enen
motverkasDärmedinträdeskostnader.ochinträdesbarriärerbetydande

detuppfattningutredningensEnligt är störstaeffektiv konkurrens. aven
ledolikablock och mellanbindningar inom öppnasbetydelse dessaatt

blibehöverlivsmedelsmarknadensvenskakonkurrens. Denför mer
ochdc småförnödvändigtinte minstflexibel.och Detta attäröppen ge

med dekonkurrensklara sig ichansföretagenväxande atten
kedjorna.integrerade

ICA, ochaktörer: KFlivsmedel har vipartihandeln medInom tre
starka band till denICA,ochdet gäller KFhar,DetaljistemaDagab. när

bindningarvertikalahorisontella ochStarkaorganisationen.centrala
inköpskana-valetvad gällerrörelsefrihet, blbutikernasinskränker ava

organisa-centralaofta denbutikslokalemaförKontraktenler. ägs av
tionen.

grossistle-från debytamöjligtdet intepraktiken storaI attär en av
direktkonkurrerar intetill Dessaden/partihandelsfunktionema annan.en

konstaterades redanbutikerna, vilkettillleveransernavarandramed om
till svårig-lederSOU 1991:59. DettaKonkurrenskommittén ävenav

huvudleverantör,sinönskar behållabutik,heter för sommensomen
varumärkenelleralternativamedsortimentsittvill kompletera varor

kedje-utanförväxande företagenochsmåDegrossister.från andra
till.vända sigDagabgrossistendastsamarbetet har attstörreen --

problemföljd de hartillnaturligtvisfårförhållanden storaattDessa
varieratbutiken medförsekanleverantör,med hitta ettbåde att somen

samarbetandedevillkorförmånligadefå delochsortiment, att somav
får.företagen

överenskom-ochkonkurrenslagentillämpningGenom genomav
sammanhangtill. I dettaproblemdessakannäringenmelser inom rättas
regelbundnatillregi samlai regeringensvärdekan det att mervara av

konkurrensproblem. Syftetframtid och dessnäringensdiskussioner om
På sådanaktörer.för allaspelplanrättvisskapabör att enenvara

spelplan

varaktighet,långmedoch inköp,försäljningavtalexklusivabör om
livsmedelsmark-påställningdominerandeföretag medberör ensom

partihandels-ochgrossistföretagDärmed börtillåtas.intenaden,
påställningstarkkedjor, medintegreradevertikalthosfunktionen

bara till deleveransernafå begränsalivsmedelsmarknaden, inte egna
ochdetaljistema
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få olika påolika leveransvillkor skall inte gälla för företag
livsmedelsmarknaden från volymrabatter.bortserom man rena

bör redan här påpekas de icke önskvärda beteendenDet att som
kan omfattas konkurrenslagensbeskrivits i flera avseendenovan av--

dominerandeförbud konkurrensbegränsande avtal och missbrukmot av
ställning.

undantar dock vissa beteenden,Gruppundantaget för kedjesamarbetc
kedjans butiker,framförallt de exklusiva leveranserna till tasegna som

sammanhanget börförsvårar rättslig prövning. IDetta en manupp ovan.
motiveras förekommer avtalbetänka själva undantaget detatt attav

vilka falla förhuden Undantagetmellan företag kan under i 6 § KL.
förekommer under-innebär de konkurrensbegränsningar inteatt som

vägande skäl till utred-kastas rättslig prövning. Detta är attett tungt
gruppundantaget börningen förslår nedanstående avsnitt att sesse --

materiellt innehåll denoch begränsas såväl vad gäller övreöver som
tillåts undantaget.för den marknadsandelgräns som genom

öppenhet och flexibilitetuppnår i praktiken denHur somman --
sannolikteftersträvar flera fall kan, såsom påpekatsutredningen I ovan,

Vad vipå dessa eller liknande förfaranden.konkurrenslagen tillämpas
lagen ochinför fråga tillämpningenställs följaktligen rörär aven som

de två undantagenproblem avseende kan skapasde i detta genomsom
utgångspunktlivsmedelsområdet. Utredningens principiellaberörsom

både och konsumenter kan vinna påföretagare öppnareär att en
begränsas i förhållande tillmarknad, där de vertikala bindningama

synnerhet små och medelstora företagen. Endagsläget. gäller i deDetta
därfördynamisk marknad för handel med livsmedel börochöppenmer

uppnås frivilliga överenskommelser.kunna genom
för parti- ochhela näringens intresse marknadernabör ligga iDet att

konkur-på befrämjardetaljhandel med livsmedel utvecklas sättett som
Föreliggande utredning i radenoch dynamisk utveckling. är enrens en

uppgift förslag leder till ökadfått i läggautredningar att somav som
utredningar,livsmedel. antaletkonkurrens i handeln med Det stora

understryker frågan har politiskunder begränsat antal år, att storett en
tanken på organiserad ochbetydelse. denna bakgrundMot är en mer

mellan företrädare för näringen, konsumenternaåterkommande dialog
kan livsmedelshan-värd beaktas. sådan dialogoch regeringen Iatt en

konkurrensutsatta ochdelns långsiktiga utveckling och behovet av
på prestigelöst och Endynamiska marknader diskuteras öppet sätt.ett

behöver inte utesluta riktade utred-dialog organiseras på detta sättsom
det gäller uppnå lösningar iningsinsatser kan underlätta när attmen

I6-I3533
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samförstånd både konsumenten och livsmedelshandeln.som gagnar
Det denna bakgrund utredningen har valt diskuteraär mot attsom

frågan aktiv konkurrenspolitik för livsmedelsområdet inomom en ramen
för två olika huvudrubrikter

tillämpningsfrågor och-

förslag begränsar inträdeskostnader och ökar konkurrensen.som-

I utredningens ingåruppdrag inte i de fall det kan motiverat medvara-
förändringar konkunenslagen lägga färdiga förslag tillattav ny-
lagtext. Syftet för det första, motivera förändringsarbete och,är att, ett
för det andra, bidrag till diskussionen lagens tillämpning.ettge om
Detta bidrag kan, efter remissopinionen sin på saken,givit ledaatt syn
till riktat förändringsarbete inom regeringskansliet, i utred-ett mer
ningsform eller inom Konkurrensverket.
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ökad kon-års konkurrenslag och19932.6

med livsmedelkurrens i handeln

konkurrensövervakningen,for effektiviteten iDet väsentligt,är
EG-rätten ochuppnå väl arbetsfördelning mellanavvägdatt en

område. nationellakonkurrensrättens Dennationell inomrätt
EG-rätten. finns ocksåroll komplettera Deträttens är ettatt

konkurrenspolitiska prioriteringar,for nationellautrymme som
tillämpningen den nationellakomma till uttryck ikan rätten.av

betydelsefullt det gäller parti- ochsärskiltDetta närär
livsmedel, bl.a bakgrund det saknasdetaljhandeln med mot attav

EG-rättslig på detta område.praxis

direkt verkande och kan tillämpasEG:s konkurrensrätt är av
skäl det viktigt svenskdomstolarna i Sverige. Av detta är rättatt

motstridig EG-rätten. kan inteoch tillämpning inte Detär
speciella svenska undantag medgivitsuteslutas detatt som

primärföreningar det s.k.lantbrukskooperativasamverkan i
undantagkan strida EG-rätten. Dettalegalundantaget i KL mot

EG-rätten.motsvarighet inomsaknar direkt

konkurrenslagen har ikraft under års tid.endast varitDen trenya
problem denna bakgrundmed radDärför det förenatär att moten

effektivitet.dess Enförsöka dra alltför långtgående slutsatser om
granska utformninglagenssärskild utredare har till uppgift närmareatt

inledningsskedetunderoch tillämpning bakgrund erfarenheternamot av
förändringar regelsystemetoch vid behöv lämna förslag till av

Samråddecember harUppdraget skall redovisas den 1996.31 ägtsenast
fram någralägger härmed den särskilde Utredningenutredaren.rum

livsmedelsområdet.tillämpning inomsynpunkter på konkurrenslagens
Lagen, framför allt kanutformning 6med nuvarande av

bestämmelsesvårligen kompletterandemedundantag gersomenav-

SFS 1993:20
6 konkurrenslagenDir Uppföljning1995:136 av
17 avsnittbeskrivning nedan under 6..översiktligLagen ges en
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möjlighet dela företag skarpare innehåll. I principatt ett ärupp ges-
all samverkan mellan företag förbjuden. förstärksDenna princip genom
utformningen den paragrafens förbud19:e missbrukmotav av
dominerande ställning.

detta förekommerTrots inom livsmedelssektom se utredningens
avsnitt 3 formerrad olika samverkan och beteenden vilka kanen av

otillåtna konkurrensbegränsningar med effekternegativa forutgöra
konsumenter och resursutnyttjande. har endast ingripit fåtalKV i ett
fall. Frågan dessa företeelser förenliga med konkurrenslagen ellerärom

återstår pröva.att
Enligt utredningens uppfattning det i första hand förhållandenär tre

försvårat tillämpningen konkurrenslagen område.inom detta Detsom av
första förbudsprincipens tillämpning och behovet undantagrör samtav
de breda och undantag medgivits inom livsmedels-generösa som
området. EG-rätten,Avsaknaden praxis inom det gäller konkur-närav
rensreglemas tillämpning inom parti- och detaljhandel med livsmedel,

det andra förhållandet komplicerar tillämpningen. 1993 årsär som
konkurrenslag i utsträckning, direkt kopia EG:sär, stor en av
konkurrensrätt. Propositionen och lagtexten skiljer sig i väsentliga
avseenden från vad föreslogs konkurrenskommittén. Dettasom av
innebär underlaget i form förarbeten begränsat. Dettaäratt av
förhållande balanserades hänvisning propositionen tilli attgenom en
EG-rättens för svenskapraxis skulle vägledande den rättstil-ävenvara
lämpningen. finnsProblemet förutom den begränsade praxisär, som
inom livsmedelsområdet, rättsliga avgöranden, syfte äratt attvars
upprätthålla fördraget marknaden, avseenden kanoch den inre inte i alla
fånga de konkurrensproblem kan uppstå nationellt. Detta ärupp som -
enligt det tredje förhållandet komplicerar tillämpningenutredaren som-

svenskaden konkurrenslagen.av

Förbud från förbudoch undantag

Förbudsprincipen och framförallt utformningen har inneburit6 § KLav
nästintill all samverkan mellan företag förbjuden. Det finns dockäratt

samverkan företag, framförallt fallrad olika former mellan i deen av
de endast omfattar begränsad andel den relevanta marknaden,en av som

nyttiga de leder till ökad effektivitet. bokstavligEnär attgenom
tillämpning lagen, undantag, skulle träffa dessaävenutanav
samverkansformer. Därför har, liksom i Romfördraget, förbuden mot
samverkan kompletterats med möjlighet till undantag. Undantageten
från lagens sjätte paragraf regleras i åttonde paragrafen och villkorsom
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får de företagensamverkan inte berördauppställs bland annat att ge
delspel för väsentligmöjlighet konkurrensensättaatt avur en

ifråga.nyttighetema
två viktiga undantag. Dels detlivsmedelsområdet finnsInom

ochkooperativa primärforeningar enligt 18undantag medges a-csom
för kedjesammeddelat regeringen,dels gruppundantaget, som ges ar-av

två aktörerna itill marknadsandelarbete. Undantagen berör de största
och detaljhandelsledet dvs lantbrukskoopera-förädlings respektive parti-

ICA.tionen och
karaktär kan tillämpningenbreda ochGenom undantagens generösa
alldeles enkelt för KVföretag ha påverkats. Det inteövriga är att,mot

kedjesamarbete, negativgruppundantaget för intabakgrundmot enav
omfattar mindresamverkan mellan andra företag,attityd till som en

Orsaken står främst finnamarknaden ICA-samarbetet.andel än attav
tillforseln till marknadenvidi den maximigräns 35 procent av som

försvåras effektiv tillämpninggruppundantaget. Därmedangivits i en
för primärföreningar bordeEffekten legalundantagetlagen. varaavav

tillämpningen förädlingsindustrin. Idet gällerliknande när gentemot
inte endast for lantbrukarefall omfattar undantagetdetta rätten att

också väsentlig omfattning detprimärförening isammansluta sig i utan
beteende på marknaden.företagetslantbrukskooperativa

saknas EG-rättenPraxis inom

riksdagsbe-konkurrenslag, liksom vid1992/93:56I proposition om ny
forEG-rättens praxis skall vägledandeunderstrykshandlingen, att vara

lämpliga ikonkurrenslagen i Sverige. Dettillämpningen den nyaav
svensk tillämpning diskuteraskoppling mellan EG-rätt ochdenna nära

avsaknadendet problemetför livsmedelsområdetsig. Inom störstaär av
EG-Kommissionenoch detaljhandeln.sådan praxis det gäller parti-när

tidigare anledning ingripa parti-domstolen har inte funnitoch att mot
till detta har varit hänvisningaroch detaljhandeln med livsmedel. Skälen

ochverksamma parti-samhandelskriteriet och företag inomtill att
undantagsfall kommit dedetaljhandeln endast itidigare över

förbuden i artikel 85minimigränser uppställts för tillämpningen avsom
med livsmedel harRomfördraget. Parti- och detaljhandeli setts ensom
harmoniseringen det gällernationell angelägenhet. bristandeDen när

18 ikraftträdandet enhetsaktenFörutsättningarna delvis förändratshar avgenom
spridning sedan börjanoch livsmedelskedjomas ökade geografiska 1990-av

talet.
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livsmedelslagstiftning har dessutom, fram till för några år sedan,
motverkat samhandel vilket också påverkat möjligheten konstateraatt

inverkan från ochnegativ parti- detaljhandel inom livsmedels-en
området.

Det bör dock understrykas det finns rad avgöranden röratt en som
distribution bl exklusiva avtal, vilka också bör kunna vissav varor, a ge
vägledning vid lagens tillämpning inom handeln med livsmedel. EU-
kommissionen utreder för närvarande fall det finskarörett som
företaget Kesko, vilket kan bli intressant svensk synvinkel, då denur
finska marknaden högt koncentrerad och det berörda företaget harär en
mycket hög marknadsandel i detaljistled. lantbrukskooperativtEtt

Ävenskogsbolag också föremål för granskning. dettai Finland är en
svensk synpunkt.ärende kan ha betydelse ur

och nationellFörhållandet mellan EG-rätt rätt

framförEG:s direkt verkande, har företräde nationellkonkurrensrätt är
viktigtsvensk domstol. Av detta skäl detoch kan tillämpas ärrätt attav

EG-rätten. kan intesvensk och inte motstridig Dettillämpning ärrätt
medgivits samverkan iuteslutas de speciella svenska undantagatt som

strida EG-rätten.lantbrukskooperativa primärföreningar kan Dettamot
EG-rätten.undantag saknar direkt motsvarighet inom

nödvändighet det nationellaförutsätter inte medDetta systemetatt
också mellanAvsevärda skillnader existeraridentiskt med EG-rätten.är

konkurrensområdetEG-rätten och nationell inomrätt .
EG-arbetsfördelning mellanuppnå väl avvägdviktigtDet är att en

område. nationellainom konkurrensrättens Denoch nationellrätten rätt
kommis-EG-rätten och till del avlastakompletterarollrättens är att

konkurrenspolitiskaför nationellafinns ocksåsionen. Det ett utrymme
dentill uttryck i tillämpningenkan kommaprioriteringar avsom

gäller parti- ochbetydelsefullt detsärskiltnationella Detta närrätten. är
detaljhandeln med livsmedel.

EG-rätt ochsamverkan mellannågra frågorNedan berörs rörsom
också utred-allmän viktnationell vilka kan harätt, som aven mer men

uppmärksamma vid utvecklingenväsentliganingen betraktas att avsom
nedanlivsmedelsområdet. Framställningenkonkurrenspolitiken för

förhållandetNils Wahl förbaseras till del på den diskussion omsom
Konkurrensförhål-EG-rätt i avhandlingennationell ochmellan rätt

landen.
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Skalproblemet Subsidiaritetsprincipen-

Den svenska konkurrensrätten tillämpas parallellt EG-rätten ochmed i
den utsträckning samhandel berörs kan båda bli samtidigträttssystemen
tillämpliga.

Den svenska konkurrenslagen bygger på EG:s konkurrensregler.
Avsikten så långt möjligt uppnå materiell rättslikhet medär att
Romfordragets konkurrensregler. EG:s konkurrensregler delutgör en en
i övemationellt regelverk, syftar till eliminera handelshinderattett som
och skapa enhetlig marknad där fri konkurrens skall råda.en gemensam

grundläggande principerna och de övergripande målen förDe
gemenskapen påverkar EG-domstolens avgöranden. Problemet är sam-
tidigt konsumenten kommer vid den praktiska til-närmareatt man
lämpningen, desto svårare det hitta relevanta EG-rättsligablir regleratt
på området. Subsidiaritetsprincipen har emellertid genomslagskraft även
på det konkurrensrättsliga området. innebär endast detBegreppet att

inte kan effektivt på nationell, regional eller lokal nivå skallgörassom
på gemenskapsnivå. de omständigheterDettagöras är en av som ger

nationell efter svenskaför förhållanden.rättutrymme att anpassa
införandetteknik vid den svenska konkur-Den använts avsom

"skala ner" EG-rätten på nationellrenslagstiftningen området tillattvar
lagstiftning. angivna bakgrunden och EG-Mot den med hänsyn till det

medfört problem. Somrättsliga har detta exempel kan nämnassystemet
EG-rättens EG-rätten på fastgruppundantag inom byggde praxis,som

tidigare bakgrund i svensk konkurrensrätt kom attutanmen som
överföras direkt till densamma.

skallnationella konkurrenslagen appliceras på den nationellaDen
måste också hänsynmarknaden och därmed till speciella nationellatas

Sverige utkanten gemenskapen, det tillsärdrag. beläget iär är stortav
därföroch relativt glesbefolkat. Företagande i Sverige delvismöterytan

påverkar denandra förutsättningar andra EU-länder, vilketiän
konkurrensrättsliga utredningens uppfattningbedömningen. Enligt ger

ökad betydelse.detta subsidiaritetsprincipens tillämpning
Konkurrensförhållanden dagligvarori samband med distribution av

bara förutsättningar mellan Sverige ochexempel på vitt skildautgör ett
Belgien och Holland.t ex

Praxisproblemet

något områdeNationella präglas knappast ärrättssystem attav
täcker in ifullständigt oreglerat. finns skrivnaDet stort settnormer som



Utredningens överväganden och förslag70 SOU 1996:144

och skall harmonisera med varandra. viktig svenskallt dessa Ennormer
förarbeten, d de utredningar och propositionerrättskälla är s somv

används i utsträckning delegat till grund för lagtexter. Dessa stor av
syftena med speciell lag. EG-rättstillämpande för utrönaatt enorganen,

förarbeten. Ursprungligen bestod EG-saknar däremot irätten settstort
fördragen, den harartiklar i de grundläggandeendasträtten menav

finns dock fortfarande luckorsuccessivt byggts med sekundärrätt. Detut
finns något heltäckanderEG-rättsliga Eftersom det intei det systemet.

helt rollskrivna har EG:s rättspraxis änsystem en annanav normer
rättspraxis Sverigesvenska Medan irättspraxis i det rättssystemet.t ex

har praxistill juridiskt-tekniska avgöranden,kommit koncentrerasatt
EG-rätten haft helt grundläggande betydelse förinom rättssystemetsen

bestånd.utveckling och
förhållandenapplicera EG-rätten på svenskaProblemet med äratt

skillnadernadels skillnader förutsättningar i det enskilda fallet, delsi
i målsättningarna mellan rättssystemen.

EG-rätten, på grund få ellerde fall där praxis saknas i ingaI av
ledning erhållas denna. Påavgöranden, kan endast begränsad av

då synnerhet dagligvaruhandeln medlivsmedelsområdet och i avseende
därför viktlivsmedel finns endast begränsad praxis. Det denär attav

svenska konkurrensrätten får den vägledning, nationell fastsom en
praxis på området utgör.

substitutKomplement och inte

EG:s konkunkurrensrättsliga beroende nationellaärsystem av
uppnå full effektivitet.myndigheter och domstolar för Dennaatt

funktion nationella involvering ikan fyllas antingen genom organs
tillämpningen tillämpningEG:s konkurrensregler ellerav genom av
nationell rätt.

EG:s konkurrensrätt skall till inte målen med den inreattse
marknaden konkurrensbegränsningar. Den nationellaäventyras genom
lagstiftningens uppgift komplement till den nationellaär att attsesom
marknaden fungerar effektivt. och detRollen komplementärär är
dessutom viktigt de nationella konkurrensmyndighetema avlastaratt
kommissionen nationellbedriva effektivt arbete på nivå.att ettgenom
Därmed kan kommissionen ochsina störreägna resurser mer
övergripande frågor.

Enligt utredningens uppfattning det viktigt den svenska konkur-är att
renslagstiftningen och dess tillämpning komplement tillutgör ett
kommissionens arbete detta område. Skäleninom desammaär som
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det gäller förhållandet mellan internationellnämnts närovan
handelspolitik och nationell konkurrenspolitik.

Sammanfattning

Mot den angivna bakgrunden och den problembild där beskrivits,som
det vikt svenskaden rättsutvecklingen påär stor attav

konkurrensområdet hänsyn till de speciella förhållanden rådertar som
på den svenska livsmedelsmarknaden. kan ske fullDetta i
överensstämmelse med EG-rätten på området och fördet övrigtär
vanligt förekommande de nationella rättsordningama innehålleratt

föravvikelser, fånga de nationella säregenhetema. En nationelltatt upp
utvecklad praxis, bygger på EG-rättens andemening dessänsom snarare
bokstav, kan bättre förenad med den övergripande målsättningenvara

uppnå fungerande förinre marknad tjänster, arbete ochatt en varor,
kapital.
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tillämpningKonkurrensverkets2.7 av

konkurrenslagen på livsmedels-

området

rad skäl tillutredningens uppfattning,finns, enligtDet atten
hållning tillkunnat inta aktivkonkurrensverket inte meren
Även medpå livsmedelsområdet.konkurrensbegränsningar

två viktiga frågor uppmärksammastill börhänsyn detta yt-
praxisutvecklingen inom området varitharterligare. Dels syn-

överklaganden.på det ringa antaletbegränsad beroendenerligen
ingripit på initiativ varitfall där KVDels har antalet eget

synnerligen begränsat.

kompliceradlivsmedelskedjanSituationen inom är genom
och hög koncentration påföretagstyperoffentliga regelsystem,

enligt utredningensmarknaden. Detta synsätt, ett tungtår,
föremål förlivsmedelskedjan borde tillför görasargument att

myndighetenssystematiska utredningar påochomfattandemer
initiativ.egna

livsmedelsområdet har varitinomkonkurrensrättsliga aktivitetenDen
förhållande bidrar flera omständig-begränsad. Till dettaförhållandevis

heter.
på livsmedelsområdetdominerande aktörernaoch främst deFörst är

konkurrensrättenväsentliga delarutsträckning undantagnai stor av
förbudfrånoch gruppundantag 6 § KLindividuella undantaggenom

samarbete ioch undantaget förkonkurrensbegränsande avtalmot
primärföreningar, l8a-c KL.

påverksamhetundersökandeKonkurrensverketsVidare egetär
områden.arbetsbelastning på andraberoende på höginitiativ begränsad,

konstruktion beslutreglernasnaturlig följdEn är att omav
iicke-ingripandebesked inteundantag ochindividuella överprövas

ansökan beviljadföretag fått sinnågon utsträckning, eftersom ett som
företagi övrigt har talerätt, andrasaknar det sfärintresset. Den ärsom
någontalerätt utnyttjas inte iDennaberörs beslutet, 60 § KL.som av

beaktansvärd utsträckning.
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EG:s praxis, enligt propositionen till KL skulle kunnasom vara
vägledande för nationella myndigheter, har visat sig ha begränsaden
praktisk betydelse på området. beror dels påDetta syftet med EG:s
konkurrensrätt förverkliga den marknadendens mål-att gemensamma-
sättningar dels på det enkla faktum användbar praxis påatt-
livsmedelsområdet begränsad och det inte förekommer någraär att
rättsfall parti- och detaljhandeln.rörsom

Slutligen har den konkurrenslagen bara varit i kraft i år,trenya
vilket naturligtvis spelat roll för vissa de omständigheteren av som
nämns ovan.

finns,Det enligt utredningens uppfattning, rad skäl till konkur-atten
rensverket inte kunnat inta aktiv hållning till kon-en mer

Ävenkurrensbegränsningar på livsmedelsområdet. med hänsyn till detta
vill utredningen peka på två viktiga frågor vilka bör uppmärksammas
ytterligare.

Dels har praxisutvecklingen inom området varit synnerligen
begränsad beroende på det ringa antalet överklaganden. Förklaringen är
legalundantaget och gruppundantaget för frivilliga kedjor densamt
möjlighet med hänvisning till medge undantag från8 § KLattsom ges

Dels fall6 § KL. har antalet där KV ingripit på initiativ variteget
begränsat.

Situationen inom livsmedelskedjan komplicerad. Förekomstenär av
gränsskyddprisregleringar och omfattande medför det många falliatt

blir svårt empiriskt kunna belägga prissamverkan och avgränsaatt att
relevanta marknader. företagstyper dominerar handel respektiveDe som
förädling frivilliga kedjor, konsumentkooperativ och lantbrukskoopera-
tiva företag kan ytterligare komplicera lagens tillämpning. dettaMot
måste det allmän fungerandeintresse finns väl mark-vägas som av en
nad inom livsmedelsområdet. Utredningen därför de svårigheterattanser

kännetecknar detta område det till föremål förborde görasom mer
omfattande utredningar på myndighetens initiativ. ytterligareEttegna
motiv för detta både enskilda mindre företag och konsumenter kanär att
ha svårt överblicka omfattandede regelsystem gäller inomatt som
området och därför heller inte kan initiativ till överklaganden eller påta

försöka påverka verkets Större aktörer på marknadenarbete.sättannat
har däremot kunskaper, information och för skickligtattresurser
motivera individuella undantag och ansökningar icke-om
ingripandebesked. starkt konsumentintresse myndighetenDet är ett att

kraftfullt för balansera denna situation.tar ett attansvar
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denförstärkaKonkurrensverket bör2.8

påbedrivskonkurrensbevakning som

initiativverkets eget

utsträckningalltföriKonkurrensverkets arbete storstyrs av
ärenden individuellaansökanforminkommande i omav

enligt utred-icke-ingripandebesked. Detkundanantag eller ärs
verket kan bedrivaviktigtuppfattning särskiltningens utre-att en

tillämpningsområde,konkurrenslagensverksamhet, inomdande
livsmedelsområdetsåvälviktigt inompå initiativ. Detta äreget

och medregleringaromfattandeprägladeområdenandra avsom
konkurrensbegränsningaromfattandedärbakgrundshistoriaen

tillåtna.tidigare varit

skäl förtalar starkauppfattningutredningensEnligt att en
Översynen bör syfta tillansvarsområde.ske KVsböröversyn av

påutredningsverksamhetendimensioneratydligare egetatt
ingå i verketverksamhet bördennainitiativ och prövaäven om

myndighet.särskildfullgörs videller bäst en

skall kunnaoch riksdagregeringkonkurrenspolitik innebäraktivEn att
konkurrenssynpunkt.särskiltgranskasvilka skallområdenprioritera ur

kunnaKonkurrensverketnärvarandeförmyndighetenDärefter skall --
utredningen. Degenomföraförtill nödvändiga attsätta resurser

konkurrens-allvarligade fallskall, igenomförda utredningarna att
ställningstagandenförtill grundkunna liggauppdagas,begränsningar

verketmöjligt förocksåbörenlighet med KL. Detåtgärder itill vara
upplevsområdeninomutredningargenomförapå initiativatt eget som

konkurrenssynpunkt.särskilt angelägna ursom
konkurrenspolitik,aktivbedrivamöjligheter,Dessa att gesmeren

gäller inomföreskrifteroch delagstiftningockså nuvarande somav
skäl har omfattningenfleraområde. AvKonkurrensverkets en merav

skäletfrämstabegränsad. Detverksamhet varitundersökandeaktiv och
vilka tagit allärendenöverlupet medblivitharKVattvarasynes

anspråk.handläggningskapacitet i
olika konkur-radföreliggerlivsmedelsområdetInom en

tillgällerenligt lagen. Dettabörrensbegränsningar vilka prövas
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mellan jordbruketsmarknadsuppdelningenunderförståddaexempel den
mjölk. Diskussionenslakt och förädlingprimärföreningar inom omav

grönsaker bordemjölk ochpå vissa produkterprisutvecklingen som
sida. Listan påfrån myndighetensföranleda initiativockså kunna egna

livsmedels-det inomUtredningenlång.exempel kan göras attmenar
aktivsida prioriterafrån samhälletsföreligger starka skälområdet att en

den ansvarigaupprätthållsblandkonkurrenspolitik attannat genomsom
på initia-förhållandenaundersökningargenomförmyndigheten egetav

tiv.
fortsättningenisammanhang KVfråga i dettaviktigEn ävenär om

särskild myndighet.pådet bör läggasuppdrag ellerbör detta enomges
konkurrensmyndighetsammanhållenhaSverige valtVi har i att somen

administrativtDettaförsta instans.ärendeni vissa ärutgöräven en
besparingar iinnebära administrativaockså kanlösningenkel som

på flerauppgifterna fördelasdärsituationförhållande till en
myndigheter.

kan leda tillpå flera myndigheteruppdelningenmöjligtDet är att
dettaförvaltningskostnader. Motoch därmed onödigabyråkrationödig

ochlöpande ärendenuppståreffekterde positivamåste närvägas som
svenskafunktionellt. dethållas isär Iinitiativ kanpåutredningar eget

medföraockså kunnauppdelningformellskullefallet attmeren
undantagindividuellaärendeniuppgiften första instans rörsomsom

uppgiftenmedskulle kunna kollideraicke-ingripandebesked inteoch att
på initiativ.genomföra undersökningar eget

talar starka skäl föruppfattningEnligt utredningens översynatt en
Översynen till tydligarebör syftaansvarsområde.bör ske KVs attav

ochpå initiativutredningsverksamhetendimensionera prövaeget om
särskildvidverket eller bäst fullgörsingå iverksamhet bördenna en

kopplingen mellanfråganocksåsammanhang börmyndighet. I detta om
arbetsbelastningenadministrativaochutformning denlagstiftningens

septemberden 13Konkurrenslagsutredningen har i PMgranskas. en
vidförenklade rutinertillvilka syftarvissa förslag,lämnat1996

Även in iförslag börföretagsförvärv. dessaprövning vägas enav
och möjlighetenvid verketarbetssituationenframtidabedömning denav

påbedriverkonkurrensverketden verksamhetutvidga egetatt som
initiativ.
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2.9 Horisontell prissamverkan

kan konstaterasDet teoretiskt horisontell prissamverkanatt, sett,
och marknadsdelning regelmässigt leder till samhällsekonomiska
förluster. Endast i de särskilda fall då det kan troligtgöras att
vinsten med sådan samverkan denär större än sam-
hällsekonomiska förlusten kan samverkan motiveras.

Det därför viktigt förekommande fall horisontell pris-är att av
samverkan underkastas rättslig prövning. I parti- och
detaljhandeln förekommer prissamverkan vilken förutsätter både
horisontell och vertikal samverkan. Detta gäller för kam-t.ex.
panjpriser. förädlingsledenInom förekommer återkommande
samfällda prishöjningar vilka indikerar prissamverkan.
Gruppundantaget och legalundantaget försvårar i väsentlig del

förutsättningslös prövning horisontell prissamverkan inomen av
livsmedelsområdet.

finns påDet indikationer prissamverkan förekommer inomatt
livsmedelsområdet. Svårigheten består ofta bevisa förekom-i att

avtal mellan de samverkande företagen. En rättsligsten ettav
prövning skulle i detta fall kunna klargöra hur domstolarna ser
på beviskraven framförallt det gäller s.k. samordnatnär
förfarande. Den nuvarande lagstiftningen enligt utredningensger,
uppfattning, tillräckligt stöd för konkurrensverket i dettaatt agera
avseende. gäller framföralltDetta vid aktiv tillämpningen mer

EG-rättens området.praxis inomav

Beskrivning frågeställningenav

Prisbildningen har avgörande funktion i det marknadsekonomiskaen
Prismekanismen själva signalsystemet för effektivtsystemet. utgör ett

samspel mellan efterfrågan och utbud. Störningar i prisbildningen som
leder till felaktig allokering innebär störningar i deten resurserav
samhällsekonomiska systemet.

Statens Pris och Konkurrensverk lät, tillsammans forskaremed vid
förInstitutet internationell ekonomi Stockholms Universitet, genom-



Utredningens överväganden och förslag 77SOU 1996:144

utredning effektema horisontell prissamverkan i börjanföra av aven
sammanfattar på tydligt de negativa1990-talet. Rapporten sättettav

uppstå horisontell samverkan.effekter kan genomsom
enligt ekonomisk teori har företagenUtredningen uppmärksammar att

på olika begränsa konkurrensen, eftersomalltid intresse sättett attav
finns då konflikt mellan företags-till vinster. Detdetta leder större en

samhällsekonomiska mål.och
kan på olika kontrakt eller påSamverkan mellan företag baseras ett

agerande, s.k. underförstådda överenskom-samförstånd enhetligti tyst
överenskommelse skall kunna i krañ tidenmelser. För överatt varaen

någon form sanktioner överenskom-måste förenat meddet omavvara
form hot priskrig och därmed mindreskulle imelsen brytas, t.ex. av om

vinster i framtiden.
alltför och därmarknad där antalet företag inteP5 är storten

uppvisar liktheter,företagens kostnadsförhållanden ärstora argumenten
konkurrensen ochskulle kunna begränsastarka för företagenatt enas

råda monopol. Dådet skulle underpris ligger näraett som somom
för företagen kommunicera meddet svårareantalet företag är är attstort

branschorganisationpris, då kanvarandra och ett enenas om men
D5 företagenriktpunkter för företagens prissättning.bestämma olika

sortiment mycketolika produkter eller då företagenstillverkar är stort,
framförföredra från företagens synpunktkalkylnormerenhetligaär att

varje produkt.kronor påbestämt pris iett
substitutprodukter perfektakonkurrerande företagensDå de ärår

från överenskom-vinsten avvikateoretiskt kortsiktigaden attsett enav
bestraffningen form mindreemellertid iSamtidigtmelse ärstor. av

eller tjänster intehård. Då företagensframtidenvinster i ärvaror
avvika frånvarandra, vinstenperfekta substitut till är att enav

bestraffningen i form mindre vinstermindre ochöverenskommelse av
följaktligentvå faktorer motverkarmindre. Dessai framtiden även

horisontell prissamverkan. Manförutsättningarna förvarandra vad gäller
förhållanden det lättareförhand under vilkakan därför inte på ärsäga

överenskommelser.kartellliknandesvårare upprätthållaeller att
kostnadssänkande för företagen,kan verkaPrisrekommendationer
produkter inte förefallerDå antaletvilket välfärdsvinst. är stortär en

Då sortimentetmycket marginell.den kostnadssänkande effekten vara
effektenden kostnadssänkandemycket omfattande kan störreär vara av

avsnitt ovandatoriseringen i näringslivet se 1.4betydelse. ökadeDen

19 SPKsprissamverkan och marknadsdelning,SPKl992 Horisontell
rapportserie Stockholm.1992:3,
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minskar emellertid behovet organisationatt utgerav en gemensam
prisrekommendationer, företagen kan i stället själva i ökadutan
utsträckning hänsyn till sina specifika efterfråge- och kostnads-ta
förhållanden.

SPKs utredning konstaterade dessutom horisontellteoretisktatt, sett,
prissamverkan marknadsdelning, lederoch regelmässigt till sam-
hällsekonomiska förluster.

1990-talet,De analyser Konkurrenskommittén lät i börjangöra av av
kommitténbeteenden och marknadssituationer i antal branscher, därett

ansåg det farms risk för konkurrensen spel, visade påatt att sattes ur
förekomsten huvuduppgiftomfattande prissamarbete. En förettav
konkurrenslagstiftningen motverka sådana förfaranden ochär att

påkoncentrationsförhållanden på marknaden, betydandeettsom mer
marknadsekonomins funktion.sätt stör

Konkurrenskommittén fann klara indikationer på centralaatt
prislistor påverkat prissättningen inom rad och tjänstebranscher.en varu-

konstaterade dåvarande lag inte tillräcklig förKommittén även att var
åtgärda problemen och föreslog konsekvens därmed skärpningiatt en
lagstiftningen.av
Konkurrenskommittén föreslog i sitt huvudbetänkande Konkurrens

för ökad välfärd del SOU 1991:25 förbud horisontellt2 ett mot
samarbete innebär bestämmande eller rekommendation pris elleravsom

del marknaden. Förbudetrabatt samarbetet väsentligavser en avom
cirkaprislistor vanliga inom många branscher.avsågs träffa de som var

samlade bedömning prissamarbeteKonkurrenskommitténs attvar
medföraomfattar väsentlig del marknaden, måste ansessom en av

försvagar det nödvändigabetydande risker för samarbetetatt
följd. ansågkonkurrenstrycket, med negativa effekter Kommitténsom

fall leda till såsådant samarbete måste i övervägande antalatt antasett
företeelsen framstårpåverkan på konkurrensennegativ att som

konsumentpolitisk synpunkt.oacceptabel från samhällsekonomisk och
missbruksprincipen har dåligUtvärderingen har visat att en

föreslog därför förbud prissamarbeteträffsäkerhet. Kommittén ett mot
omfattar marknaden.väsentlig delsom en av

kundeföreslagna förbudet förutsatte näringsidkama ellerDet att var
träffa överenskommelse,bli konkurrenter till varandra. Regeln föreslogs

förfarande samförstånd påtryck-tillämpning i ävengemensamt menav
överenskommelse ellerningar i syfte få till stånd ett gemensamtatt en

omfatta såväl fallagerande. sades förbudet bordeDet även att som
olika formerinnebär visst pris eller rabatt bestäms, attatt som av

utfärdas. borde vidarerekommendationer priser eller rabatter Regelnom
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nyttigheter.andraochtjänstersåvälgälla varor som
särbe-infördes intekonkurrenslagtillförslagregeringensI en

Motivetprissamverkan.horisontellförbud attstämmelse med mot var
konkurrensbegränsandeförbudetunderfaller inprissamarbete mot

i 6 § KL.mellan företagsamarbete
Ipunkten § KL.första 6underfaller inPrissamarbete prop

följande.huvudsakpunkten itill förstai kommentaren1992/93:56 sägs
konkur-hämmandetill sininnebärPrisöverenskommelser natur ett av

gällerdetmedletviktigastedet attpriset näreftersom ärrensen,
på sådantsärskiltanledningdärförfinns strängtDetkonkurrera. att se

överenskommelserframgår dettalagtextensamarbete. I ävenatt somav
paragraf.förbudet i dennaunderfallapriser kanfastställerindirekt

kan sigoch detprissamverkanhorisontell röraomfattarFörbudet om
ellerrabattergällakandet. Detdeleller bara ävenhela priset aven

fastställandehämmaskanKonkurrensenaffärsvillkor.andra även avav
betydelsesaknarindividuella priser. Detberäkningförbasvärden omav

sälj-ellerköp-ellerföretagenmellansker direktsamarbetet genom en
ellermellan konkurrenterSamverkanliknande.ellerorganisation

och kommabranschföreningske ikankonkurrenterpotentiella även en
liknande.ellerstadgaruttrycktill genom

måsteföretagenpå så visbindandeinteAvtalen behöver attvara
Även rekom-förbudet.underfalla införprishålla visst attett

förbjudna.kancirkaprislistor,sk.mendationer, vara
kankonkurrentermellanpriserinformationOckså varaomren

kostnader,endastinformationenkan gällaförbjuden. Det även avserom
syftetunderliggandedetsig till ärsluta attkanframförallt attom man

priskonkurrensen.försvaga
ansök-avslagit fyraförbudet i § KLutifrån 6Konkurrensverket har

prissamverkan ihorisontellförKLenligt 8 §undantagningar om
har inteochVIVO-Stockholm D-gruppenICA,detaljhandelsledet.

Även Skåne-Blekingecirkaprislistor.fåundantag förbeviljats utatt ge
ansökanpåavslaghar fåttSBLFLivsmedelshandlarförbund omen

dockbeviljadesSBLFcirkaprislistor.för utgivandeundantag av
förutsättningundermedlemmartillcirkaprislistorförundantag utatt ge
butikerfriståendesmå,till endastbegränsadesprissamarbetet somatt

påårsomsättningdagligvarukedja och hartill någonanslutnainte är en
283/94.beslut dnrkronormiljonerhögst 10
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Egna överväganden

Av skrivningama i konkurrenslagens förarbeten och de beslutav
konkurrensverket fattat rörande arbete cirkapriser i detaljsam om
framgår lagen viss möjlighet sådant prissamarbeteatt iatt stoppager
detaljhandeln med livsmedel, bedöms samhällsekonomisktsom vara
skadligt. Gruppundantaget dock visst för samverkautrymme attger om
prissättning i samband med bestämmande priser i denav gemensamma
marknadsföringen. Sådant samarbete undantaget från förbudet iär 6 §
KL endast för kedjor för mindre 20 tillförselnän procentsom svarar av
till den svenska marknaden de aktuellaav varorna.

finnsDet indikationer på prissamverkan förekommer inomatt
livsmedelsområdet. Svårigheten består ofta i bevisa förekomstenatt av

avtal mellan de samverkande företagen.ett I propositionen om ny
konkurrenslag förbudet konkurrensbegränsandesägs att avtalmot
innebär övergripande rättslig reglering träffar alla varierandeen som
former konkurrensbegränsande samarbete. Förbudet träffar såvälav
avtal mellan företag i led horisontella avtal avtal mellansamma som
exempelvis tillverkare och deras återförsäljare vertikala avtal. Avtalets
syfte avgörande. Frågan vadär "avtal".är utgör ettsom

Kommissionen har i flera avgöranden bred definitionanvänt en av
begreppet avtal. I BP Kemi ansåg kommissionen osignerat avtalatt ett
utgjorde del överenskommelse eftersom det efterlevts deen av en av
inblandade företagen. Dessutom fångar begreppet "samordnat
förfarande" i EG-rätten informella avtal i den utsträckning deupp
efterlevs. falletI med de svenska mjölkprishöjningama finns t.ex.
anledning åtminstone misstänka samordnat förfarande,att eftersomett
de återkommande inträffar vid tidpunkt och i omfattning.samma samma
Misstanken prissamverkan skulle kunna underbyggas denom av
långtgående samverkan förekommer mellan mejeriema, inom bl.a.som
SMR, vilken berör andra områden.

Inom livsmedelsområdet torde det samordnade förfarandet vara mer
vanligt förekommande direkta skriftliga avtal samverkan.än Dettaom
skulle kunna bero på marknadsstrukturen förekom oligopol ochsten av
det släktskap kan finnas mellan lantbrukskooperativanära företag.som

Enligt utredningens uppfattning saknas anledning åter fråganatt resa
särskilt förbud horisontellt prissamarbete.ett Den nuvarandemotom

lagstiftningen tillräckligt effektiv i detta avseende.är Detta gäller
framförallt vid aktiv tillämpning EG-rättens praxis inomen mer av
området. Enda skäl ändra i lagstiftningen åstadkommaatt är att mer
omfattande förarbeten vilka skulle kunna bättre vägledning detnärge
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förfarande". Mot"samordnatoch"avtal"gäller frågan begreppenom
medutvecklaslåta praxisvikten autonomtdetta kan vägas attav

bördetUtredningenpraxis.från EG-rättensvägledning att senaremenar
förflutit sedantidden kortabakgrundväga mottyngre somav

praxis inomutvecklingenbegränsadeoch deninfördeslagstiftningen av
Konkurrensverketdockförutsätterpraxisutvecklingområdet. En attav

KL.strider 6 §förfarandeingriper motmot ett som



82 Utredningens överväganden och förslag SOU 1996:144

2.10 Missbruk dominerandeav

ställning inom livsmedelsområdet

Inom livsmedelsområdet finns, på flertalet marknader, endast ett
fåtal företag. Behovet priskarteller eller formav annan av
samverkan förbjuds i 6 § KL inte lika påär storsom som mer
konkurrensutsatta marknader. Horisontell samverkan kan
förekomma det borde också särskilt intresse delsattmen vara av
granska det finns dominerande företag, dels utreda dessaom om
kan missbruka sin dominerande ställning. Utredningen har ställt
sig frågan den nuvarande lagstiftningen kan uppställa någraom
hinder för konkurrensverket tillämpa lagstiftningen påatt
marknader fåtalskonkurrens.med

Utredningen kan inte några avgörande hinder inom livsmedels-se
området, med hänvisning till förekom oligopolmarknader,sten av

konkurrensverket tillämpar förbudetmot missbrukatt mot av
dominerande ställning.

Bakgrund

Att inneha dominerande ställning på marknad innebär för deten en ,berörda företaget, frestande möjlighet begränsa utbudet och höjaatten
priset eller på utnyttja sin marknadsmakt för ökasätt vinsten.annat att
Det dock inte självklart alla företag harär dominerandeatt som en
ställning också missbrukar denna. aktivEn konkurrenspolitik kan vara

faktor förklarar varför företag väljer uppträda konkur-atten som
de innehar dominerande ställning.rensutsatt även när Ett potentiellten

konkurrenstryck kan också spela avgörande roll för förklaraatt etten
sådant agerande.

flertaletI OECD-länder marknadsandel på minst 25 procentanges en
den lägsta för företag skall kunna inneha dominerandeatt ettsom en

position. Marknadsandelen dock inte, vi skall nedan, detär endasom se
kriteriet på dominerande position. Inledningsvis kan denna gränsen
dock jämföras med situationen inom den svenska livsmedelskedjans
delmarknader. Vi finner då endast fåtal fall existerar där detatt ett

företaget har lägre andelstörsta 25 flertaletI fall liggerän procent.en
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gällerDettahögre.betydligtföretagethos detmarknadsandeln största
67mejerivarormarknadsandel,100sockerförädling procentstex

livsmedel 45meddagligvaruhandelochmarknadsandelprocents
marknadsandel.procents

Sverigesammanhangi detta är attviktigt nämnsEtt argument som
nödvändighetmedföretageffektivaekonomi därochhar liten öppenen

hellerkonkurrensmyndighetemaDärför börmarknadsandel.får högen
iställetmarknadsandelennationella utandensigbekymrainte över

företaghos destorlekenmedstorlekföretagenssvenskajämföra de som
påochmarknadenpå den inremedlemsstaterandrafrånopererar

världsmarknaden.
dettakantillverkningsindustrinkonkurrensutsattagäller dendetNär

intedet,visatdockharUtredningen attträffande. ensargument vara
livsmedelmedmarknad änannatfri inretalagårEU,inom att enom
Denförutsättningar.legalavissabeskrivning gemensammaavensom
exportstöd skaparproduktionskvoteroch dess samtjordbrukspolitiken

inrepå denmedkonkurreraråvarasaknasdetsituation där atten
spannmål,sockerkött,livsmedelcentralagällerdetmarknaden när som

mejeriprodukter.och
underlivsmedel kommer,flertaletförmarknadenrelevantaDen

Fråganmarknaden.nationelladenframöver,tid omöverskådlig att vara
få undantagnågra avgörasmeddärförbörställningdominerande --

blirDärmedmåttstock.marknadennationellasvenskadenmed som
livsmedels-svenskadeninomkoncentrationenbakgrundockså, mot av

central fråga.ställningdominerandefrågankedjan, enom

förarbetenaochLagen

missbrukbestämmelseden rörfinnskonkurrenslagen av§I 19 som
lyder:Paragrafenställning.dominerande

ställningdominerandesidaflera företagsellerMissbruk från enett av
förbjudet.marknadensvenskaden årpå

beståsärskilt imissbruk kan attSådant

ellerinköps-oskäliganågonindirekt påtvingaellerdirekt
ajfärsvillkør,oskäligaandraellerförsäljningspriser

nackdeltillutvecklingtekniskellermarknaderproduktion,begränsa2.
konsumenterna,för
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tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa
handelspartner får konkurrensnackdel, elleren

ställa villkor för ingå avtal den andraatt åtarettsom att sigparten
ytterligare förpliktelser varken till eller enligtsin han-natursom
delsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

En del de beteenden idag finns inom livsmedelsmarknadenav som
skulle kunna missbruk dominerandeutgöra ställning. Vid riksdags-av
behandlingen regeringens proposition konkurrenslag kon-av om ny

utskottet "F örbudetstaterar missbruk dominerandeatt: ställningmotav
gäller beteenden drabbar andra företag eller konsumenter. Detsom är -

framgår förbjudet hainte dominerande ställning; detattsom en som-
otillåtet denär påär utnyttja skadaratt konkurrensen.ett sätt Isom

lagen beteenden särskilt kan missbruk sådanutgöraanges som av en
ställning. Här påtvinga någon oskäliga inköps-t.ex. elleratt för-avses
säljningspriser, begränsa produktion eller marknaderatt och att
diskriminera leveransvägran handelspartner. Någonex. genom en- -
möjlighet till undantag. från finnas"2°detta förbud skall Detta kaninte

.till exempel gälla leveranser förvägras till företagnär utanför ett
kedjesamarbete eller förädlingsföretagnär endast tillåterett leverans av
de tillverkas på distributionsnät. Villkoret dockeget devaror som är att
företag berörs kan ha dominerande ställning denpåsom anses en
relevanta marknaden.

Inom livsmedelsområdet kan det uppstå praktiska problem vid til-
lämpningen lagstiftningen den erkända förekomstenav genom av
exklusiva avtal och bindningar mellan parti- och detaljhandelsleden. Om

företag i sådan situation skulleett ha dominerande ställningen anses en
innebär detta ställningen också missbrukas.att Denna fråga behandlas
ytterligare nedan.

Vid tillämpning 19 § KL gäller definiera den relevantaattav varu-
och geografiska marknaden det berörda företaget/de berördasamt om
företagen kan ha dominerandesägas ställning. Detta inte helt enkelt.är
Därför det viktigt föraär diskussion hur rättstillämpningenatt en om
kan utvecklas inom detta område.

Nedan redovisas hur KV har tillämpat lagstiftningen i antal fall.ett
Redovisningen bygger till del på fall utanför livsmedelsområdet.stor
Principiellt finns dock ingen anledning använda olika kriterier ochatt
bedömningsgrunder beroende på vilket område Detta ärsom avses.

° 1992/93:NU17
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denellerEG-rättenvarkenbakgrundmotiveratsärskilt attmot av
missbrukundantagmedger rörkonkurrenslagensvenska avsom

tillämpningKVsredovisningenEfterställning.dominerande avav
kanparagrafenhurkringdiskussionföljermissbruksparagrafen en

i förstaredovisning börUtredningenslivsmedelsområdet.inomtillämpas
diskussionsunderlag.hand ettsomses

missbrukförbudettillämpningKonkurrensverkets mot avav
ställningdominerande

marknadsdominansgällandeKonkurrensverkets praxis

föranvändningtillkommer attställningdominerandeBegreppet
sidaföretagsfleraeller ärfrånbeteendevisst ettbestämma ettom

hardominans även storFörekomsten§ KL.enligt 19förbjudet av
KL.§enligt 34förvärvprövningenvidbetydelse av

KL,EG-rättensåvälenligtställningdominerande är, somBegreppet
står klartdetmonopolfallenuppenbarade utantillbegränsad enbartinte

meningi lagensställningdominerande ävenkan haföretag omatt ett en
företaget.tillkonkurrenterdet finns

beskrivitsEG-domstolenhardominerande företag enEtt somav
förmöjligtdetföretaghos görställningekonomisk ettstark som

relevantpåupprätthållskonkurrenseffektivhindraföretaget enattatt
utsträckningavsevärdföretagetmedge iattmarknad ageraattgenom

handsistaikunderochkonkurrenter samtsinaoberoende av
EG-domstolen.Roche,Hoffman-Lakonsumenterna

tordedominerandeföretagbetecknakunna manettFör somatt
marknaden harrelevantadenpåföretaget enkonstaterabehöva att

finnsinteoch detpågår däraktivitet attandel denhögvaraktigt somav
konkurrenterpotentiellaellerfaktiskaförsannolikhetreellnågon att

position."företagetsdominerandedethotar
vikttillmätsmarknadpå relevant stormarknadsandelarFöretagets

tillmförhållandenÄven iakttagbara ätsobjektivtandrabedömningen.vid
förekomstenmarknadsandelar,konkurrerande företags avbetydelse som

leverantörer,ellerkunderföretagetsföraffärspartnersalternativarimliga
särskildatilltillgångexklusivharföretagetochinträdeshinder om

EuropeiskaRoehe./.-LaHoffman85/762 måletRoche,Hoffman-La
1979februaridom 13461ECR1979kommissionen s.

upplagan.andrakonkurrenslagenSöderlind,22 Shuer, E.Carlsson, L.K.
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Med särskilda bl.a. starkaresurser. varumärken, teknisktresurser avses
kunnande, Äventillgång till råvara ägarförhållandenetc. och finansiell
styrka hos företagen in i bedömningen.vägs Slutligen kan även
företagets beteende på marknaden indikera företaget har domine-att en
rande position på marknaden. Det kan framgå företagetst ex av
beteende det kan oberoendeatt konkurrenter eller kunder.agera av

Konkurrensverket utgår i sin bedömning vad utgörav som
dominerande ställning utifrån praxis i EG-rätten. I 1992/93:56prop.
dras, utifrån då tillgänglig praxis i EG-rätten, slutsatsen "enatt
marknadsandel understigande 30 % inte tyder på dominerande ställning

under exceptionellaänannat omständigheter eller i ljuset andraav
Ävenfaktorer. procenttal mellan 30 och %40 ligger under den nivå

tyder på dominans. Procenttal 40 % förefaller docksom över vara
beaktansvärda och tydliga tecken på dominans. EG-domstolen har i ett
fall KommissionenzsAKZO IV./. funnit 50 % marknadsandelatt
skapar presumtion för företaget i fråga haratt dominerandeen en
ställning. Skulle marknadsandelen överstiga %65 torde presumtionen
för marknadsdominans bli omöjlig kullkasta,nästan särskilt deatt om
konkurrerande företagen relativt små ellerär mindre betydelse." Detav

dock bedömninggörs företags position på denett relevantaen av
marknaden i varje enskilt fall och hög marknadsandel därvidåren en
nödvändig sällan i sig tillräcklig förutsättning för slå fastmen att att
dominans föreligger.

Konkurrensverket har tagit ställning till dominansbegreppet i ett stort
antal fall. Några de viktigaste i Kenny Carlssons,tas Larsav upp
Schuers och Erik Söderlinds kommentarer till lagen, Konkurrrenslagen
andra upplagan, redovisar huvudsaki följande.som

Konkurrensverket har funnit företag på denatt relevantaett som
marknaden hade marknadsandel på %75 inte dominerande,en var
Candelia,. Avgörande för bedömningen Candelias starkaattvar
ställning förelåg på avgränsad marknadsnävt blockchoklad ochen att
den delvis hade sin grund i tillverkningsavtal med ICA.ett Avtalet löpte
på år i och medett uppsägningstidtaget på månader och ICAtreen
förbehöll sig byta leverantörrätten konkurrerandeatt företag erbjödom
förmånligare villkor. Verket ansåg vidare den potentiella konkur-att

skulle tillmätas betydelse. På den svenskastor marknadenrensen fanns

23AKZO IV, målet C-62/86 AKZO./. Europeiska kommissionen 1991
ECR, I-3359 dom 3 juli 1991s.
2‘ Candelia, dnr 1766/93 beslut 17 1993mars
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blockchok-tillverkadeför tillfället intechokladtillverkareflertalett som
för-och etableradeproduktionsmöjlighetemabådehadelad, sommen

företags möj-torde dessaKonkurrensverketEnligtsäljningskanaler.
utövadedemarknaden innebärapåinträda ettligheter attatt att

konkurrenstryck.betydande
Supra, Supra leverantörHydrohävdadeärendet HydroI aven-

medfördeimportkonkurrensenökandedenmineralgödsel attatt-
därmed,ochkonkurrenteroberoende sinakundeföretaget inte avagera

dominerande.inteminstmarknadsandelar på 55 procenttrots var
missbruk enligtförelågför dettillräckligt stödfanninteVerket, attsom

förelågdominanstilldefinitiv ställningärendetinte i19 mentog om
endadenHydro Suprabakgrund"Mot äranförde följande: attav
högharoch företagetSverigemineralgödsel iproducenten att enav

uteslutasdock inteKonkurrensverketenligtkan det attmarknadsandel
ställning."dominerandeSupra harHydro en

kex, Konkurrensverket inteansågGöteborgs attärendetI
marknaden förpåGöteborgs Kexförelågställningdominerande atttrots

påmarknadsandelhaftåren överwafers under deochkex tre senaste en
85förarbeten proputtalanden i KL:shänvisades till%. skälen50 I s.

betydelse företagetmarknadsandel får mindre möterhögatt omenom
marknadsandel. Imedföretagflera andraellerfrånkonkurrens storett

påmarknadsandel 25konkurrentenärendet hade den närmaste caen
denkonkurrentermindre20-talfannsoch därutöver ettprocent, varav

elleretablerings-marknaden. Ingamindre 5har än procentstörste av
frånkonkurrenskexGöteborgsmarknaden.fanns påimporthinder mötte

starkafleravilka hadeföretagenkextillverkandeeuropeiskade stora
produktproduktionskapacitet litenGöteborgs Kexochvarumärken var

avseendefästeKonkurrensverketkonkurrenters. ävenjämfört med vissa
dessaochkexleverantöremamellanförekompriskonkurrens attvid att

Göteborgs Kexkundeverketmarknaden. Enligtbearbetadeockså aktivt
sinaoberoendeutsträckningavsevärdidärför inte avagera

och dessGöteborgs Kexpotentiella.faktiska ellerkonkurrenter,
ICA,nämligenkunder,till fyrahuvudsakligensåldekonkurrenter

ekonomiskt starkaköparnashänsyn tillMedoch Kiab.Dagab, KDAB
avsevärdihellerKex inteGöteborgskunde därförställning anses

kunder.oberoende sinakunnautsträckning avagera

1994Z’ oktoberbeslut 24dnr 288/94Hydro Supra,

26 1994junibeslut 27dnr 229/94Göteborgs kex,
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Nynäs,I ärendet rörande sökt icke-ingripandebesked för avtalett ett
avseende den svenska marknaden för bitumen ett bindemedel i asfalt
gällde prövningen relationen mellan tillverkare och återförsäljare.
Konkurrensverket fann hadeNynäs dominerande ställning påatt en
bitumenmarknaden efter följande överväganden. ansågs,Nynäs utifrån
beräkningar försäljningen, ha marknadsandel på 88 denprocentav en av
totala tillförseln till den svenska bitumenmarknaden. återförsäljarledetI
svarade Nynäskoncernens produkter för 80 återförsäljarnasprocentca av
volymer. Nynäskoncernens direktförsäljning utgjorde 35 procentegen ca

försäljningen till slutkund. Nynäs kontrollerar de flesta de nödvän-av av
diga lagringsdepåema i Sverige, vilket enligt Konkurrensverket torde

betydande etableringshinder för konkurrenterpotentiellaettvara som
stärkte Nynäs ställning ytterligare. Vidare uttalade verket det skulleatt
krävas betydande investeringar for uppbyggnad lager- och dis-av
tributionsanläggningar för de samarbetspartners hadeNynäs skulleatt
bli verkliga konkurrenter.

Luftfartsverket,I prövades huruvida Luftfartsverket missbrukade en
dominerande ställning hindra konkurrerande företag fåatt attgenom
tillträde till marknaden för stationstjänster vid flygplatser.statens
Konkurrensverket konstaterade Luftfartsverket såsom flygplatshållareatt
enligt sin instruktion hade driva och förvalta flygplatser. Avatt statens
detta följde Luftfartsverket hade faktisk monopolställningatt en
avseende upplåtelse bedriva stationstjänstverksamhet pårätt attav

flygplatser. Konkurrensverket, hänvisade tillstatens som
Telemarketing, EG-domstolen, ansåg "att 19 kan tillämpas på§ KL ett
företag innehar dominerande ställning på viss marknad ävensom en en ,denna ställning inte beror på företagets aktiviteter på detnär utanegna
faktum konkurrens på denna marknad till följd lagregler inte kanatt av
uppstå eller kan uppstå endast i mycket begränsad utsträckning."

Ånge ÅngeElverk,Konkurrensverket fann i ärendet elverkatt
främst på grund ellagens bestämmelser områdeskoncession hadeav om

dominerande ställning på den lokala marknaden för elkraft ochi meden
kunden inte hade någon möjlighet välja leverantör.att att arman

27Nynäs, dnr 1027/94 beslut 3l januari 1995
28 Luftfartsverket, dnr 31/94, 241/94, 311/94 beslut 25 augusti 1994
29 Telemarketing, målet Centre311/84 Belge dEtudes de Marché
Télémarketing./. Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion
1985ECR dom oktobers.326l 3 1985

Ånge3° Elverk, dnr 562/93 beslut 2 december 1993
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MobilitV",urski1des olika delmarknader förärendet ScandinavianI
hemvårdssängar.sjukhems-/ålderdomssängar Före-sjukhussängar, resp.

demarknaden för hemvårdssängar medanhade 67taget procentca av
Påfrämsta konkurrentemas marknadsandelar 17 7 procent.var resp.

sjukhems-/ålderdomssängar andelarna 50 förmarknaden för procentvar
för de konkurrenterna.SMAB vardera12 störstatreprocentresp. ca"

delmarknader mellan och 32SMAB hade på övriga berörda 8 procent.
det enda företaget verksamt på samtligaMot bakgrund SMABattav var

högre deoch dess omsättning väsentligtdelmarknader änatt var
företaget hadekonkurrentemas fann Konkurrensverketnärmaste att en

för hemvårdssängarställning på marknadernadominerande resp.
sjukhems-/ålderdomshemssängar.

1996, konstaterasi Praxis, Supplement aprilKonkurrenslagenI att
fäster särskild vikt vidKonkurrensverket vid dominansprövningen

finansiellföretagens marknadsandelar, andra faktoreräven somom
marknadsställningkonkurrens och övriga företagsstyrka, potentiell

på detta redovisas i huvudsak följande.också beaktas. Som exempel
AB potentiell konkurrens. PeltorPeltor Försäljnings diskuteradesI

marknadsandel på medan två konkurrenterhade tidigare 50 procenten
Ändrademarknaden för bilsporthjälmar.hade vardera25 procent av

tillmedförde Peltors marknadsandel ökadesvenska säkerhetskrav att
Konkurrensverket fann det dock sannolikt100 attnärmare procent.

tillmöjlighet sina produkterföretag skulle haytterligare att anpassa
kunderoberoende sinakraven Peltor inte skulle kunnaoch att agera av

potentiella konkurrensen. Peltorpå grund denoch konkurrenter av
dominerande ställning.ansågs därför inte ha en

Lantmäteriet, marknadsandel på förräckte 30I procent atten
ställning.dominerande DennaLantmäteriet skulle ha enanses

unik tillgång tillpå Lantmäteriet hadebedömning grundades att
framställa dennödvändiga förinformation och infrastruktur attresurser,

aktuella tjänsten.
tillställt utredningenKonkurrensverketI det material görs en

ställning i fall.bedömning dominerande treav

3 beslut december 1994Mobility, dnr 1194/93 29Scandinavian
32 C. E.praxis, Supplement april 1996, Wetter,Konkurrenslagen i

Vinge,JuridikAdvokatfirmanCarlsson, O. Rislund,Ericsson,
Samhälle
33 1995beslut septemberFörsäljnings AB, dnr 189/95 19Peltor
3‘ beslut juni 1995dnr 744/94 30Lantmäteriet,



90 Utredningens överväganden och förslag SOU 1996:144

Pripps,I ärendet prövades Pripps ensamleverantörsskap till av
Pripps installerad fat- eller tankölsanläggning. I ärendet hade Pripps
uppgivit företagets marknadsandelar inte 40 påatt översteg procent
någon relevant marknad. Konkurrensverket ansåg Prippsatt
marknadsandelar på vissa de relevanta marknaderna kundeav vara
högre vad företaget självt bedömt dem Verket gjorde dockän vara.
bedömingen marknadsandelPripps på40att översteg procent
marknaden för öl klass bedömdesIII, den klart bety-som vara
delsefullaste i frågavarande marknader. faktorerAndra vägdesav som
in i bedömningen Pripps marknadsandel minskat de årenatt senastevar

Ävenmedan de konkurrenterna ökat sina andelar. i övrigtstörsta
bedömdes etableringsmöjlighetema på marknaden förbättrats.att
Konkurrensverket ansåg Pripps, med hänsyn tillävenatt tagen
företagets finansiella styrka och innehav starka varumärken, inte iav
avsevärd utsträckning torde kunna oberoende konkurrerandeagera av
företag på i frågavarande marknader och därmed kundeinte haanses en
dominerande ställning på de relevanta marknaderna.

Kronägg,I ärendet ansåg Konkurrensverket innehadeKronäggatt
dominerande ställning på konsumtionsmarknaden for Dettaägg.en

motiverades andel den relevanta marknadenKronäggsattav av var
drygt % medan konkurrent hade marknadsandel40 dess påstörsta en

% och övriga konkurrenter hade små marknadsandelar.12 13ca -
Kronäggs andel totalapackeriemas invägning dessutom betydligtav var
högre, mellan Konkurrensverket55 60 %. vägde in Kronäggäven att-

inflytande produktindustriföretag hade högrei delägtettgenom en
marknadsmakt vad följer dess marknadsandel.än som av

klagomålsärende rörande ICA:s tillverkningsavtal medI vissaett
Németh’7,uttalademejeriet produkten BRA-mjölk, Konkur-Larsom

rensverket f6ljande:" förefallerInte heller ICA inneha sådanen
dominerande på den svenska marknaden för mjölkprodukterställning att
företagets agerande skulle kunna missbruk enligt KL."19 §utgöraanses
Ärendet avslutades åtgärd.utan

En genomgång antal ärenden där dominerande ställningett nyareav
till påprövning visar inte praxis utvecklats annorlunda undertas attupp

tid. avgränsningen relevant marknad fårDet tydligtär att storsenare av
betydelse för resultatet dominansbedömningen. Marknadsandelarnaav

35 AB Pripps Bryggerier, dnr 850/94 beslut december 199429
3° ek. för. dnr 1397/93 beslut oktober 1994Kronägg 20

,
37 Németh, 452/94 beslut april 1994Lars dnr 21
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hos företaget konkurrenter det reella och potentiellaoch dess samt
förmarknaden ligger till grundkonkurrenstiycket på den relevanta

Konkurrensverket varje enskilt fall på antalbedömningen. i ett stortser
del.olika faktorer där och företagskoncentrationenägar- utgör en

Utredningens överväganden

på oligopolmarknader hardet gäller så kallad fåtalskonkurrensNär
harutredningen inledningsvis anknutit till den teoretiska tradition som

USA där höga marknadsandelar i sig intesitt i 1950-taletsursprung - -
monopolvinster. avgörandebehöver innebära företag Det äratt tar ut

Slutsatsenkonkurrenstryck marknaden för.potentiella utsätts avsom
missuppfat-självklar. Ofta hardetta intesätt är argumentetatt resonera

faraoligopolmarknader inteallmän utgörtats utsaga att en ursom en
fallet vilket ocksåkonkurrenssynpunkt. dock iställetDet ärmotsatta

prissamverkan.utvecklades i anslutning till diskussionen horisontellom
jämnstarka företag innebärmarknad med fåtal och dessutomEn ett

ökar dessutom medför samverkan. faraalltid latent fara Dennaen
på marknaden.andra barriärer fritt inträdeinträdeskostnader och mot ett

flertaletvilja påminnadetta sammanhang skulle utredningenI attom
denprimärförädlingen harmarknader inom gemensammagenom-

omfattande och svåröverstigligautformningjordbrukspolitikens -
På till exempel dessaoffentlig reglering.inträdeshinder i form av

detuppfattning analogt medenligt utredningensmarknader bör -
fåtalskonkurrensmarknadsandelar ochovanstående höga ses som-

konkurrenssynpunkt.mycket besvärande ur
avgöranden, diskuterat och fastställthar, i fleraEU kommissionen

företagd.v.s situation där fleraförekomsten kollektiv dominans enav
grundmarknad. har sindominans på Detta synsättutövargemensamt en

eller fleramissbrukfördragets artikel förbjuderi 86, utövat ettavsom
tillrefererar, enligt kommissionen,företag. "flera företag"Begreppet en
ingårdotterbolag eller de företagbetydligt vidare definition än t somex

Unie hävdademålet Suikerkedjesamarbete. sitt avgörande ii I t.ex.ett
upprätthöllföretagtvå holländskakommissionen gemensamtatt en
mål, liksom isamarbete. l dettadominerande position näraettgenom

i fråganavstått från sigflera andra, har dock domstolen att yttra om

38 Kommissionen 1975mål Suiker UnieMål 40/73 samordnatetc v.
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grandedominans". Målen har avgjorts på andra I målet"kollektiv
oGlassitalienska glastillverkarna, Flat konstaterarangående de

instans följ ande: eller flera företag kanemellertid domstolens första Två
enligt lydelsen iRomfördragets artikelinneha dominerande positionen

ekonomiska aktörer specifik marknad,eller flera på86 två är,när en
förenade sådana ekonomiska bindningar de, grundpåatt avgenom

dominerande förhållande tilltillsammans innehardetta, position ien
kan till exempel falletandra aktörer marknaden. Detta tvåpå närvara

företag tillsammans, avtal eller licenser,eller flera individuella genom
teknologisk fördel dem makt avsevärdinnehar iattsom geren

utsträckning uppträda obereonde konkurrenter, deras kundersinaav
och slutligen de kunderna.egna

Genom beslutet kan det hävdas begreppet "kollektivattovan
domstolen. Skulle detta begrepp kunnadominans" accepterats av

sammanhang samband med utredningensanvändas i svenskt Iett
kedjorna den svenskahar konstaterats de inomarbete det störreatt tre

fristående företagbetydande fördelardagligvaruhandeln har gentemot
effektiva distributionssystem, varumärken ochi tillgången på IT-tjänster,

ställning kanaffarslägen. möjligt derasDet är att gemensamma
"kollektiv dominans". ICA enskilt kankaraktäriseras form avsom en

exempel på kollektiv dominans videssutom görett omses som -
medlemsföretagens utgångspunkt eller dominans,bedömningen från -

utifrån företaget ICA. Utredningen kan, underbedömningen görsom
några avgörande hinder inom livsmedels-alla förhållanden, inte se

till förekomsten oligopolm arknader,området, med hänvisning mot enav
missbruk dominerande ställning.tillämpning förbudet mot avav

dominerande ställningförsta analysDet i är attsteget av enen
tydlig avgränsningmarknaden. Utanden relevantaavgränsa aven

39Christina Normark control ofO1igopolies under EC Competition1995 The
Juridicum Stockholms Universitet.ThesisMastersLaw,

° och T-78/89. citeradeSamordnade målen T-68/89, T-77/89 Den
holdundertakingslyder på engelska: "Twotexten aor more may

of Article of the Treaty wheredominant within the 86meaningposition
specific market,independent economic entitiestwo are, on aor more

of that fact, together holdby such links and, byunited economic virtue
market. Thisthe other thatdominant position vis-a-vis operators ona
independentcould the for example, wherebe two moreorcase,

techno-through licences,undertakings jointly have, agreements aor
appreciablethe behavelogical lead aflording them toto anpower

andof theirindependently of their competitors, customersextent
consumers".ultimately of their
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marknaden blir all diskussion dominans meningslös. Utredningenom
har diskuterat frågan förädlingsindustrin och dess relevantaovan om
marknad. Av olika skäl, där förekomsten ingripande offentligaav
regleringar inom för den jordbrukspolitiken detärramen gemensamma
centrala, bör utgå från den relevanta geografiska marknadenattman

i undantagsfall den nationella marknaden.änannat motsvaras av- -
Marknadsbegreppet handlar inte endast geografisk marknad utanom
också varumarknad. Avgränsningen varumarknaden i detärom av

trivial vi behandlar relativt homogena produkternärmaste när som
dryckesmjölk och Frågan blir komplicerad det sigsmör. när rörmer om
varumärken och betydande kvalitetsskillnader.

Detaljhandeln med livsmedel kan förefalla problematisk både detnär
gäller den geografiska avgränsningen och avgränsningen varumässigt.
När det gäller den kan det hävdas varje bör betraktas förattsenare vara
sig. I detta fall blir detaljistensdet andel försäljningen t.ex. teav av
eller Com-Flakes skall bedömas för sig och i skildasom var samman-
hang. Den dominerande ställningen knyts till enskild elleren vara
varukategori. tillvägagångssättDetta inte specielltär ett ärsom
praktiskt. finns flera skäl tillDet detta.

finns skäl hävdaDet varumarknaden destosnävareatt att är större
blir problemet den relevanta marknaden eftersom antaletavgränsaatt
möjliga substitut ökar. konkurrensmyndighetEn frågansignärmarsom

den relevanta marknaden enligt denna metod hamnar isnart ettom
ändlöst antal ekvationer belyser korspriselasticitet. empiriskUrsom

Ärsynpunkt kan sådan metod ifrågasättas. det möjligt atten ens
konstatera dominerande ställning i ärende Kalas Puffarett rör t.ex.som

Den metoden går på söka så vid definitionmotsatta ut att en som
möjligt. All inbegriperdetaljhandel livsmedel inordnas isom samma
fålla. Därmed har den relevanta blivitmarknaden så omfattande detatt

enskiltblir mycket svårt för inte omöjligt- för företagsägaatt ett att-
uppnå marknadsandelar kan dominans. Definitionenantyda för-som
enklar onekligen arbetet hos konkurrensmyndigheten, den ledermen
endast till få konkurrensbefrämjande ingripanden.

USAI har Federal Trade Commission utvecklingen praxisgenom av
utvecklat till väl avvägd definition den relevanta varumark-en synes av
naden. Deras och de amerikanska domstolarnas detärargument att
samlade utbudet och kan betraktasprisnivå servicenivåsortiment,av

konkurrensrättslig synpunkt syftei denavgränsaattsom en vara ur
relevanta marknaden.

Med denna utgångspunkt gäller granskadet detaljhandelns olikaatt
koncept och skiljerdessa sig med avseende på prisnivå,se om
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supermarketsUSA har detta lett tillservicenivå.och Isortiment att
servicebutikema betraktasmarknad medanbetraktas separatsom en

amerikanskaSupermarkets enligt denlågpriskedjor.liksomseparat
dagligvarubutikema.dragi Sverige idefinitionen storamotsvaras av--
fundera på inteockså i Sverige bordefor viMycket talar att om

också kan betraktasservicebutikerlågprisaffarer respektive separatasom
utsträckning från daglig-avviker betydandemarknader. irelevanta De

servicenivåsinprisnivå iutbud och sinvaruhandeln sitt samtgenom
metodmanuell betjäning. Dennafiskdiskar medinga kött-, ellerost-

vidanvändshar i dragmarknadenden relevantaavgränsaatt grova --
avsnitt 4.4.för SverigeHH-indexberäkningutredningens ettav

framförallt denstarka skäl,uppfattning finns detutredningensEnligt
segment/koncept,olikadetaljhandeln iuppdelningenallt tydligare attav

enkel, haröversiktligt redovisats Denmetodanvända den ärovan.som
syften.fungera väl för sinaoch befunnitspraktisktprövats

skäl utnyttjamjölk och finnsprodukterdet gällerNär smör attsom
nämligen marknadenmarknaden,den relevantabredare definitionen av

mejeriprodukter,samtligaSkälen till dettamejeriprodukter.för är att ur
företagseko-ingår produktionssystemsynpunkt, imejeriets ett som ur

synpunkt handlar detmejerietsUrsynpunkt helt integrerat.nomisk är
handkunnakonsumtionsmjölksäljainte enbart även tautan attattom

ochockså tillverka mjölkpulver,råvaran smör.hela ostattgenomom
ocksåjordbrukspolitikendenMejeriregleringen inom targemensamma

Utjämningenintegrerade produktionssystem.utgångspunkt i dettasin av
mjölkpulverföroch exportstödinlösensker indirektprisstödet genom
på samtligatullarupprätthållsprisnivånoch medan älvasmör genom

finnsfrågeställningengrad beroende påvarierandemejeriprodukter. I
sambandföretagsekonomiskainternauppmärksamma dessaanledning att

varumarknaden.relevantavid bedömningen denav
andra geografiskadenavgränsningenfrågan gällerDen av

till fall.från fallanalysgäller detmarknaden. Här göraatt en
denavgränsninglämpligdiskuteratharUtredningen avenovan

förstaförädlingsindustrin. Imarknaden forgeografiskarelevanta ett steg
andramarknaden nationellt. Imotiveratkan det ettavgränsaattvara

förfinns motivdetaljerad i de fall detavgränsningenkan görassteg mer
delarnatill de södraförädlingsindustrins koncentrationdetta. Genom av
mejeripro-gällerdetmotiv,landet finns knappast än när tannat ex

detdetaljerad. Näravgränsninggenomföradukter, äratt mersomen
Sverigetilltransportavståndenmejeriproduktema hargäller norra

hålla högrelångsiktigtmejerierna därmöjlighet förinneburit att enen
kan delasför Sverigekonsumtionsmjölk. talarprisnivå på Detta att upp
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mejeriprodukter. uppdelningför Enflera relevanta marknaderi av
såmöjlig, ärendetdelmarknader bör ocksåSverige i antalett vara om

marknaden fördetaljhandeln. relevantadet gäller Denkräver, när
i Umeå ellerknappast utbudeti Ammarnäs omfattarkonsumenter t.ex.

avstickarealltför långa för motiveraArvidsjaur. Resavstånden är att en
eller veckans inköpför klara dagens matvaror.att avav

16-13534
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2.11 Gruppundantag för frivilliga kedjor

Utredningen gruppundantaget för kedjesamarbete börattanser
har,Det med nuvarande utformning,omprövas. negativamer

konsekvenser för konsumenterna, tillåtaattgenom en
begränsning konkurrensen på livsmedelsmarknaden, deänav
positiva vilka motiverat undantag.ett

Den högsta på 35 tillförseln till den svenskagränsen procent av
marknaden alltför omfattande. Gränsen bör sänkasär väsentligt
och begreppet relevant marknad bör i detta sammanhangäven

vägledande vid bedömningen kedjas andel mark-vara av en av
naden.

Ett syftena med de svenska gruppundantagen falliär attav som anses
okontroversiella konkurrenssynpunkt kunna medge brett undantagettur

behöva genomföra detaljerad granskning varje enskiltutan fall.att en av
Förutsättningen den samverkan undantas inte i någonär att störresom
utsträckning påverkar konkurrensen de positiva effektemasamt att av
samverkan de negativa. Konkurrensverkets arbetsbördaöverväger skall
minskas, antalet anmälningar för individuella undantagattgenom
begränsas. Rättssäkerheten för företagen skall ökas, eftersom ett
samarbete mellan företag håller sig inom gruppundantagetssom ramar-

innebär företagen samarbetet godkänt enligt konkur-att vet att är-
renslagen. Konkurrensverket kan emellertid återkalla det undantag som
gäller för avtal på grund gruppundantag, avtalet har följderett av om

oförenliga med 8 § KL.ärsom
Även samarbete mellan företag omfattasett ettom av gruppun-

dantag, skall företagen inte kunna handla i strid konkurrenslagenmot
i övrigt. Reglerna missbruk dominerande ställning skallom av
följaktligen kunna tillämpas undantaget.trots
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‘" Grupper avtalregleras i 17 § KLGruppundantagen somav.
omfattaskan följaktligeni KLförbudet 6 §strider ettmot av
enligt KL.förutsättningarna 8 §uppfyllerdegruppundantag om-

verkställighetsföreskrifter regeringeniavtalSådana avangesgrupper av
omfattasavtalregeringen bestämmer. Deden myndigheteller somsom

Konkurrensverket.tillanmälasbehöver integruppundantagettav
underavtal fallerPrövningenändå.gällerUndantaget ettettom
risk. Omsker på företagensföretagen ochgruppundantag görs egenav

hindrar de iingentingfrågan, finns detosäkra iföretagen attär som
individuellt undantag.stället ansöker ettom

olika kategoriergruppundantag för niohar beslutatRegeringen om
avtal, nämligenav

ensamåterförsäljaravtal,
inköpsavtal,exklusiva

specialiseringsavtal,motorfordon,serviceavtal förochförsäljnings-
utvecklingsavtal,ochforsknings-

patentlicensavtal,
ochtekniköverföringsavtal

detaljhandeln.kedjor i

gäller ellergruppundantagpå debyggerförsta undantagenDe åtta som
för kedjor iundantagetdet niondeEG, medanhar gällt inom -

föranletts desvenskt undantag,specifiktdetaljhandeln är ett avsom-
utredningmarknaden. För dennasvenskapå denförhållandenasärskilda

intresse.i detaljhandelnför kedjorgruppundantagethar störst

detaljhandelnkedjorförGruppundantaget i

juli 1993kraft den lträdde ikonkurrenslagenmedsambandI att
kedjorfrivilligaför samarbete igruppundantagutfärdade regeringen ett

detaljhandeln.i
små,kedjesamverkan mellanundantagtill dettaBakgrunden är att

avtalför sådanai gällerfrån förbudet 6 §Gruppundantag avgrupper
gruppundantag.iförutsättningarna 8 §uppfyllersom

istycketi förstaavtalSådana angesavsessomavgrupper
myndighetdenellerregeringenverkställighetsföreskrifter somav

regeringen bestämmer.
anmälas enligtintebehövergruppundantagomfattasAvtal ettavsom

får dockavtalSådanabeviljas undantag.för9 § att
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fristående företag positiv och små företag möjlighet utnyttjaär attger
stordriftsfördelar i konkurrensen med helintegrerade företag.större,

Undantaget begränsades sådanttill samarbete i kedjorna kundesom
betraktas karaktäristiskt, nämligensom
inköpssamarbete,

marknadsföring,gemensam
samarbete vid bestämmande priser i den marknadsföringen,av gemensamma
kalkyleringshjälp,

förbehålla sälja de inköptamedlemmarnarätt att rätten att gemensamt varorna,
samarbete butiksetablering,om
finansiella administrativa tjänster tjänster för butiks-och ochsamt
personalutveckling.

Eftersom gruppundantaget bara gäller avtal mellan medlemmarna i
kedjan, omfattar det inte konkurrensbegränsande avtal medlemmar-som

eller för sig träffar med andra inte medlem-ärgemensamtna var som
i kedjan.mar

Gruppundantaget har vissa begränsningar, med hänsyn till kedjans
svenska marknadenandel den totala tillförseln till denav

tillförseln till denberäkningsregel för kedjas andelDen aven
användassvenska marknaden i måste inte3 § avsom anges- -

kedjorna. syfte kedjor, med blandning sitt sortiment,Dess är att stor av
fallerpå grundval tillgänglig statistik skall kunna deavgöra omav

företag med enhetligt sortimentunder gruppundantaget eller inte. För ett
användsdär statistiken tillförseln omfattar hela sortimentet inteöver

denna beräkningsregel.
från til-% tillförseln har helt uteslutitsKedjor med 35över av

kedjor med mellan och %lämpningen gruppundantaget. För 20 35av
beträffande samarbetatillförseln gäller inskränkningar rätten att omav

kalkyleringshjälp. Kedjorpriser vid marknadsföring samt omgemensam
tillförseln får använda sig allamed mindre % däremot20än avav

formerna samarbete.av
tillåtet förinskränkta pris- och kalkyleringssamarbeteDet ärsom

förutsätter följande. Pris-kedjor med mellan och % tillförseln20 35 av

42 förordning enligt konkurrenslagen 1993:20 för3 § gruppundantag 17 §om
kedjas andel tillförseln till den svenskakedjor i detaljhandeln. En av

kedjans tillförseln till denmarknaden får beräknas andelar avsom summan av
kedjan säljer. Vidsvenska marknaden inom de olika produktomrädena där

skildasammanräkningen de olika andelarna tillförseln inom deav av
produktomrâdena skall varje andel det värde erhålls andelenattgenomges som
multipliceras andel kedjans totala försäljning.med produktområdets av
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marknadsföringled isamarbetet skall utgöra ett avgemensamen
skall framträdaoch prisetprodukterinköpta ettgemensamt som

eller tjänsten.marknadsfördaför köp denmotivavgörande varanav
självständigtmedlemmarnaförskall underlättaKalkyleringsstödet att

främjarnågot inslaginnehållafår intesina priser. Detkalkylera som
full frihet förskalldetmedlemmarna,mellanlika priser utan ge

individuellautifrån företagetspriset,älva bestämmamedlemmarna att
förutsättningar.

juni månadutgångengäller tillgruppundantagetrådandeDet avnu
1997.

dominerandevidetaljhandelsmarknaden harsvenskaPå den tre
tillämpning påGruppundantagetochICA, KF D-gruppen.aktörer. äger

förbudet ifrån 6undantasdärigenomkedjor,ochICA D-gruppens som
KL.§

inskränker butikernasbindningarvertikalaochStarka horisontella
praktiken detinköpskanaler. Ivaletgällerrörelsefrihet, bl vad ärava

till Dessagrossistemafrån debytainte möjligt storaatt en annan.en av
tillleveransernamed varandradirektdärför intekonkurrerar om

SOUKonkurrenskommitténkonstaterades redanbutikerna. Detta av
mycket negativaför konkurrensenolyckligt dessa1991:59. Det är att

förgruppundantagetoch sanktioneratsforstärktsomständigheter genom
detaljhandeln.kedjor istörre

syfte.gruppundantagetsställasverkligheten skallden beskrivnaMot
godo,fristående företagsmå,mellankedjesamverkan ärD att avsv

i konkur-stordriftsfördelarutnyttjamöjlighetden demeftersom attger
helintegreradeNågrahelintegrerade företag.med större,större,rensen

Vadlivsmedelsmarknaden.svenskapå deninteföretag förekommer
helinteg-frånpotentiell konkurrensföljaktligenskyddar ärmot, enman

potentiellavisat denavsnitti tidigareharföretag. Utredningenrerade att
högadebegränsadstarktkedjorfrån utländskakonkurrensen är genom

siktpå medelfristigmarknadensvenskapå deninträdeskonstnadema --
med lägremarknaderalternativaförekomstenmedi förening av

potentiella investerarna.risk för delägreoch därmedinträdeskostnad
svenskapå denaktörendentill sakenhör ocksåDet störstaatt

undantaget.omfattasmarknaden ICAär avsom

Frivilligheten

inledningenden ifrivillighet. MotpåbyggaskallKedjesamarbetet
verkligendetifrågasättaanledningdetbakgrunden finnsangivna att om

handlaresamarbete. Denfrivilligtavseendeni allaföreligger somett
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kedjesamarbetet i praktiken avstår från köpa från andragenom att varor
grossister kan inte helt frivilligt. Det kan heller inte ICA-anses agera
handlaren, underkastat sig hembudsskyldighet beträffande aktiernasom
i sitt bolag.

nköpssamarbeteI

Det kan oförenligt med gruppundantagetäven medlemmar iattanses en
kedja kommer bara köpa frånöverens leverantör. Eftersomattom en
det inte uttryckligen detta tillåtet, torde densägs rimligasteatt är
tolkningen från konkurrenssynpunkt medlemmarna skall haatt rättvara

köpa också från leverantörer inteatt träffat centrala leverans-varor som
avtal med kedjan. En sådan tolkning innebär också det inteatt att är
förenligt med gruppundantaget medlemmarna, exempelvisom genom en
central inköpsfunktion, utfärdar rekommendationer inte köpa frånatt en
viss eller vissa leverantörer eller vidtar åtgärder med motsvarande
verkan. I ärendet ICA-handlama III, Konkurrensverket, ansåg Konkur-
rensverket uppmaning till butiksinnehavama från ICA-kedjansatt en
centrala inköpsfunktion inte befatta sig med viss leverantörsatt en varor
omfattades förbudet i 6 § KL och inte undantaget enligtav var gruppun-
dantaget.

Tillförselbegreppet och den relevanta marknaden

Begreppet relevant marknad och de skadliga verkningar konkur-en
rensbegränsning kan ha på den relevanta marknaden avgörandeär
kriterier vid tillämpningen och8 19 KL. Det grundläg-är ettav
gande begrepp både i den svenska konkurrensrätten och EG-rätten på
området. l fråga gruppundantaget och de begränsningar bestämtom man
för detta, använder sig i stället tillförselbegreppet, iman av som
praktiken begrepp, inteär omfattarsnävare alla de kriterierett som som

avgörande för vad kanär den relevanta marknaden.som anses vara
Detta leder till bristande konsekvens, eftersom förutsättningarna fören
undantag enligt 8 § KL, skall grunden för gruppundantaget.även vara

Denna bristande konsekvens återspeglar sig i frågan 19 §även om
tillämplighet. De exklusiva leveransavtal exempelvis ICA tillämparsom
inom för kedjesamarbetet, vilka fristående handlareutestängerramen
från leveranser, godtagna från gruppundantagssynpunkt. I detsynes vara
sammanhanget bedöms följaktligen hela kedjan ha från konkur-en
renssynpunkt oskadlig marknadsandel. Sedda från 19 § horisont
däremot, borde marknadsandel cirka %,45 ICA:s andelen om som av
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uppfattning,utredningensuppgår till enligtmarknadenden relevanta
skulleexklusiva leveransavtalenoch detecken på dominansutgöra ett

ställning.missbruk dennafalli så kunna utgöra ett av
marknadsandelför undantagetstillåta högstaGenom gränsatt somen

uppstår bristandeställningdominerandeinnebärakan över-enen
villkor,fjärdeKL och dessundantaget och 8 §ensstämmelse mellan

möjlighetföretagenberördafår deundantaget intenämligen attatt ge
i fråga.nyttighetemaväsentlig delspel förkonkurrensensätta avenur

potentiellt kan innebäravilkenmarknadsandelföretag harEtt ensom en
konkurrensenockså möjlighethaställning bördominerande sättaatten

naturligtvisifråga. finnsnyttighetema Detdelför väsentligspel avenur
marknadsandel på 35hävdamöjlighet priori procentattatt enaen --

ställning. Ettdominerandeifråga inneharföretagetutesluter att en
erfarit, ivad utredningendock, enligtförfaringssätt kommersådant

EG-rättens praxis.konflikt med
samband medagerande iockså ensidigtEG-rätten talasI om

tilllevereraföretagkontrakt därlångsiktiga vägrat attettt.ex. en
elefunkenAEG Tprissättning,dennespå grundåterförsäljare v.av

inomkan förekommarestriktionerDennaKommissionen. typ av
ställningdominerandeaktör medfall därlivsmedelsområdet liksom en
nedan. Ikedjan seutanför dendetaljisterleverera tillvägrar att egna

kedjesamarbete begränsaförgruppundantagnuvarandefall kandessa
förfarande.sådana Dettatillämpa § KL ärmöjligheten 6 motatt

undantaget.eventuell justeringvidoch tillolyckligt bör rättas aven
undantagetsdet nuvarandeproblem medUtredningen treser

utformning.
Enligt utred-undantaget.omfattningenproblemetförstaDet rör av

tillden högstarimligtdet inteuppfattning gränsen sättsningens attär
det inte kanskälmarknaden. Ett"tillförseln" till är35 attprocent av

såföretag medsammanslutningföretag elleruteslutas storettatt aven
missbrukas.vilken kandominerande ställningmarknadsandel innehar en

sammanslutningellerföretagdockbetydelseAv är att ettstörre av
betraktasknappast kanmarknadsandelföretag med 35 ettprocents som

bestod ikejdesamarbetetillåtamedföretag. Fördelenmindre attatt ge
integrerademed dechans i konkurrensenföretagende mindre störreen

utsträckauppståknappastfördel kankedjorna. Samma attgenom
marknaden.aktören pådenockså omfattatillundantaget störstaatt

"andelbegreppetanvändningenandra problemetDet rör avav
den relevantaandelför begreppetiställettill marknadentillförsel" av

underlätta förskalltillförsel begreppetmarknaden. Motivet ettär att
Motförhållande till undantaget.situation isinföretag bedömaenskilt att
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detta måste de problem skapas avvikelse från detvägas som genom en
konkurrensrättsligt använda begreppet relevant marknad. Detgängse är
dessutom osannolikt de företag eller sammanslutningarstörreatt av
företag berörs undantagets skulle ha svårigheterövre gräns attsom av
beräkna den relevanta marknadsandelen. gällerDetta i synnerhet inom
livsmedelsområdet.

Det tredje problemet utredningen kan med undantaget gällersom se
den effektivitet skapasskall samverkan. Det troligtär attsom genom
de företag ingår i kedjesamarbetet uppnår högresom en
företagsekonomisk effektivitet samverkan. En högregenom
företagsekonomisk effektivitet innebär inte självklart också ökaden
samhällsekonomisk effektivitet. Detta då den företagsekonomiska
effektiviteten endast låter sig på kort sikt. Denna kortsiktigamätas
effektivitet bör, utredningen påpekat flerapå ställen, devägas motsom
långsiktiga effekterna på konkurrensen och effektiviteten i resursal-
lokeringen. krävsDet ökad företagsekonomisk effektivitet påänmer en
kort sikt för kunna denna avvägning lösts tillfredställandeatt attanse ur
samhällets och konsumentens synpunkt. Enligt utredningens uppfattning
har inget övertygande material till stöd för antagandetpresenterats att
de effekternapositiva i detta perspektiv de negativa.överväger- --
Detta vägande ifrågasätta undantagetär ett tungt argument att som
sådant.

Utredningen problem i påvisa ökad effektivitetstora attser en ur
samhällsekonomisk synpunkt tillåta samverkan iattgenom
kedjesamarbete. Det kan dock inte uteslutas samverkan i begränsadatt
utsträckning leder ökad konkurrenstill på marknaden. Beroende påen
vidden påoch längden utredningens uppdrag har det inte funnits

genomföra omfattande prövning dessa frågor.utrymme att en mer av
Därför avstår utredningen från föreslå undantaget helt slopas. Detatt att

dock utredningens mening starka skäl i denna riktning kvarstår.är att
fråganNär till förnyad prövning inom departementet börtas upp en mer

analys genomföras där såväl positiva negativa effekter pånoggrann som
längre sikt vägs samman.

Utredningen begränsar sig till föreslå högstaden tillåtnaatt att
marknadsandel skall få omfattas undantaget på nivåsättssom av en som
utesluter företaget innehar dominerande ställning d.v.s under 25att

marknaden ifråga. Därutöver föreslås begreppet relevantprocent attav
marknad används beräkningsgrund.som
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Jordbrukets primärföreningar kan2.12

skyddas nuvarande legalundantagutan

Utredningen föreslår genomförs konkur-översynatt en av
renslagens med inriktningen dessa bort KL.18 att tasa-c ur

på förhållandenMotivet nuvarande undantag bygger deär att
rådde Medlemmarnasföre det svenska medlemskap i EU.etsom

har, särskilt eftersamverkan i lantbrukskooperativa företag den
EG-rätten.k Coberco-domen, fullgott skyddett genoms

mindre lantbrukskooperativaMedlemmars samverkan i
verksamhet varken samhandeln mellanföreningar, berörvars

förhar tillräckligt omsättning berörasmedlemsländer eller stor att
EG-rätten, kan enligt utredningens uppfattning undantasav ----

individuella undantag.från förbuden i 6 KL§ genom

svenska undantaget strider EG-kan inte uteslutas detDet motatt
olika definitioner tillämpningsområdet. Deblrätten a genom av

vilkakan uppstå för enskilda företag,problem därmed ansersom
svenska undantaget, bör inte underskattas.sig skyddade detav

EG-rätten retroaktivtavtal strida detOm svenskt ärmotett anses
uppfattning det befogatutredningensogiltigt. Enligt är att

företagen vänder sig tillkonkurrensverket eller de berörda
avgörande enligt rådsförordningoch begärkommissionen ett

26/62 2.1.art

fram till U-medlemskapetUtvecklingen E

för näringslivetgenerell och gäller helaKonkurrenslagen oavsettär
på jordbruksområdetföretagsform. tillämpningverksamhet och KL:s

till Prop 1992/93:56kommenterades dock speciellt i förarbetena lagen
Omställ-propositionen med hänvisning tillsid. och 79. I22, 25 sägs

Romfördraget inte tillämpasningskommissionens artikel iarbete 85.1att
faktiskt de reglerfullt på jordbruksområdet. "Detta innebär rent attut

gällerfullt den ordningföreslås inominte ut motsvarar somsom nu
jordbruksområdet anslutningEG. konsekvenserna påFrågan enavom

och påverkasärskild ordningtill EG bör enligt vår intemening iprövas
lägger fram."utformningen det förslag visom nuav
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EG:s med individuella undantag börpropositionenI sägs systematt
" omfattande samarbeteangående jordbruket Ettoch sägsövertas att:

jordbruksområdet. På detta område kan detockså påförekommer vara
liknande prim ärproducenterjordbrukare och andranaturligt enskildaatt

frågor.för samarbeta i olikaprimärföreningarsluter sig i attsamman
konkurrens-innehålla vissaSådant samarbete torde ärmoment som

speciella vidtill jordbruksnäringensbegränsande. börHänsyn naturtas
kanbestämmelserna undantag. Härtillämpningen nämnas att manomav

fullt påartikel i RomfördragetEG tillämpar 85.1inom inte ut
jordbruksområdet."

förtydligas i samband med 8 § KLochbyggsDetta utresonemang
jordbruksområdetframhålls detindividuellt undantag. Där ärattom

enskilda, mindreför överlevnadoftast nödvändigt derasnaturligt och att
isluter sigliknande primärproducenterjordbrukare och andra samman

jordbruks-försäljningproduktion ellerprimärföreningar såvitt avavser
för lagring,anläggningarprodukter, utnyttjande gemensammaav

jordbruksprodukter.förädlingbehandling eller av
på samverkansåledes positivredovisadeStatsmaktemas synen

med hänsyn till deråvaruproducenteroch andramellan jordbrukare
jordbruksnäringen.gäller försärskilda förutsättningar som

s.k.mellan medlemmar isamverkanStatsmaktemas bedömning attvar
omfattas förbudet i 6 § KLfall skulleprimärföreningar i många motav

samverkansådansamarbete,konkurrensbegränsande attmen
begränsningar,med vissapositiva effekter den,hade så attsammantagen

bestäm-individuella undantag enligt lagenskvalificera förborde kunna
melser detta.om

jordbrukarenmellan enskildeförhållandet denbetonas dockDet att
primärföreningenochleverantöreller råvaruproducenten somsom

eller försvårarförhindrarinnehålla faktorerinte fårköpare som
eller försvårafår heller hindrainterörligheten för medlemmarna. Den

jordbrukareförsvåra för ellerförädlingsverksamhet ellerutomstående
primärförening.istår utanför samarbetetråvaruproducenter ensom

konkurrensen påriskenfaktorersamarbetet sådanaInnehåller är attstor
nödvändigade torde heller intespel ochmarknaden helt sätts varaur

samarbetet.verkningarnaför uppnå positivadeatt av
för meddelaförutsättningarnaprövningVid attnärmare aven

konstateradeprimärföreningarsamverkan inomför dennaundantag
förelåg någraintedet praktisktKonkurrensverketemellertid tagetatt

enligtmeddela undantagföreningar kunnaför samtligamöjligheter att
"dettill regeringeni sin framställanVerket skrevbestämmelser.KL:s att

primärföreningar harjordbruketskan konstateras vissaatt av
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marknadsandelar den marknadsandel vid vilkenöverstigersom
marknadsdominans kan föreligga. Därmed skulle ettanses gruppun-
dantag eller individuellt undantag med stöd §8 KL kunnaett inteav
meddelas dessa primärföreningar eftersom den andra och fjärde
punkten nämnda paragraf kan uppfyllda".i inte anses

Denna bedömning avsåg både gruppundantag regeringen kansom
meddela och individuella undantag Konkurrensverket kan beslutasom
om.

Enligt verket krävdes ändring i KL för kunna tillatt atten se
medlemmars samverkan i lantbrukskooperativa föreningar inte skulle

motkomma konflikti med KLs förbud samverkan i 6 Förändringen
skulle genomföras i avvaktan på de lagstiftningenöversyner av som
pågick inför EU-medlemskap EES-avtalet omfattade inte jordbruketett .och den harmonisering ditintills genomförts omfattade heller intesom
de konkurrensregler gäller på jordbrukets område inom EU. ochIsom
med fullständigt svenskt medlemskap skulle de reglerett rörsom
jordbruket, inom gemenskapen, också gälla i Sverige.

Regeringen tillkallade i december 1993 arbetsgrupp med uppgiften
utreda vilka speciella konkurrensrättsliga regler krävsatt för attsom

enskilda jordbrukares och andra råvaruproducenters samverkan i
primärföreningar inom lantbrukets område inte onödigtvis skall komma
i konflikt med konkurrenslagen.

ÄndringenRiksdagen beslutade ändring i KL. trädde i kraftom en
den julil 1994. I KL infördes därmed bestämmelserna i 18 §§.a-c
Lagstiftningens tillämpningsområde det gäller avgränsningen inomnär-
jordbruksområdet hänvisningmed till lagen 1990:615anges om-

Ändringenavgifter på vissa jordbruksprodukter innebar för-attm. m.
budet samverkan i 6 § inte gäller för viss verksamhetmot inom
lantbrukets primärföreningar. Det således inte fråga undantagär ettom
i konkurrensrättslig mening.

Alla samverkansformer inom primärföreningar har inte ansetts vara
sådan positiv karaktär de faller utanför förbudet. Avtal,attav t ex

stadgar, Ävenhindrar medlems fria rörlighet kan omfattas 6som av
prissamverkan producerade hos medlemmarna, tsom avser varor ex
trädgårdsprodukter, kan omfattas förbudet.av

Federativ samverkan, dvs. samverkan mellan lantbrukskooperativa
primärföreningar omfattas inte bestämmelserna i 18 6 §utanav a-c

fullt tillämplig på konkurrensbegränsandeär förfarandenut mellanev.
primärföreningar. Konkurrensverket har uttalat mejeriföre-även att resp.
ning, slakteriförening enligt verkets mening betraktaetc. är att som
enskilda företag och samarbete mellan sådana företag kanatt vara
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förbjudet enligt 6

U-medlemskapetefterSituationen E

EU-medlemskap ochtillmed hänvisningFrågan har ställts, et
samverkan undantagen EU:sfederativrådsförordning 26/62, inte ärom

konkurrensreglema. Motde svenskaoch därmedkonkurrensregler även
fråganutredaregeringen i juni 1994beslutadedenna bakgrund att om

EU-perspek-jordbruksområdet ipåkonkurrensreglemas tillämpning ett
lämplig-speciellt bedömadirektiv skulle dennautredningenstiv. Enligt

undantagprimärföreningar legaltmellansamverkanheten ettattav ge
tillämpningsområde.konkurrenslagensfrån

SOU 1995:117Jordbruk och konkurrensUtredningen som--
mellansamarbetekonstateradedecember 1995överlämnades i att

från Utredningenundantas 6föreningar inte börlantbrukskooperativa
fallet enligt KL.det enskildabör iansåg iställetsamarbetet prövasatt

svenskadetinte någonföreslår däremotUtredningen översyn un-av
Utgångspunktentill EG-rätten.hänvisningsådant meddantaget ärsom
också eventuelldiskuterasbetänkandetsvårtolkad. IEG-rätten äratt en

de problemnationell Fleraochkonflikt mellan EG-rätten rätt. somav
ocksåproduktmarknaden,avgränsningenbldiskuteras nedan, tasava

konkurrens. UtredningenJordbruk ochbetänkandetbehandling itillupp
överensstämmelse.bristandenågot problem ifinnatycks dock inte en

övervägandenEgna

ochmellan nationellförhållandetfrågan rättUtredningen att omanser
Jordbruk ochantyds i utredningensvårtolkadlikaEG-rätt inte är som

jordbruksområdet.framförallt inomgällerkonkurrens. Detta
direktEG:s konkurrensrättentydig.tämligenUtgångspunkten ärär

2. EG-medlemslandet se avsnittdet enskildatillämplig iverkande och
därförfråganviktiganationell Denmotstridig, rätt.ersätterrätten synes

nationelltillämpningsområden mellanskildakan finnas rättdetvara om
EG-rätten.och

artikel 85EG-rätten antingenför tillämpaförutsättningEn är attatt
föreligga brottmåstetillämplig. DetRomfördrageteller 86 i motettär
grundläggande förut-artiklar. denDettanågon dessaförbuden i ärav

påverkassamhandelngällersättningen. Därutöver samtavgöraatt om
mini-marknad fallerandel EG:sellerföretagens omsättning överavom

företaget intepåverkas ochsamhandeln intefallI demigränsen. attatt
kronor,cirka miljarderECU 2,6miljoner300har omsättning överen
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före-detingripafinna anledningintekommissionenbör ävenatt om
eller 86.1.artikel 85.1brottligger motett

företagtillämpaskan däremotkonkurrensrättennationella motDen
samhandelnpåverkaochminimigränsernaunderfaller ansessom

föreligga skillnaderområde kan detdettamedlemsstater. Inommellan
utredningensenligtnationell DetEG-rätt ochmellan ärrätt. -

nuvarande svenskaområde detinom dettaendastuppfattning som-
EG-rätten.konflikt medkomma itillämpaskanundantaget utan att

avvikeromfattningi väsentligsvenska undantagetOrsaken detär att
undantagoch detmedgivitsgruppundantagfrån de soms.som

rådsförordning 26/62.återfinns i
konkurrensreglemaföreskriverRomfördrageti ärArtikel 42 att

jordbruksprodukter endast ihandel medochpå produktiontillämpliga
26/62 artikelrådsförordningGenområdet bestämmer.utsträckningden

artikelsåväl 85huvudprincipformellrådetharl attangett somsom
tillämpligaKL fulltoch6 l9artikel som är86 utmotsvaras av

undantas dockrådsförordning 26/62artikel 2 ijordbruksområdet. Iinom
nödvändig deljordbruksområdet,inomsådant samarbete utgörsom en

frånmarknadsordningar,jordbrukspolitikensden gemensammaav
förbudet i 85.1.

det gradvisår 1992 harbeslutadesCAPreformEfter den somav
till direktstöd.från prisstödjordbruksstödetförskjutningskett aven

minskar iprissättningregleradformerolikainnebärDetta att av
politikensräckvidden hosocksådärmedochbetydelse
och dessreformen 1992fullföljandemarknadsordningar. Ett av

räckviddeninnebäraåren kommerdeunderfördjupning attattnärmaste
grund irättsligahar sin26/62rådsförordningiundantagethos som-

inompraxisUtvecklingenytterligare.och begränsasartikel 42 43 av-
begränsninggradvistolkning ochdärför gåEU bör strängaremot aven

undantaget.

villkorenmöjlighetendastRomfördraget,enligtRådet har, att ange
omfattasprodukterför dekonkurrenslagentillämpningenför avsomav

Romfördraget. omfattarbilagabörHärtillbilaga poängteras att
lantbruks-framställs inomproduktersamtligaflertalet inte sommen

bakgrund bördennaSverige. Redanikooperativa företag mot man
ocksåärföreningamavilket primKLundantag inuvarandeavvisa utöver

dotterbolag.omfattar dess

43 inomframställsprodukterinte samtligaomfattar flertaletBilagan sommen
Sverige.företag ilantbrukskooperativa
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Jordbruksområdet definieras på varusidan bilaga 2 till Rom-av
fördraget och på marknadssidan de förordningar gäller för EU:sav som
olika marknadsordningar. dettaI sammanhang bör det påpekas detatt
finns möjlighet, inom mjölkregleringen, producent-atta ge
organisationer för upprätthålla hela eller delarett attansvar av
regleringen. Denna möjlighet har inte utnyttjats Sverige.i I samband
med den svenska anpassningen till medlemskap i tillämpadesEU en
allmän princip alla regleringar skulle genomföras i offentlig regi.att
Detta ställningstagande motiverades med hänsyn till det offentliga

för tillsynen regleringama bakgrund deansvaret samt motav av
diskussioner angående "privatisering" regleringar fördes iav som
samband med den livsmedelspolitiska reformen 1990.

förutsättningarTvå för rf26/62 skall tillämpasatt

Det finns alltså två grundläggande förutsättningar för rf26/62 skallatt
tillämpligvara

De skall omfattas bilaga till Romfördraget, ochvaror som avses av

Avtalen måste förenliga med Romfördraget artikel 39.vara

Det finns antal verksamheter inom Iantbrukskooperativa företag vilkaett
uppfyller dessa båda kriterier. Det svenska undantaget omfattar

Skogsråvaraskogsprodukter. ingår inte i bilaga II. Ett avgörande
kriterium för undantag enligt rf26/62 kan därmed enligt utredningens-
uppfattning inte uppfyllt.anses-

Därutöver finns kriterierrad i själva rf 26/62 skall uppfyllasen som
för artikel 85.1 inte skall tillämplig. Kriterierna krav påatt är attvara
det

Rör sig avtal mellan lantbrukare, sammanslutningarom av
lantbrukare eller sammanslutningar sådana sammanslutningar,av

Tillhörande endast medlemsstat,en

Inte innehåller skyldighet hålla priser,att samma

44 Levande ingår,träd inte skogsråvara.men
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jordbruksvaror, ochproduktion eller försäljningAvser av

för behandlinganläggningar lagring,Utnyttjande av gemensamma
förädling jordbruksvaror.eller av

Vidtredje punkten tolkas.viktig fråga hur denEn snävär ovan en
innebäruppfattning har stöd i praxis,utredningenstolkning, enligtsom

hållafår skyldigamedlemmarna intekrav påpunkten attattett vara
lantbrukskooperativnågot därfinns få fallpriser. Det omsamma --

skyldighet hålla priser.uppställeri Sverige inte att sammaen
föravtalet uppfyller villkorenuppfylls återstår,Om villkordessa när

konkurrensenfortfarandeenligt artikel 85.1,prövning pröva sättsatt om
avtalet. KVartikel 39spel de måleller i äventyras genomangessomur

förelåg någrapraktiskt intedetansåg före EU-medlemskap att tagetet
bestämmelser 8 §undantag enligt KL:smöjligheter meddelaatt

marknads-oftast har betydandeprimärföreningareftersom lantbrukets
ansåg konkurrensentolkas KVandelar. Detta kan att sattesatt ursom

uppfattning heller inteenligt utredningensavtalen.spel Det ärav --
granskningföretagen klararlantbrukskooperativasjälvklart deatt en

konkurrenskriteriet.enligt
i de förenadefattade EU domstolen beslutdecember 1995Den 12 ett

domstolenC-224/94. Samma dag fattadeC-3l9/93, C-40/94 ochmålen
uppfattning börutredningensbeslut mål C-399/93. Enligtiett annat

tidigaresammanhang bakgrunddessa domslut beaktas i motsamtett av
frågauppfattning i denförståelse för domstolenspraxis för få fullatt

från tillämpningengenerellt undantagd.v.s finns det ett avsom avses
jordbruksområdet.företag verksamma inomför kooperativa85:1

artikeldomstolen tolkningen 2.1målen diskuterarde förenadeI av
artikel harandra meningen i 2.1Frågani förordning 26. är enom

betydelse ellersjälvständig
grunden förrättsligaför det första denDomstolens klargör attsvar

bestämmelsernadenna artikelartikel i fördraget. Irf26/62 42 sägs attär
ochtillämpas på produktionkonkurrensregler skalli kapitlet avom
tillmed hänsynden mån rådet,jordbruksprodukter endast ihandel med

fördettaartikel 39, beslutarmålsättningen inomi ramen
innehåller målsätt-och Artikelartikel 43.3. 39bestämmelserna 43.2i

Artikel och 43.3jordbrukspolitiken. 43.2för denningen gemensamma
intefråga, fördragetvilket vikt i dennabl accepterarattär avanger a,

står konflikt med devilka imarknadsorganisationernationella gemen-
CAP. Kopplingen mellanmarknadsorganisationema inomsamma

och dess marknadsord-jordbrukspolitikendenundantaget, gemensamm a
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"5ningar mycket tydlig.är
Domstolens ställningstagande innebär någotinte generellt undantag

för alla former samverkan i producentorganisationer. Stadgarna måsteav
målsättningen i Romfördragets artikel 39. I domstolensprövas mot

beslut det "kan uteslutas stadgeklausuler vilkasägs inteatt att i
förening binder medlemmarna till sammanslutning under långa perioder
vilket berövar dem möjligheten vända till konkurrerande företagsigatt

målen den gemesammajordbrukspolitiken, nämligeniäventyrar som-
generaladvokaten har påpekat punkt förslag38 till avgörandei i sitt —

höjning den individuella inkomsten för dem arbetar ien av som
jordbruket, den mån dessa kan dra konkurrenseni inte nyttasom av
avseende inköpspriset för råvaror erbjuds olika föräd-som av
lingsföretag". Domstolen tydligt bestämmelser medlemsattanser om
fria rörlighet kan målen i artikel 39. LRF saknar därför stödäventyra
för sitt förslag utvidgat undantag i den åberopade domen.ettom
Dessutom framgår det citerade avsnittet domen i övrigtsamt attav
domstolen stadgar och avtal sammanslutningarrörattanser som av
producenter mycket kanväl målen i denäventyra gemensamma
jordbrukspolitiken.

När det gäller samtliga kriterier för tillämpning rf 26/62,av som
berörts kan det ifrågasättas det svenska undantaget förenligtärovan, om
med EG-rätten. Den enda rimliga slutsatsen, enligt utredningens
uppfattning, det saknas stöd i EG-rätten för undantag medär att ett
nuvarande utformning.

Detta kan få mycket omfattande och olyckliga konsekvenser för de
inblandade företagen. avtal ingåttsDe i strid med EG-rätten kansom

Ävenretroaktivt ogiltiga. utfallet inte blir lika drastiskt finnsanses om
anledning söka bättre överensstämmelse mellan EG-rätten och denatt en
nationella inom detta viktiga område.rätten

Även i andra avseenden det motiverat med denär översynen av
gällande lagstiftningen. I sin nuvarande lydelse, uppdaterad ochtill med
SFS 1996:266, hänvisas, det gäller definitionen jord-när av
bruksprodukter,l8 b till lagen§ KL 1990:615 avgifter på vissaom
jordbruksprodukter lag hävdes SFSDenna 1994: inför1710genom
EG-medlemskap Detta kan tillfällighet ligger, enligtet. vara en men

45 Se i detta avseende de mäl angáende brittiska Milk Marketing Boards som
avgjorts EG-domstolen. visarDessa mycket tydligt det de olikaatt ärav
regleringsförordningarna, vilka talar hur regleringen skall genomföras iom
detalj, bestämmer konkurrenslagen börjakan tillämpas. Frågannärsom
behandlas i mål 23/84.t ex
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förståelsebristandemed denlinjehelt iuppfattning,utredningens av
Romfördragettillbilaga 2omfattasdemellanskillnaden avsomvaror

prisregleringslagen.svenskagamladenomfattadesoch de avvaror som
tillämpningsområde.lagensavgränsningenmindreingetDetta änrör av

sksamverkan iprimärproducentersförundantagSkälet för att ett
Konkurrensverketredovisatsinfördesprimärföreningar attovansomvar

enbartmedmöjlighetnågonsågEG-medlemskap inte attföre et
statsmakternaintentioneruppfylla degrundi § KLundantaget 8 som

förarbeten.uttryck i lagensgett
primärföreningarlantbrukskooperativarimligtDet sammaär att ges

Utredningenaktiebolag.marknadenpåmöjlighet ett anseratt somagera
sedanmedlemskapmedochiförändratsförutsättningarna etatt --

samverkan imedlemmarsochinfördes i KLparagraf 18a-c attmenar
långtgåendemycketdetEG-rättenskyddasprimärföreningar utanav

givitsmarknadssidan,påpå produktsåvälundantag, genomsomsom
§§.särbestämmelsema i 18 a-c

konkur-iviktdetuppfattningutredningens attEnligt är av
medlemmarsammanslutningenmellanskiljahänseenderenspolitiskt av
marknaden.påbeteendekooperativa företagetsoch detkooperativi ett

denkooperativsig isammansluta utgörsdet gäller ettNär rätten att
kriteriernagrundläggandedebegränsningenkonkurrensrättsligaenda av

fårinteoch hellerspelkonkurrensenfåravtalet inte sättaatt ur
mål.jordbrukspolitikensdenuppfyllandetäventyra gemensammaav
ochavseende på in-medstadga,föreningensinteförhindrarDetta att
tvådessaprissättning, kanpå prövas motkravutträde samt gemensam
det"medlemssidan". NärpåsammanslutningengällerDettaprinciper.

betraktas lant-på marknadenbeteendeochproduktionföretagetsgäller
EG-rättenföretagsforrner.andralikställdaföretagbrukskooperativa som

företagsformer. ocksågällerDettaolikamellaninteskiljer
konkurrensregler.EG-rättenstillämpningen av

förs idiskussionoch den tlegalundantagetsvenskaDet exsom
utgångspunkt isintagithar intekonkurrensochJordbrukbetänkandet

företagetochmedlemmarsammanslutningmellandistinktiondenna av
för det undantagförutsättningDistinktionenmarknaden.på är somen

VerksamhetenCoberco-domen.kEG-Domstolen i denmeddelas sav
inteskydd,fullgottharärföreningarlantbrukskooperativa prim etti men

EG-rätt.gällandeiundantag,generelltochvillkorslöstett

betänkande46 utredningensföretagskooperativatillrättsutlätandeWahlsNilsSe
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Tillämpningen och Iegalundantaget

Det har i liten utsträckning gjorts ingripanden federativ samverkan,mot
marknadsuppdelning och samordnad prissättning mellan lantbrukets
kooperativa föreningar. En förklaring särbestämmelsemaär i KLatt har
försvårat ingripanden. Konkurrensverket har också velat avvakta
resultatet i de arbetsgrupper och utredningar tagit oklarhetersom upp

lagens räckvidd på området och förhållandet till EG-rätten.om
Konkurrensverket skall också i sin prövning finna vägledning från EG-
domstolens praxis. Den praxis finns rörande kooperativa primär-som
föreningar verksamma inom livsmedelsområdet dock mycketär
begränsad. Detta beror inte minst på Sverige det land inomatt EUär
där lantbrukskooperationen har den i särklass starkaste ställningen. Det
har helt enkelt inte före det svenska medlemskap funnits möjlighetet att
ingripa lantbrukskooperativa företagmot med ställning på marknadenen

de svenska företagens.motsvararsom
Konkurrensverkets begäran tillägg till KL lämnadesett in föreom

det svenska EU-medlemskap Avsikten uppnå deet. intentionerattvar
statsmakterna hade det gäller möjlighetennär för böndersom att sam-

mansluta sig i kooperativa föreningar. Resultatet blev nuvarande
undantag i l8a-c KL. Undantaget går långt vad omfattasutöver som

rf26/62. Det möjligt dettaär rimlig lösningatt vidav tiden förevar en
EG-medlemskap EES-avtalet, motiveradeet. harmoniseringsom en av
svenska konkurrensrätt med EG-rätten, omfattade varken den gemen-

jordbrukspolitiken eller bilaga produkterna.samma
Enligt utredningens uppfattning finns det två alternativa vägar att

välja mellan för få lagstiftning inom dettaatt område tillfulloen som
med EG-rätten.överensstämmer En avvikelse mellan svensk ochrätt

EG-rätten på detta område kan medföra företag ingår avtal vilka,att
enligt den direkt verkande och i Sverige tillämpliga EG harrätten,
retroaktiv ogiltighet. Därmed kan svåröverskådliga med all säkerhetmen
omfattande problem skapas för såväl företag enskilda i de fall EG-som
kommissionen framtideni ingriper konkurrensbegränsningen.mot

Ett alternativ regeringen, i sambandär att med Iegalundantagetatt
avskaffas, motiverar denna förändring med undantaget inte krävs föratt

konkurrenslagensatt synpunkt primärföreningarnaur ge samma
möjligheter på marknadenatt aktiebolag. Konkur-ettagera som
rensverket kan därefter överlämna de ärenden, inte kan beviljassom
individuella undantag enligt 8 § KL, till kommissionen för avgörande.

Det andra alternativet nuvarande särbestämmelserär att i KL
inskränks till enbart omfatta lantbrukarnasatt möjlighet gåatt samman
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produkterförsäljaochsamla insyftemedprimärföreningari att som
skulle inteskrivningsådanEnbilaga II.Rom-fordragetsomfattas av

förädlingsföretagprimärföreningarnas ägainnebära rätt attbehöva att
alladock iskulleverksamhetFörädlingsföretagensbegränsades.

och 19.paragraf 6KLenligtprövningförföremålavseenden vara
implicerainnebörd gränsmed denna attskrivningbordeDäremot enen

Envidareförädling.ochråvarainsamling/försäljningmellandras av
konkurrenssynpunkt. En öppenfördelaktiggränsdragningsådan urvore

ochhandelmedjordbruket,från transparentför råvarormarknad
lantbruksko-deandra företagförunderlätta änskulleprissättning,

pristillochkvantitetråvara itillgång tillfåoperativa sammaatt samma
bristandeDenlantbrukskooperationen.vilkaföretagde ägs avsom

inomsvenskochEG-rättenmellan rättföreliggerharmonisering nusom
också begränsas.skulleområdet

legalundantagetgenomförsföreslårUtredningen översynatt aven
nuvarandeMotivetKL.bort är attdettainriktningenmed tasatt ur

svenskaföre detråddeförhållandenpå debyggerundantag som
lantbrukskooperativasamverkan iMedlemmarnasi EU.medlemskap et

skyddfullgottCoberco-domen,kdenefter ettsärskilthar, avföretag s
lantbrukskooperativamindreisamverkanMedlemmarsEG-rätten.

mellansarnhandelnberörvarkenverksamhetföreningar, vars
berörasföromsättningtillräckligt atteller harmedlemsländer stor av

från för-undantasuppfattningutredningensenligtkanEG-rätten, --
undantag.individuellaKLi 6 §buden genom

EG-striderundantagetsvenskadet motuteslutasintekanDet att
problemtillämpningsområdet. Dedefinitionerolikablrätten avgenoma

skyddadesigvilkaenskilda företag,uppstå fördärmed kan ansersom
avtalsvensktOmunderskattas.intebör ettsvenska undantaget,detav

retroaktivtpåpekats,det,EG-rättenstrida ärmot ovansomanses
konkur-befogatdetuppfattning attutredningens ärEnligtogiltigt.

ochkommissionentillvänder sigföretagenberördaderensverket eller
EG-2.1.26/62rådsförordningenligt artavgörandebegär ett

avgörande,förstameddelalåtitutredningen etttill attharkommissionen
ellerartikel 85.1brottföreliggerkommissionens motenligt ettdetom

tvåträffas inomkunnabörlämpligformdenej, i är mestsom --
månader.
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2.13 Inträdeskostnader, barriärer och
nödvändiga faciliteter

Utredningen har särskilt uppmärksammat de negativa konse-
kvenserna dominerande ställning i flera led. Detta gäller iav
synnerhet dominerande ställning i led kombinerasnär medett

eller dominans distributionsnät.ensamrätt över ett
Konkurrensen begränsas med negativa miljöeffekter till följd,
då den totala omfattningen ökar väsentligt.tunga transporterav

Utredningen det rimligt företag med dominerandeattanser
ställning i led, också kontrollerar dis-ett ett egetsom
tributionsnät, bör tillhandahålla distributionstjänster på
marknadsmässiga villkor till andra företag. Ett medsystem
samdistribution sänker inträdeskostnadema, ökar konkurrensen
och positiva miljöeffekter har positivasamtger
regionalpolitiska effekter. Detta utbudet distributions-rör av
tjänster. Det förfarandet, företag endast tillåtermotsatta när
distribution på transportkapacitet, kan också i de fallegen -

väsentliga delar marknaden berörs utgöra ettsom av -
missbruk dominerande ställning enligt 19 § KL.av

Kundmedelskontona har fått spridning. kanDe intestor
betraktas begränsad företeelse på marknaden. Kontonasom en
stärker konsumentens bindning till den kontoförande kedjan
och motverkar därmed konkurrensen i detaljhandeln. Från ett
övergripande perspektiv det tveksamt det undantag frånär om
bankrörelselagen utnyttjas motiverat. Utredningen kanärsom

två alternativa lösningar på problemet.se
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nuvarandehoseffekternakonkurrensbegränsande systemDe
kundekortenbegränsasskullekundmedelskontonmed om

Bankomaters.k.bankautomateriför kontantuttaganvändas
kedjautanför denaffärerinköp iunderlättadärmedoch som

kontonatillskulle ledaförändringsådan attkortet. Enutfärdat
ivilketbestämmelser,bankrörelselagensomfattaskom att av -

ipå företagen,kravökadeinnebärhuvudsak -
därföralternativsyfte.konsumentskyddande Ett att un-vore

iså kontantuttagbreddadesbankrörelselagenfrån attdantaget
oktroj.fordradeverksamhetenmöjligablevBankomat attutan

innebäralternativetandradetdockföredrarUtredningen som
betal-allmännabetraktaskundmedelskontonaatt som
bankrörelse-frånundantaslängredärför inteochningsmedel

lagen.

infonnationsbearbetningochkommunikationförSystem
grossistdetaljistolika led,dagligvamkedjansmellan --

tillgång förnödvändigbetraktaskantillverkare, ensom en
standardsutvecklingenoch samtdetaljistkonkurrenskraftig av

finnstjänsternasådantpåskebör sätt attettprogramvara
ochkedjemedlemmarbådeförvillkor,på likatillgängliga,
mindreochnyetableradeangelägetDetföretag.enskilda attär

därmedochutanförhamnarföretag inte systemenfristående
effektivitetshöjningardedramöjlighetsaknar nytta somatt av

leda till.kande

ochPlan-gällerdetförutomböroch närNedanstående förslag synsätt -
kundmedelskontonochprisinformationsfrågorbygglagen, somses-

deutredningenbl.a attdettaInnebörden attprincipförslag. är, anserav
hjälpmedåtgärdasnedan kandiskuteraskonkurrensbegränsningar som

lagstiftning.gällandeav
vidanvändaskunnaskullenedanutvecklasDet synsätt som

EG-medförenligadeerfaritharutredningenVad ärrättstillämpningen.
vertikalFråganområdet.påpraxisdocksaknasDet omrätten.

förnärvarandediskuteraskonkurrensenpåeffekteroch dessintegration
UtredningensEU-kommissionen.inomOECD-länderflertaletinom samt

därdiskussiontill dennabidragocksåfårprincipförslag ettsomses
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utgångspunkten situationen inomär livsmedelskedjan med fokus inställt
på handeln med livsmedel.

Det finns, utredningen det, i knytasom poäng attser en samman
diskussionen vertikal integration, inträdeshinder och nödvändigaom
faciliteter. De nödvändiga faciliteter identifieras nedan har isom -olikagrad och omfattning integrerats vertikalt i kedjorna. Trenden mot-
ökad vertikal integration har diskuterats i avsnittet utgångspunkterovan

i avsnitten 4.4, 6.2 ochsamt 6.3. Utredningen har där funnit ökadatt en
koncentration i parti- och detaljhandelsled har utvecklats parallellt med

ökad vertikal integration. Därmed förstärks de konkurrensproblemen
uppstår koncentrationen på marknaden.som Dessutom,genom när

kedjor kan dra fördel integrera partihandel, distributionatt ochav
detaljhandel inom kedjan ökar inträdeskostnaden för potentiella
konkurrenter.

Inträdeskostnader och konkurrenstryck

I de utgångspunkter för utredningens arbete redovisas inledningsvissom
förs diskussion kring potentiell konkurrens och inträdeskostnader.en
Vid höga inträdeskostnader och/eller andra hinder etablering påmot en
marknaden administrativa barriärer sjunker konkurrenstrycket och vice

Strukturen på marknad d.v.s. den högtversa. eller lågtären om
koncentrerad blir med detta intesynsätt avgörandeensamt om en
marknad skall betraktas konkurrensutsatt eller Styrkan hos detsom
potentiella konkurrenstrycket En oligopolmarknad,avgör. med fåtalett
starka aktörer, kan fungera lika effektivt marknad under fullsom en
konkurrens givet det potentiella konkurrenstrycketatt tillräckligtär
starkt. Konkurrenstrycket beror på inträdeskostnader och andra hinder

fritt inträde på ellermot utträde frånett marknaden.
Detta har utredningensynsätt vid sin analys handelnanvänt medav

livsmedel. Det visar sig finnas rad faktorer det fria ochstören som
utträdet på den svenska marknaden. När det gäller importen av
livsmedel det i utsträckningär offentligastor regleringar förhindrasom

fritt flöde Utredningenett har visat hur denav varor. ovan gemensamma
jordbrukspolitik medför protektionistisk handelspolitik, vilken i sinen

medverkar till begränsatur utbudet ochatt höja priset på den inre
marknaden. I Sverige, liksom i flertalet OECD-länder, har vi
offentligt reglerad markplanering och därmed butiksetablering. Detta
kan innebära svårigheter för potentiell konkurrent hitta butikslä-atten

Tillämpningen plan- och bygglagen PBL kan ledagen. till detav att
skapas barriärer inträde på marknad.mot Nedan diskuteraren
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nyligenPBLförändringdentillinställningsinutredningen somav
EnMiljödepartementet.i typutredaresärskildföreslagits annanenav

konkurrenstrycketpåverkaockså kanvilketingripandeoffentligtav
ellerdevalverasvalutakortsiktigt näråtminstone ärnegativt en-- svenskaDendeprecieras.därefterochvalutorövrigafrisläpps gentemot

sänktkraftigtinnebar1992november ettsedandeprecieringvalutans
förinnebarochlivsmedelsindustrinsvenskadenkonkurrenstryck för
seländerandrafrånrelativtbilligablevsvenskahandeln varoratt varor
tilllivsmedelförädladeförlnträdeskostnaden exportörer6.1.avsnitt av
tillimportnedgång iinnebarDettaökade.marknadensvenska avden en
deunderkraftigtökatimportendärfruktyoghurt,exempel varaen

åren.föregåendenärmast
påstruktureninträdeshinder rörandrafinnsDet typer som merav

diskus-medsambandibehandlatsdessadel harTillmarknaden. ovan
prissamverkan. Menhorisontellochställningdominerandesionen om

högaskapakanförhållandenandraradocksåfinnsdet somen
minskar.konkurrenstryckettillledadärmedochinträdeskostnader att

kandetför allastyckkostnaderfallandeharföretagOm varorett
nyetableradekostnadsfördel gentemotdettainnebärproducera en

denskaleffekter iförekommerlivsmedelsområdetInomföretag.
storlek förvisstillkommabehöverföretagbemärkelsen enuppatt ett

innebärenhet. Dettaproduktionskostnadkonkurrenskraftigfår peratt en
etableravillför denbegränsningochriskökadnaturligtvis somenen

mycketgenomföra storstår mellanValet attmarknaden.påsig en
medkonkurrensmarknadsandel i ettsnabbtförinvestering stortaatt en

redanföretag ärköpaellerstorleksfördelar etthar att somföretag som
företagnågotfinnsdetgivetinteDetmarknaden. attärinometablerat

dennahinderochinträdeskostnader typFörekomstensalu.till avav
företagderisk förföreligger attdet stor somdessutominnebär att en

marknadssituationenocksåmarknadenpåaktivaredan avgynnasär
påPrisetföretaget.säljaviljanminskarDärmed attekonomiskt.

också drivaskanföretaget upp.

Vertikal integration

kombinationeniskaleffekterfinnslivsmedelmeddetaljhandeln avI
partihandelsledet.medintegrationvertikalochsamverkanhorisontell

förföretagenhar systemICAoch egetKF ettDagab,gällerdetNär
pånytillträdandefördelarskaparytterligare gentemotdistribution som

omfattandekrävsföretagdessaeffektivlikablimarknaden. För att som
detaljhandelska-ochdistributionsnätslagrings,bådeiinvesteringar
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pacitet.

Nödvändiga faciliteter

Jämvägsrälsen och stationema nödvändiga faciliter för jämvägstrafik.är
Telefonkabelns roll för telebolaget exempel. För år20 sedanär ett annat
betraktades markantenner nödvändig facilitet för TV-sändningar.som en
Idag gäller inte detta utvecklingen tekniken med satellit-genom av
sändningar. Satelliter å andra sidan idag nödvändig facilitet förutgör en

effektiv kommunikation och informationsöverföring. Vaden som
kännetecknar de nödvändiga facilitetema effektiviteten iär att resursut-
nyttjandet ökar, samtliga aktörer har tillgång till dessa på marknads-om
mässiga villkor.

Idag tillgången till effektiv elektronisk information konkur-utgör ett
rensmedel handeln.i Genom utnyttja modern teknik kanatt en
omfattande administrativ rationalisering genomföras samtidigt som
inventering och uppdatering prisförändringar kan ske automatiskt.av
Information priser och leveransvillkor kan också skickasom nya varor,
elektroniskt. Dessa kan något förenklat delas i butiks-system ettupp- -
datasystem och för kommunikation med leverantörer. Bådaett system
dessa måste byggas kring etablerade standards försystem upp
varum EAN-koder och protokoll för överföring infonnation.av
Om så inte fallet begränsas möjligheten för utomståendeär att
konkurrera med de kedjor har integrerade system.som

Tillgången till affårslägen nödvändig förutsättning förär en
etablering. Tillgång till effektiv varudistributionen kan ett annatses som
exempel på nödvändig facilitet. Det inte realistiskt tänka sigär atten en
livsmedelsaffär kan konkurrera och ha tillgång tillväxa utan attsom
varudistribution. Tillträde till infonnationsvägar och tillgång till

kan också betraktas facilitetnödvändiggemensam programvara som en
för dagens handlare. Ett möjligt exempel på nödvändig facilitetannat

på konkurrenskraftigt kunnaär de olika formeratt ett sätt ta emot av
betalningsmedel idag förekommer på marknaden. Det slutligenärsom

central betydelse för marknaden skall fungera effektivt kon-attav att- -
handlare och livsmedelsindustrin har god informationsumenter, om

priser och prisspridning på den svenska marknaden. Ett väl fungerande
informationssystem kan både nödvändig facilitet ochses som en som en

vara".kollektiv båda fallenI offentligt ingripade motiverat förär ett att

"7 För kollektiva råder inte rivalitet i konsumtionen. En kanvaror person
konsumera dess värde för konsument minskar.utan attvaran en annan
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effektivt.få marknaden fungeraatt mer
på affärsläge, tillgången tilldiskutera tillgångenfinns skälDet att om

inforrnationsnätverk kantillgången tillvarudistribution och ses som
i detaljhandelfaciliteter för den önskar signödvändiga engagerasom

information prisspridning på denPrisinforrn ation ochmed livsmedel. om
bred definitionsvenska marknaden kan också med enen ses som--

marknad såväl kon-facilitet för väl fungerandenödvändig uren
också skäl betraktaperspektiv. Det finnsföretagarens attsumentens som

krediter nödvändigvillkortill på konkurrensm ässigatillgången ensom
Åpå marknaden.ochför företag vill överlevafacilitet det växasom

väl så motiveratkonkurrenssynpunktsidan kan detandra närattvaraur
faktorer höjer in-diskutera igäller dessa företeelserdet termer av som

båda falleninträdesbarriärer. Iträdeskostnader och utgör synes
på marknaden motiverade.konkurrenspolitiska ingrepp vara

på likafaktorer allmänt tillgängliga,Sverige samtliga dessaI inteär
utsträckning integreratkedjorna i varierandevillkor för alla attgenom, uppstår omfattandeverksamheter. Därmedkedjespecifikadem som

konkurrenskraftigvill genomförainträdeskostnader för den ensom
svensk kedja ellernyetableradetablering på marknaden. En en

marknaden måstevill in på den svenskainternationell kedja som
lagertenninaler, transportfordon,butikslokalema, iförutom iinvestera,

leverantörssystemför kommunikation medbutiksdata-system externa
kan möjligeninvesteringarför kundmedelskonto. Dessaoch ett system
krävs förkostnadföretag denbäras större extraett som enmenav

etab-i förhållande tillpå svenska marknadeneffektiv etablering den en
och södra kanpå marknader ilering alternativa östra storeuropa vara

etablering.för förhindraattnog
därförlivsmedel deti handeln medöka konkurrensenFör äratt -

debetydelseuppfattningutredningensenligt öppnaattstorav-
till butik,distributionförförnärvarande slutna systemen varorav

tillgänglig förblirbutiksdata och leverantörssystemsäkerställa bådeatt
till dende bindningarpå villkor, begränsaalla, samtsamma

för kundme-nuvarandekedjan finns ikontoförande systemsom
affärslägen,frågorbehandlas nedandelskonton. Därutöver rörsom
företag.för små och medelstorakreditgarantierprisinformation och

till butikDistributionen

föravgörande omständighetVillkoren för distributionen ärav varor en
företag.utländska inhemskasåväl förnyetablering inom landet, som

mångaså kostsamsådanRedan etableringen attär process,ensom
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företag väljer avstå från etablera påsig den svenska marknaden.att att
Till detta förhållande bidrar strukturen på marknaden med få, domine-
rande aktörer och starka varumärken. företagDet har kapacitetensom

etablera sig på marknaden därefter avgörande hinder,att möter ett
nämligen distributionsfrågan. Att bygga distributionsnätett eget ärupp
mycket kostsamt med hänsyn till landets storlek och befolkningens
spridning. frågaI färskvaror ställs särskilda krav på kyltransporterom

vilket naturligtvis fördyrande. Samtidigt det föreliggerår ettmm, som
behov eller potentiellt behov distributionstjänster, så erbjuds denett av
befintliga distributionen inte den övriga marknaden. Särskilt an-
märkningsvärt det faktum svenska marknadsdominerandeär att stora,
företag med välutvecklat distributionsnät på dettaett sätt.agerar

En distribution med anbudskonkurrens beträffande tjänsternaöppen -
skulle underlätta etableringar på den svenska marknaden. Omnya-

frågan ställdes på sin marknadsdominerande företagsspets, ettsynes
distribuera andras missbruk dominerandevägran att utgöravaror, av

ställning och sådant inte föremål för de undantag från konkur-är som
renslagens tillämpning gäller i övrigt. Den gällande borderättensom

tillräcklig för få ändring ståndtill i det konkreta fallet.attvara en
Hänsyn till miljön bör spela väsentlig roll i detta sammanhang.en

Det känt de bland står för 50är att tunga transporterna annat procent av
utsläppen kvävoxider i Sverige. Den nuvarande ordningen därav
enskilda tillverkare och leverantörer förbehåller sig självarätten att
distribuera leder till varje enskild butik fåratt mottaga ett stortvarorna
antal leveranser varje dag i fallvissa till leveranser. Systemet7-10upp

ekonomiskt ineffektivt. det ocksåMen upphov till mängdär ger en
onödigt transportarbete med negativ påverkan på miljön följd.en som

finnsDet starka regionalpolitiska skäl till dis-även öppnaatt
tributionen i första hand själva transporttjänsten tillav varor
detaljhandeln. Sveriges geografi mycket stark fördel för deger en
företag kontrollerar distributionsnät. När dominerande aktörsom en
inom detaljhandeln delvis till följd effektivitet i distributionenav- -
konkurrerar sina konkurrenter ökar också förproblemen kvarvarandeut
konkurrentföretag i glesbygd få tillgång till kostnadseffektivatt en
distribution. Därmed förstärks det dominerande företagets position
ytterligare. förlängningenI kan situation uppstå där företag haretten

i praktiken eller mindre renodlad monopolställning i storaen mer- -
delar glesbygden. olyckligt konkurrensenDet i dessa områdenär attav
begränsas. Det också olyckligt invånare i glesbygd, i dettaär ävenatt

fåravseende, begränsad valfrihet i förhållande till invånare i landetsen
befolkningscentra.
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Utredningen företag med dominerande ställning i led,att ettanser
också kontrollerar distributionsnät, bör tillhandahålla dis-ett egetsom

tributionstjänster på marknadsmässiga villkor till andra företag. Ett
med samdistribution sänker inträdeskostnadema, ökar konkur-system

och positiva regionalpolitiska- och miljöeffekter. Detta rörrensen ger
utbudet distributionstjänster. förfarandetDet börmotsatta utgöra, närav
företag endast tillåter distribution på transportkapacitet och i deegen
fall väsentliga delar marknaden berörs, missbruk domi-ettsom av av
nerande ställning enligt 19 § KL.

undmedelskontonK

Förekomesten kundmedelkonton och villkorde gäller för dessaav som
finns beskrivna under avsnitten 6.3.

Det finns flera syften med korten. Kontot verkar trohetsskapande och
det utgivaren relativt billigt rörelsekapital. Det kanett även storager ge
möjligheter följa olika kunders eller kundgruppers köpbeteendenatt upp
och möjliggör riktad marknadsföring. Kunden vinner bekvämlighet och
får på innestående medel, hög i jämförelse medränta ären som
bankernas transaktionskonton. Till kundmedelskonton kan även smärre
krediter kopplas.

Förekomsten kundmedelkonton måste bakgrund denmotav ses av
höga koncentrationen och de starka vertikala och horisontella
bindningama på detaljhandelsmarknaden. Förekomsten IT-system iav
de olika blocken, förstärktytterligare de vertikala bindningama, harsom

kompletterats med synnerligen trohetsskapande och mycket infor-nu en
mativ funktion, kundkonton.

Vad gäller kondkontonas trohetsskapande funktion, invänder handeln
ingenting hindrar konsumenterna från ha flera kort i de olikaatt att

blocken. Det må på det viset, det framstår osannolikt attvara men som
alkonsumenten, med begränsad hushållsbudget, delar måna-norm en upp

dens på flera konton. Hans förutsättningar så kanmatpengar göraatt
begränsas den lokala konkurrenssituationen. Den butikäven av som

ligger hemmet blir med sannolikhet den butik hannärmast största är
inte bara för den den för han hartrogen, äratt närmsta, ävenutan att

sina i det block butiken tillhör. Några omfattande köp ipengar mer
andra blocks butiker hoseller fristående handlare torde det därför inte
bli fråga Till detta förhållande bidrar det i och för sigävenom. - -
positiva förhållandet kundkontoinnehavet berättigar kunden tillatt
särskilda förmånliga erbjudanden.

Det följaktligen inskränkningen till betalning enbart inomär en
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korten diskutabla från konkurrenssynpunkt.företagsgrupp görsom
på samhörighet mellan de företagBanklagstiftningens krav som

kundmedelskontonomfattas undantag för bidrar inte bara tilldess attav
de s.k. frivilliga kedjorna, detöka integrationsgraden inom görutan

fristående företag ingå isamtidigt omöjligt för In-att systemet.
kundmedelskonto nämligen så hög denvesteringskostnaden för ärett att

företagsorganisation för lönsam.kräver förhållandevis attstor varaen
företagrealistisk mindre fristående ellerdärför inteDet är anta attatt

med blocken betalkort.kedjor skall kunna konkurrera genom egna
kundmedelskonton, kon-inte skapasTrohet bör utangenom genom
sombutik erbjuder honom bästa tillfria val densumentens varorav

fungeran-nämnda, positiva effekterna följdbästa priser. De utgör en av
konkurrensbegränsande förhållanden.de konkurrens och inte av
utredningens uppfattning de konkur-Sammantaget detär att

kundmedelskonton överstiger de positivarensbegränsande effekterna av
kan dessutom ifrågasättaseffekterna för konsumenterna. Undantaget ur

konkurrenssynpunkt, då det missgynnar inlåning i bank genomen annan
krav.lyder under bankrörelselagensdenna strängareatt

effekterna skulle väsentligt avhjälpaskonkurrensbegränsandeDe om
kunde användas bankomatkort och därmedkundmedelskonton som

utanför den kedja står för kortet. En sådanunderlätta inköp som
eventuellt medföra kontona kom omfattasförändring skulle att att av

vilket huvudsak innebär ökadebankrörelselagens bestämmelser, i- -
syfte.krav på företagen, konsumentskyddande Ett alternativi attvore

bankomat blev möjligabreddades så iundantaget utan attatt uttag
bankrörelselagen.kontona omfattades av

föreslår dock, bakgrund kontonas spridning ochUtredningen mot av
omfattning, kundmedelskonton betraktasekonomiska attsystemets som

bankrörelse-betalningsmedel och därför också underställsallmänna
lagens krav.

informationsteknikDetaljhandeln och modern

skalfördelar i parti- och detaljhandel medfinns betydandeDet
framförallt tillgången till distributonssystemlivsmedel. Dessa omfattar
sammanhängande IT-tjänster, betydelseoch de med distributionen vars

ochsvenska detaljhandelsm arknaden koncentreradökar allt Den ärmer.
ICA, Konsumentkooperationen och det kdomineras block, D-tre sav

bestående Dagab med detaljister. Koncentrationenblocket grossistenav
ICA ochförstärks grossistledet integrerat i Kon-ärattav

dessas grossistfunktioner inte levererarsumentkooperationen och attav
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Äventill detaljister står utanför respektive samarbete. det tredjesom
blocket utvecklas i riktning ökad koncentration.mot

Förekomsten horisontellt samarbete, koncentration och vertikalav
integration omfattar distributionsledet kan kraftfulltutgöra ettsom
etableringshinder. Situationen förbättras inte utvecklingenav av
avancerade IT-system, förbehålls den samarbetsgruppen. IT-som egna
stöd kan visserligen underlätta för mindre detaljister uppnåatt
lönsamhet och rationalitet i sin verksamhet, det ökar samtidigtmen
behovet ingå i samverkan. IT kan således ökaatt störreav en
detaljistemas beroende centrala funktioner.av

Utredningen har i sina internationella kontakter fått inblick ien
respektive lands IT-utveckling i detaljhandelsledet. I Danmark har t.ex.
aktörerna gått och informations- ochenats ett gemensamtsamman om
kommunikationssystem på butiksnivå, till vilket utländskaäven
förädlings- och grossistföretag anslutna. Målet med det danskaär

bl skapa effektivitet och frihet i valet leverantörer.ärsystemet atta av
Integration inte någon fördel i sig.ses som

Sverige harI utvecklingen IT-system och den effektiviseringav som
därigenom kan uppnås inom den strategisktsetts ettegna gruppen som
konkurrensvapen. följer parallellaDärav butiksdatasystem byggtsatt upp
inom respektive block vilket ytterligare förstärkt blockbildningen. Detta
kan leda till effektivisering inom, samtidigt låsning till, deten men en

blocket. Till fungerar dockdel det svenska påsystemetegna en samma
det danska, kommunikationen mellan partiledet och industrinsätt som

idag standardiserad och därmed för intresserade aktörer påär öppen
marknaden.

övervägandenEgna

Utredningens utgångspunkt branschen möjlighet ochtillär att targes
för utveckling lT-system, bådeöppetmot ett gör attansvar en som

partihandelssystem och butiksdatasystem blir tillgängliga för enskilda
handlare i de fall dessa väljer stå utanför organiseratäven att ett
kedjesamarbete.

System för kommunikation informationsbearbetningoch mellan
dagligvarukedjans olika led, detaljist grossist tillverkare, såledesbör- -
betraktas kollektiv och utvecklingen bör ske igemensamtsom en vara
näringens regi. Modern informationsteknologi bör ettses som
hjälpmedel för uppnå effektivitet och flexibilitet i valetatt av
leverantörer och för öka effektiviteten i livsmedelsbutikema. Detatt är
angeläget nyetablerade och mindre fristående företag inte hamnaratt
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drasakna möjlighetkommeroch därmedutanför nyttaattattsystemen
medge.kanbesparingar dessadeav
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2.14 Betydelsen information välav en

fungerande marknaden

En samlad prisinformation nödvändig för livsmedelsmark-är att
naden skall kunna fungera effektivt. Utredningens arbete hareget
visat det fömärvarande finns betydande svårigheter fåatt att tag
på samlad information priser. Utredningen föreslår därfören om

myndighet i uppdrag tillhandahålla informationatt atten ges om
utvecklingen priser och prisspridning inom den svenskaav
livsmedelskedjan. sådantEtt inom livsmedelsområdet kanansvar
finansieras sammanföra och bättre utnyttja deattgenom resurser

idag spridda inom flera myndigheter.ärsom

Konsumenterna måste, för kunna träffa rationella val mellan olikaatt
alternativ, ha information pris och kvalitet. Prisinformationom varomas
spelar avgörande roll för marknad skall kunna fungeraatten en
effektivt. Idag tillhandahålls denna information förstai hand genom
kedjornas veckoannonsering och den reklam finns i butiken.som
Däremot saknas objektiv kanal för prisinformation vilken detgören
möjligt för konsumenten i sammanhang jämföra prisnivån i olikaatt ett
butiker eller hos olika kedjor. Regeringen under hösten 1995 igav
uppdrag till särskild utredare analysera behovet sådanatten av
information. Frågan ligger alltså inte inom denna utrednings primära up-
pdrag. Utredningen har dock funnit det också finns andra skälatt än-
de behandla frågan prisinformationnämnts och villattsom ovan om-
därför, med hänvisning till direktivens uppdrag, framföra vissaöppna
synpunkter.

Utredningen har beskrivit bland den utredning denannatovan som
amerikanske jordbruksministem Glickman tillsatt med uppdrag att
granska konkurrensbegränsningar inom förädling och handel med livs-
medel. Den amerikanska utredningens huvudförslag förstärkaär att
prisinformationen. Genom sådan information kan olika aktörer på
marknaden fatta rationella beslut produktion, lagerhållning, priserom
och inköp. Prisinfonnation bra för konsumenten den ocksåär ärmen
bra för företag verksamma inom förädling, distribution och handel, Om
företagen har tillgång till kvalitativ och heltäckande information om
priser, de bättre möjlighet fatta effektiva beslut och konkurrensenattges
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effektiviseras.kan
ned,myndigheten ladesdessfram tillsSPK,Sverige hadeI att

olikamarginaler inompriser ochinformationsamlauppdraget att om
tilllåg blandInformationenekonomin.svenskaden annatsektorer av

bakgrunddennaMotöverväganden prisstopp.grund för regeringens om
och prisstopp.prisinformationmellankoppling skapatsolycklighar en

sådananledningsaknasuppfattning göraEnligt utredningens att en
regeringför dennödvändignaturligtvisPrisinfonnationkoppling. är som
dock inteinnebärmarknaden. Dettaingripanden attvill motivera mot
uppgiftersamla intillanledningenendadensådana motiv attutgör om

för kunnaocksåuppgifter behövsSådanamarginaler. att tapriser och
förenatexempeltillhänseende. Detkonkurrensrättsligt ärställning i

ställningdominerandemissbrukingripasvårighetermed motattstora av
objektivtochSystematisktunderlag.sådanttillgång tillha ettutan att

förförutsättningviktigslaguppgifter detta attinsamlade är enav
full kraft.medupprätthållasskall kunnakonkurrenslagstiftningen

underutveckling haroch deraslivsmedelsprisemaDebatten om
ståndpunkter. Det haroförenligabitvisflorarikår uppvisat avensenare

nivå. Dettaoch prisemasriktning ärutvecklingensenighetråttinte om
också i densynpunktkonsumentensendastolyckligt inte utanur

inomsituationensamtaloch informeratbemärkelsen öppetatt ett om
handlaoch kommerkomplicerasSverigelivsmedel i atthandeln med

marknaden.påfinnsproblemreellademätmetoder än somomommer
samlademyndighet detoffentligåtgärdaskanDetta att gesengenom

marginaler i detochpriserinformationframför taansvaret att om
takt medvärdefull iocksåuppgift blir attnäringslivet. Dennasvenska

föremål fördärmed blirochprivatiserasverksamheteroffentligatidigare
marknaden.styrning genomen

gällerdetprisnivåer,ocholika ledi närprisutvecklingPriser,
Jordbruks-Konsumentverket,förnärvarande inomanalyseraslivsmedel,
StatistiskaochLESsamarbetsnämndenLantbruksekonomiskaverket,

deterfarenhet visarUtredningens trotsSCB. attCentralbyrån egen
priserinformationpubliceradtillgång tillfåsvårtmycketdetta att omär

förmaterialdel det använts attEnprisutveckling.och stor somav
särskilt,inhämtatsvariabler harhos dessa motutvecklingenbelysa

standarduppgifter.det sigflertalet fallSCB.från Iersättning, rör om
tillfredställande. Bristeninteuppfattning,utredningensenligtDetta är,

konsumentför denproblemskaparprisinformationpå lättillgänglig som
förinfonnationenbehöverföretagde attinformerad,hålla sigvill som

situationendiskussionenoffentligaför denochrationella beslutfatta om
livsmedelskedjan.svenskadeninom
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finns spriddaföreslår därför de idagUtredningen att resurser som
myndigheter förs inom existerandenämndainom samman enovan

uppgift följamyndighet medmyndighet eller inom atten ny
prisspridning i det svenska näringslivet.utvecklingen priser ochav

detaljerat förslag i dettaavstår från läggaUtredningen att ett mer
delvis perifer i förhållande till desseftersom fråganavseende är

framstår dock möjligt finansiera ansvarstagandeuppdrag. Det att ettsom
idag finns tillgängliga inomför medelför frågor inomdessa somramen

området.

16-I3535
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2.15 Konkurrensen förutsätter tillgång till
butikslokaler

Det enligt utredningens uppfattning, betydelse denär, stor attav
kommunala planeringen hänsyn till behovet tillgängligatar av
butikslägen förutsättning för fungerande konkurrenssom en en
i handeln med livsmedel.

Butikslägen och konkurrensen

Det svårt få till stånd konkurrens i handeln med livsmedelär att en om
det saknas butikslägen kan erbjudas konkurrenföretag till de redansom
etablerade. Utredningen denna fråga böratt stormenar ges
uppmärksamhet. Tillgången på affärslägen måste dock skiljas från fråga

affärerna skall ligga. Utredningen delar i allt väsentligt de farhågorvar
framförs det gäller uttunningen butiksnätet närheti tillnärsom av

konsumenten utflyttning till industriområden eller liknande.genom en
uppgiftDet för den kommunala planeringen tillär att atten se

butikslägen kan erbjudas närhet konsumenten.i till
I detta sammanhang bör uppmärksamma delatt storman en av

dagens butiker de block""tre dominerar handeln iägs av som
grossistled. för friståendeDetta litet och mindreett utrymmeger
affärsidkare etablera och låta företagsig sitt Det viktigtväxa. äratt att
i den kommunala planeringen hänsyn till dessa aspekter ochta att ge
lika för småchanser och växande företag slå på marknadenatt rot som
för de etablerade blocken.

Plan och byggutredningens betänkande konkurrensen PBLiom

Utredningen har regeringen anmodats sig Plan- ochöveratt yttraav
byggutredningens delbetänkande. I sitt remissvar har utredningen
kritiserat förslaget och det genomföras.inte bör Nedanansett att
redogörs med vissa kompletteringar för de överväganden liggersom- -
till grund för utredningens ståndpunkt i frågan.

Konkurrensintresset i PBL-sammanhang har föremål förvarit
diskussion flerai skeden under relativt begränsad tid. har iDet vissaen
sammanhang bedömts mycket väsentligt på grund de positivasom av
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för konsumenterna och det har ieffekter fungerande konkurrens har
Konkurrensintresset harandra förringats till förmån för andra intressen.

berättigande PBL-sammanhang bör därföregenvärde i sig. Dess iett
inte beroende förhållanden, kan komma till medrättamanvara av som

andra åtgärder.genom
konkurrenssituationen förSåsom förhållandena är ansesnu,

på grund de kol-detaljhandeln bl.a. medföra miljöproblem av
medför. ochdioxidutsläpp vägtrafiken till köpcentra Plan-externasom

undersökningar,hari sitt delbetänkande redovisatbyggutredningen som
haft negativastöd för lagändringen 1992 den nämnda,attanses ge

kanuppfattning emellertid det inteeffekterna. Utredningens är att anses
effekter gällande.klarlagt den haft så omfattande negativa görsatt som

enkät Kommunförbundetframgår bl granskar denDetta man soma om
detaljplan reglera handel medsåvitt möjligheten igjort, attavser

livsmedel.
ifrågasätta återgång till vadfinns vidare anledningDet att somom en

kommer effekterföre de positivagällde lagändringen 1992 att ge man
utflyttningföreslagna förändringen. Envill uppnå den avgenom

ytterområden vilken främsttill städernasdetaljhandeln med livsmedel -
hindratsföretagsekonomiska skäl har inte PBLsföranletts avav -

omfattande struktur-före Tvärtom har myckettillämpning 1992. en
innerstadsområdena, pågåttbutikerimed nedläggningrationalisering, av

och l980-talen. återgång till vadunder hela 1970- Enoavbrutet som
och de problem påpekatstill medgällde före 1992 innebär att som av

årsriskerar problem 1986statliga utredningar Derad växa.att somen
begränsadeskonstaterade, d konkurrensenlivsmedelsutredning attsv

missförhållandentillämpning PBL, visar påkommunernas av somav
gäller Konkurrenskommitténs exempel pågäller i dag. Detsammaän

område.inom dettaförhållanden begränsar konkurrensensom
effektenändå skulle få denOm föreslagna förändringenden att

innerstädemalokaliserades tilllivsmedelshandeln i högre utsträckning
ifrågasätta vägtrafikensbostadsområden, finns anledningoch det att om

mån. Ungefärförbättras någonmiljöpåverkan kommer i störreatt
närvarande frånkväveoxidutsläpp härrör förhälften vägtrafikensav

personbilar.från Eftersomhärrörlastbilar, medan resterande del
utanför städerna, skullepartihandeln i allmänhet ligger transpor-tunga

framstårbostadsområdena öka väsentligt. Deti städerna ochinterna
personbilstrañken till städernasorealistisktsamtidigt ytterom-attsom

48 vägtrafikens miljöpåverkan, Vägverketsleder vägen FaktaVart rapportom
1995:3 lnr
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någon utsträckning.råden skulle minska i De köpcentrastörre som
redan etablerats utanför städerna kommer behålla sin attraktionskraftatt
på grund de lågpriskoncept tillämpas där. Detaljhandeln medsomav

föremål, förläggs dit, skulle behålla sin attrak-skrymmande som
låga på vitvaror, byggnadsmaterial,tionskraft sina priser möbler,genom

radio trädgårdsvaror.TV och samt
uppfattning, varken problem-Det följaktligen utredningensär att

eller dess koppling till konkurrensintresset självklar ochbilden är att
på uppmärksammatsden föreslagna lösningen de problem intesom

nödvändigtvis får de positiva effekter på miljön.
finns andra åtgärder lagändring, medDet än störreen som

eftersträvas.sannolikhet kan leda till de resultat Utredningenssom
förslag syftar till konkurrensutsatt och marknad däröppensom en mer

möjlighet konkurrera på likamindre företag bättre villkorattges en
"blocken", bör bättre resultat skapamed de atttre ge genom

butiksenheterekonomiska förutsättningar för mindre i stadscentra att
överleva.

uppfattning lagändringen medfördeDet utredningen 1992är att en
konkurrensintresset. finnslämplig avvägning mellan planerings- och Det

därför avvakta den vidare utvecklingen särskilt medanledning att -
problembilden inte entydig och i första handhänsyn till äratt att-

åtgärder,begagna sig konkurrensneutralaav mer
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konkurrenspolitikochnärings-2.16 En

förutsättningar förskapar bättresom

företagsmå och växande

för få tillståndroll viktigsmå och växande företagensDe är att
med livsmedel. Samtidigtkonkurrens inom handelneffektiven

förfoganden liksomtill utredningensdet material ställtshar som
Sverige ochför branschen iföreträdarediskussioner med

företagensmå och medelstorainternationellt visat de möteratt
det angelägetmarknaden. Utredningenproblem påväxande anser

tillämpning PBL ochangåendede förslag läggsutöveratt avsom
små ochstödet tillförändringockså diskuteraKL aven

SBA imodell utvecklatsföretag enligt denmedelstora avsom
USA.

förgranska förutsättningarnasärskiltuppdrag liggerI utredningens att
Sverige.med livsmedel iinom handelnmedelstora företagsmå och

företa-små och växandepåpekat dehar utredningenInledningsvis att
konkurrens påtillstånd effektivför fåavgöranderoll är att engens

ställts till utred-har det materialSamtidigtdynamiska marknader. som
företrädare för branschendiskussioner medförfoganden liksomningens

företagensmå och medelstoravisat deoch internationellti Sverige att
på marknaden.växande problemmöter

livsmedelhandeln medförhållanden inomfinns radDet somen
få hjälp medkan kedjansHandlarna inomsärskilt kedjorna. ramgynnar

Gemensamma inköp lägreprisinformation.logistik ochplanering, ger
genomförasannonsering kanmängdrabatt. Vissforminköpspris i av

stödfunktioner utvecklasochveckoannonsering gemensamtgemensamt
utanför deenskild handlareförMöjligheteninom kedjans attenram.

på marknadentill uthållig konkurrentetablerade strukturerna växa en
begränsade. Utredningensmycketbedömasmåste i dagsläget som

aktörer på marknadendelas tillfullo dei detta avseendebedömning av
kontakt med.vi varit isom

ochföretag överlevaför små och medelstoraMöjligheten växaatt
beroendedetaljhandeln till delsvenska parti- ochinom den är stor av

offentliga åtgärderolika områden. Det krävsvidtas inomåtgärder treatt
som
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underlättar för enskilda handlare etablera butik,att en-
löser främst de vertikala bindningama inom de existerandeupp-
strukturerna på marknaden, och
underlättar för enskild handlare få tillgång till kapital påatten-

villkor kedjorna för dels etablera företag ochatt ettsamma som
därefter tillåta företagetatt växer.

Utredningen har lagt förslag rörande tillämpningen plan- ochovan av
bygglagen tillämpningen konkurrenslagen, med förslagsamt av om
förändringar, innebär problem inom de två första områdena kanattsom
begränsas. handlarDet främst begränsa inträdeskostnader påattom
marknaden och därmed uppnå rättvis spelplan där mindreävenen mer
företag möjlighet överleva och Den grundläggandeatt växa.attges en
principen bakom förslagen företag inom handeln med livsmedelär att
skall konkurrera med hjälp priser, utbud, service till konsumentenav
och kvaliteten på dess Exklusiva avtal, bindningar vertikalt ochvaror.
kontroll distributionsnät utveckling slutna församt systemav en av
ADB stöd och förctagsanknutna kundmedelskonton däremotutgör
exempel på konkurrensmedel vilka kan förhindra framgångsrik
nyetablering på marknaden och leda till ökade kostnader för samhälle
och konsument.

Utredningen Statskontoreti uppdrag granska de hinderattgav som
nyetablerade företag inom detaljhandeln med livsmedel.möter Verkets

indikerar företagarna villkoren för kreditgivningen tillrapport att ser
mindre företag problem. En enskild handlare omfattandeett utansom
och långsiktiga bankkontakter kan uppleva problem få lika godaatt
villkor de vilka kedjornas medlemmar. Detta kan naturligtvissom ges
fungera begränsande faktor för nyetablering.som en

Företagsutredningen har, i sitt betänkande Kompetens och kapital
SoU 1996:69, lagt rad förslag offentligahur de åtgärderna till stöden
för nyföretagande bör utformas i framtiden. Förslagen enligt minär
uppfattning väl genomtänkta. Det dock två punkter särskilt börär som
uppmärksammas och till föremål för utvidgad analys. För detgöras en
första jag förslagen inte tillräckligt tydliga det gälleratt är näranser
kreditvillkoren för små och medelstora företag. För det andra finns det
skäl ställa sig frågan tyngdpunkten i stödpolitiken behöveratt om
förskjutas från nyetablering och små företag till de medelstora företagen
vilka på marknaden. sådanEn tyngdpunktsförskjutningväxer är ange-
lägen konkurrenssynpunkt. Det de växande företagen skaparärur som
konkurrenstryck, inte de små och nyetablerade.
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marknadsmässiggenomförAdministration i USASmall Business en
företag. Tillsmå och medelstorabankgarantierkreditprövning och ger

marknadsföring,rådgivningockså knutenverksamheten rörär som
iVid SBA Newverksamhet.planering företagetsochbokföring av

rådgiv-också stödutredningen,besöktesOrleans, genomgavsavsom
exportpå exportmarknadensigville etableraning till de företag som
modellVerksamheten vid SBA kanlivsmedel.förädlade som ensesav

Sverige.företagsstödet iutvecklingengrund förtillvilken kan ligga av
påstödgivningen skeramerikanska modellendenEn fördel med är att

och rådgivningföretagutgår till växandestödmarknadens villkor, attatt
till de företagtillgängligaoch finansiella tjänster växer;ävenär som

enligtväxande företagstöd till småerfaritEnligt vad utredningen är ett
liknandestatsstödsregler- Ettförenligt med EUsmodell väldenna

svensktf.n. ibl.a. Frankrike. Etttillämpaskreditgarantier,medprogram,
till och godkännasskall notifierasenligt modellutformat dennastöd av

EU-kommissionen.
läggsde förslagdet angelägetUtredningen utöveratt somanser

förändringdiskuteraoch ocksåPBL KLangående tillämpning avenav
utvecklatsmodellföretag enligt densmå och medelstoratillstödet som

USA.SBA iav
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2.17 Livsmedelslagstiftningen

Den svenska livsmedelslagstiftningen i allt väsentligtutgör en
nationell tillämpning EG-rätten inom området. Den svenskaav
harmoniseringen inleddes före medlemskapet i samband med
EES-avtalet och har därefter fullföljts.

De regler livsmedelshygien och -kvalitet ofta,rör ärsom av
naturliga skäl, synnerligen detaljerade och tekniska. Utredningen
kan inte föreslå sig materiell eller redaktionell ändringvare en av
dessa.

Sverige bör emellertid verka inom EU för fortsatt förenklingen
reglerna på området. Nationellt bör förenklingsarbetet syfta tillav
förbättring i fråga reglemas tillgänglighet i förening meden om

ökad information. En samlad och kontinuerligt uppdaterad publi-
kation innehåller Livsmedelsverkets kungörelser samtsom
Vägledningar på områden särskilt svårtillgängliga, allaärsom ger
aktörer på marknaden möjligheter inhämta kunskapattsamma

det regelsystem de arbetarom

Livsmedelsagstiftningen skall, enligt förarbetena till densamma,
konkurrensneutral. Reglerna till övervägande del lik-ärvara

forrniga, de riktar sig till och tillsynsmyndighetenoavsett vem
kan i det enskilda fallet beakta de särskilda omständigheter en
aktör arbetar under, varför viss flexibilitet möjlig. frågaIären

småskalig produktion finns det emellertid speciella reglerom
skall möjliggöra etablering sådan verksamhet. Genom desom av

precisa volym tillåtits beträffande småskalig verksam-gränser som
het och de mycket omfattande krav kommer gällaattmer som

dessa överskrids, finns det inbyggd tröskeleffektnär gränser en
i systemet.
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Vidare har avgiftssystemet, bygger på principen störreattsom
aktörer betalar mindre utifrån bl.a. företagets omsättningänmer
och antalet årsarbetskrafter inte i tillräcklig utsträckning tagit
hänsyn till de stordriftsfördelar och därmed lägre styckkostnader

det företaget har. förhållandenDessa hinder förstora utgörsom
fungemade konkurrens, varför Livsmedelsverket bör göraen en

dessa regler, medger enklare övergång tillöversyn av som en
utökad produktion och rättvisare avgiftssystem.ett

Livsmedelsverket bör övriga regler utifrånäven över ettse
konkurrenspespektiv och regeringen bör i förord-överväga, att
ningen 1996:147 med instruktion för Statens livsmedelsverk,

tillägg, med innebörden Livsmedelsverket i singöra ett att -
nonngivande verksamhet så långt det möjligt i förening medär-
övriga hänsyn, skall beakta konkurrensintresset.även

Med hänsyn till den vikt lagts vid märkningsbestämmelsersom
inom EU, bör Livsmedelsverket slutligen, del densom en av

föreslagits granska våra livsmedelsstandardsöversyn som ovan,
för uppnå bättre harmonisering med reglerna på EUs inreatt en
marknad.

Den svenska livsmedelslagstiftningens vittgående anpassning EG-till
på området, dess influenser från FN-organen FAO:s och WTO:srätten

regelverk Codex Alimentarius och sist inte minst det reglerademen- -
områdets omständigheter medfört den svenskaärnatur, attsom
livsmedelslagstiftningen sådan inte uppvisar några särdrag istorasom
förhållande till sin omvärld. Förutsättningarna för ensidiga förändringar

den svenska livsmedelslagstiftningen också med hänsyn till detärav -
internationella samarbetet mycket begränsade.-

denMot angivna bakgrunden kan följaktligen fråga sig denman om
svenska livsmedelslagstiftningen hinder nyetablering ellerutgör ett mot

på denexpansion svenska marknaden. På grund den höggradigaav
anpassningen, bör reglerna sådana inte innebära hinderstörreettsom
här övrigai EU-länder.än

StatskontoretNär i sin å sidan fastslår lagstift-rapport attena- -
ningen sådan inte innebär några problem för detaljhandelnstörresom
med livsmedel talar den å andra sidan bl detaljerna iatta om- —
kontrollen upplevs onödigt omfattande aktörersantalsamt ettsom om
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gällande föreskrifter ochbehov tydligare information om enav
konsekvent tillämpning dessa.av

kvalitet kan synnerligenlivsmedelshygien ochDe regler rör varasom
framgår avsnitt, utredningenvilket dedetaljerade och tekniska, av som

hög utsträckning förklarasförhållande låter sig ivalt beskriva. Dettaatt
och/eller medicinska bakgrund. Utred-baktereologiskareglemasav

materiell eller redaktionellföreslå signingen kan inte envare en
förenkling emellertidförändring i del. Behovetdenna är upp-av

antal år tillbaka bl. undvikitEG, sedanmärksammat ett a.av som
kvalitetsstandards. Sverige bör såverkande avseendevertikalt diretiv -

säkerhetsnivåbibehållen, hög verkaoch medlångt det möjligtär en -
förenkling.EG för fortsattinom en

bestämmelserhög detaljeringsgrad ellerProblemet, regler medatt en
ellermedför tillämpningsproblemförhållandenreglerar komplexasom

avhjälpas information,nationellttillämpas på olika kansätt, genom
efterfrågat.aktörervilket antalett

Även hälsoskyddsnämn-miljö- ochsåväl Livsmedelsverket somom
ifrågasättafinns anledningdetdema har informationsansvar, attett

på marknaden. kedjornaför aktörerna Dereglemas tillgänglighet stora
kunskapden samladeavseende,har naturligtvis försteg i dettaett genom

aktör däremotfristående, litenmedför. Enkedjesamarbetet är mersom
pååterverkningar hansförhållandet måste fåutelämnad. Det beskrivna

oväsentligverksamhet. En inteoch utveckla sinmöjlighet planeraatt
går förlorade,reglemas syftennaturligtvisrisk sammanhangeti är att

verksamhet,driva lagenligaktörens oviljainte på grund utanatt enav
förmåga därtill.bristandepå grund hansav

ochefter EU-medlemskap deminstinformation inteBehovet etav -
uppgift fråndetta har enligtgäller i anledningövergångsregler avsom —

Vägledningar förbörja utarbetaföranlett dettaLivsmedelsverket ettatt
sina kungörelser iverket samlaområden. Vidare planerarantal att en

medlagboken skallmed den svenskapublikation, i likhet utgessom
skick.och i uppdateratmellanrumjämna

uppfattningutredningensdet följaktligenSammanfattningsvis attär
på livsmedelsmark-alla aktörerinformation krävs förlättillgänglig att

detför förståelse för ochförutsättningarskall hanaden avsamma
skall blitillämpningen reglernaarbetar i ochregelsystem att avman

påbörjade arbete medLivsmedelsverketslikformig och konsekvent.mer
intensifieras och det bördärförpå olika områden börVägledningar även

kontinuerligtsina kungörelser iförverkliga sina planer på samlaatt en
uppdaterad publikation.utgiven och
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Mot bakgrund departementschefens uttalanden i propositionenav
1971:61 med förslag till livsmedelslag, skall livsmedelslagstiftningen

konkurrensneutral. Till delövervägande reglerna likformiga,ärvara
de riktar sig till se dock det undantag reglerna föroavsett vem som

småskalig verksamhet nedan. praktikenI kan emellertidutgör,
tillsynsmyndighetema, i det enskilda fallet, beakta de särskilda omstän-
digheter aktör arbetar under och godkänna lösningar,en som om-
reglemas syfte ändå uppnås medger viss flexibilitet. Från etable-en-
rings- och expansionssynpunkt kan detta godo, utrymmetvara av men
för vad upplevs bristande konsekvens i tillämpningen blirsom som

informationnaturligtvis Den ökade utredningen förespråkar,större. som
bidrar till minska detta problem. Att sådant ändåatt systemet som
medger olikheter tillämpningen,i omständighet inte unikär ären som

underställasför livsmedelsområdet och kan rättslig prövning,som
de möjligheter till överklagande beslut, föreskrivs i livs-genom av som

medelslagen.
På område finns emellertid särbestämmelser, medett som -

beaktande hygien- och redlighetsintressena hänsyn till dentarav —
mindre aktörens villkor. Reglerna förutsättningar för etableringger av
småskalig produktion med avsättning på hemmamarknaden. Så som

utformats, precisareglerna med volymgränser mellan små- och
storskalig verksamhet och vitt skilda krav på de olika formerna av
verksamheter, dock förutsättningarna både för etablering ochsynes

Genom dessa tröskeleffekterexpansion begränsade. tillåts antingenvara
småskalig verksamhet, förblir småskalig på grund dessa effek-som av

verksamhet. producenteller storskalig En önskar etablera sigter, som
på blden svenska marknaden har, den angivna bakgrunden, småmota
möjligheter liten verksamhet för på sikt låta den växa.att starta atten
Han val består i enbart sig småskalig verksamhet ellerägnaatt att
ivestera i/köpa storskalig anläggning, vilket innebär mycket högen en

Äveninträdeskostnad. tillsynsmyndigheten i det enskilda falletom - -
kan medge flexibilitet, borde denna återspegla sig i bestämmelseren

med beaktande de EG-rättsliga hänsynen och hygienintressetsom av
medger enklare övergång till produktion.utökaden

fråga avgifterI förenade med livsmedelstillsynenärom som
tillämpas principen företag betalar små, bl.a. bestämsstörre änatt mer
vissa avgifters storlek utifrån företagets omsättning eller antal
årsarbetskrafter. Denna metod konkurrensneutral, eller rättvis.synes vara
Det verkliga förhållandet emellertid det företaget, på grundär att stora

sina stordriftsfördelar, har styckkostnadlägre det lilla företaget.änav en
Den skevhet förhållande åtgärdasligger i detta kan modifie-som genom
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förslagdettainvändningavgifterna. Enförberäkningsgrunderrade mot
fall missgynnas. Dettai såeffektivitetföretagetsdetkan störreattvara

stordriftsfördelar skulleuppfattningenpåemellertidbygger attargument
uppfatt-utredningensvilket enligteffektivitet,detsamma somvara -

alltid fallet.intening är-
Livsmedelsverket iskallregeringenförslårUtredningen att ge

områdena,nämndabeträffande deuppdrag översyngöraatt ovanen
kon-utifrånlivsmedelslagstiftningen isvenska ettliksom den stort,

EG-rättsligasåvälbeaktandeoch medperspektiv,kurrensneutralt av
förändringargenomföraredlighetsintressena,ochhygien-hänsyn som
livsmedels-svenskapå denkonkurrensfrämjarreglerna,i som

marknaden.
och desslivsmedelsområdetpåkonkurrensfungerandeVikten av en

matpriser starktutbudvarieratoch utgöreffekt låga ettettyttersta --
synpunkterdepartementschefensbakgrundMotkonsumentintresse. av

livsmedelslag,tillmed förslag1971:61konkurrensförhållanden ipå prop
livsmedels-inomkonkurrensintressettillhänsynstagandeettryms

EU-medlemskapdet har etochlagstiftningens accentuerats genomram
på livsme-marknadför ävenförut-sättningardessoch gemensamen

påkonkurrensfungerandeunderstryka viktendelsområdet. För att av en
Förordningeniregeringenlivsmedelsområdet, bör överväga att

tillägg,livsmedelsvcrkStatensinstruktion för göramed ett1471996:
verksamhetnonngivandesinLivsmedelsverket iinnebördenmed att

skallhänsynmed övrigaföreningi ävenmöjligtlångt detså är —-
konkurrensintresset.beakta

livsmedels-svenskauppmärksammatutredningenharSlutligen
harStandardsmärkningsreglema.förhållande tillderasstandards och

motiveratsoch harsyftekonsumentskyddande etttillkommit i av
på vissakvalitetvisstillförsäkra konsumenternaintresse, att en

återgerstandardsåtanke,ha iemellertidmåste attprodukter. Man
föreskrivnaolika,proportionervilkaoch iprodukternapåminimikrav

ellerkvalitethögremedProdukteringå i dessa.skallingredienser
just deinteprisvärda,likaminst motsvararprodukter är sommensom

ha, miss-skallstandardiseradedenegenskaperspecifika varansom
produkter.utländskasärskiltgällerDettagynnas.

bakgrundmåsteberättigandeLivsmedelsstandardemas även motses
ochhandelDessa gränsernamärkningsbestämmelserna. övergynnarav
frånellerutländskaförförtroendeskapatillbidrar varoratt varor

uppfattningutredningensDetproducenter.inhemskakända, ärmindre
kunnaden börinformativ,så ersättamärkninglagenlig attäratt en

får kon-på märkningenlagdtyngdpunktenMedstandards.många
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omfattandesigtillgodogörapå sikt attsumentema en mervanaen
förförutsättningdärmedochprodukterallainformation enengesom

intresseProducentemaskvalitetsbedömning.nyanserad attavmer
konkur-dempåprofilera sigochkvalitetsutveckla sättett som ger

medi föreningmärkningsbestämmelsematillgodosesrenskraft, genom
varumärken.

delLivsmedelsverket,följaktligenföreslårUtredningen att som en
föreslagits våragranskningskall göraden översyn avenovan,somav

deutmönstringleda tillsikt skallpålivsmedelslstandards, avensom
funktioninformativadekvat,någon änfyllerstandards, inte annansom

förgällermärkningsbestämmelserdeändå framgården somavsom
varan.
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2.18 Finansiering utredningens förslagav

Av de förslag utredningen lägger det förslagetendast införaär attsom
särkilda statliga kreditgarantier för små och medelstora företag kansom
leda till ökade kostnader framförallt det gäller administrationen.när
Övriga förslag kan genomföras omprioriteringar inom nuvarandegenom
statsñnansiella ramar.

Enligt utredningens uppfattning bör de ökade kostnader skullesom
behöva finansieras för förverkliga kreditgarantisystem kunnaatt ett
finansieras inom den angivits för företagsstödet.ram som
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utredningensförUtgångspunkter3

arbete

DåUnionen.EuropeiskadenmedlemSverigeblevIjanuari 1995 av
ochjordbruksråvarormedEUhandel inomföröppnades gränserna

två årRedanmarknaden.deninträdet ilivsmedel gemensammagenom
närmande tillländernasEFTAochEES-avtalethade vitidigare genom

kapitalochtjänsterrörlighet förfriinförtprincipEU i personer,varor,
viktiganågradockfannsgemenskapen. DetochSverigemellan

EES-omfattades intejordbrukspolitikEG:sundantag. avgemensamma
produktermedhandelnunderlättaändåAvsiktenavtalet. somattvar

främst skeskullejordbrukssektom. Dettatillanknytninghade genom
tillomfattade frammed EUavtalbilateralaSverigesavtal.bilaterala
detEffektenprodukter.antalmindreendastmedlemskap ett avet

därförförutsågslivsmedelsområdet,inommedlemskapfullständiga et,
importkonkurrens.ökadhandförstaibetydandeblikunna genom

årunder10med drygtlivsmedelsprisema procentsjönkFinlandI
Sverige,ikunde viKonsumentberedningentillEnligt1995. rapporten

prissänkninggenomsnittlig1992,devalveringen väntaefter enäven oss
påprocent. Prisernauteblivit.harPrissänkningen3på mellan 2 -

med drygt 1iställetökade procent.ochfruktinklusive grönt,livsmedel,
medlemskapsedandock ökathar etmedlemsstaterfrån andraImporten

inleddes.
under deutvecklinglivsmedelsprisemasföljerdirektivenAv att

efterlivsmedelpåprisfalletuteblivnadetminstoch inteåren20senaste
intresseregeringensbakom attfaktorerviktigaEU-medlemskapet avär

Även strukturenlivsmedel.medhandelnikonkurrensenutredalåta
kankonkurrensbegränsningarförtillanledningsektorn attinom oroger

för konsumenten.effekternegativatillleda

SwedenborgBolin O.49 konsekvensutredning ochJordbruksverketsSe t.ex.
EG-pristillredB. Mat

EU-inträdet,efterFinland50 livsmedelPrisutvecklingen på i1996Linden Y.
Faktablad 31Konsumentberedningens nr
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Det finns rad konkurrensproblem inom livsmedelsområdet, vilkaen
eller mindre allmäntär erkända. Den gemensammamer

ken skapar flertalet dessa protektionism och produktionskvo-av genom
Dessutom finns rad förhållandenter. inom förädlingsindustri, parti-en

och detaljhandel indikerar förekomsten konkurrensbegränsningarsom av
hög koncentration och få företag påt.ex. varje marknad. Det ingårsom

inte i utredningens uppdrag försöka omfattningenatt dessamäta av
konkurrensbegränsningar.

Utredningens består föreslåuppdrag åtgärder vilka leder tillattav en
ökad konkurrens i handeln med livsmedel. I uppdraget ingår också att
lämna förslag till sådana åtgärder kan öka importen livsmedelsom av
till Sverige förbättra villkoren för små- och nyföretagandesamt inom
livsmedelssektom.

l utredningen används begreppet företag på det det användssätt som
inom EG:s konkurrensrätt. Företagskriteriet tolkas tämligen vidsträckt.
Det finns inga krav på företaget skall juridiskatt utanvara en person,
det räcker med subjektet ifråga bedriver någon formatt ekonomiskav
verksamhet. finnsDet heller inget krav på verksamheten bedrivs iatt
vinstsyfte. Detta innebär kooperativ, konkurrensrättensatt ett ur
synpunkt, kan företag likaväl aktiebolag. Villkoretett ettses som som

dess medlemmar stårär under kontroll.att Dotterbolag heltgemensam
underordnade moderbolagets kontroll bedöms därmed inte själv-som
ständiga företag. EG-domstolen har i fallet Höfner klargjort "inatt:- —
the of competition law the ofcontext undertakingconcept an encom-

entity engaged in economic activity, regardless of thepasses every an
entity.legal of thestatus

5‘ Nils Wahl 1994 Konkurrensférhzillanden, Stockholm
52Fall C-41/90 Hofter



arbete 145utredningensförUtgångspunkterSOU 1996:144

marknads-ocheffektivitetKonkurrens,3.1

struktur

lägrekonsumenterfårVieffektivitet.ökadkonkurrensökadEn somger
bådegenuint intresseharvalfrihet. Konsumentenökadoch ettpriser en

Därför deteffektivt.fungerar ärmarknaderlång siktochpå kort attav
konkurrensfrågoma.påperspektiv Urkonsumentensanläggaviktigt att

hinderdäremot motkonkurrensensynvinkel kan ettföretagets ses som
vinstmaxime-mål.företagsekonomiska Detkortsiktigaförverkligaatt

marknaderallapåkonkurrenshatillspetsat,någotvill,företagetrande
denförbättraförmedelkanSamverkan attettden somutom sesegna.

effektenkortsiktigasikt. Denpå korteffektivitetenföretagsekonomiska
långsiktigadeninblandade. Mende företagförpositiv ärkan bli som

ocksåkandärmedochnegativkankonkurrensenpåeffekten vara
Avtalmotverkas.effektiva lösningarsikt sökalångpåincitamenten att

ochkonsumentensmåste,konkurrensenbegränsar sam-ursom
Vadeffekter.långsiktigadesssynpunkt,hällsekonomins vägas mot som
samhälletföralltid brainteföretagför ärbrakortsiktigt är avgruppen
resursför-effektiveftersträvarvisjälvklarti det attDet närmaste enär

och lägretill obalanserlederresursfördelningineffektivdelning. En en
Behovetmöjligt.skullevadandetresursutnyttjnivå i än varaannarssom

situationen,det bästavårautnyttja görapå bästa avsätt resurser,att
medarbetslöshet. Poängenhögtiderangeläget isärskiltframstår avsom

mellanfördelningenoftamarknadsekonomi attantas resurseravvaraen
olikafrånvaroVidautomatiskt.mindreellerändamål skerolika avmer

kommeromvandlingskostnaderlågadärmedochetableringshinder en
marknaden.påuppståresursanvändningeffektiv att

irollsammanhang. Dessroll i dettaviktigspelarKonkurrensen en
koordineringochinformationpåavseendemedmarknadsekonomi,vår

förkommerkonkurrensenGenomtvåfaldig.resursutnyttjande, är -av
ochproduktionsfaktorerpå attbådepriset,förstadet samman-varor,-

konkurrensentvingarandra,detFöraltemativkostnaden.medfalla
blirställningsignaler. Konsumentensmarknadenspålyssnaföretagen att

konkurrens.råderstark detnär
olikatvålängshävdabrukar argumentovanståendedetMot man

linjer.
allakan lösaintemarknadsekonominhävdasfrämstochFörst att

ekonomerFlertalet äreffektivtpåfördelningsfrågor sätt.etttyper av
dekan lösasjälvsigintemarknadsekonominockså att avense om

kollektivautbudetochextemaliteterk varor.problem rör avssom
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Miljökostnader uppstår, för andra aktörer, företag släppernärsom ett ut
gifter i exempel påär extemalitetnaturen bästett hanterasen som

kostnaden intemaliseras till följdatt offentliga beslutgenom tav om ex
miljöavgifter. Offentliga ingripanden också okontroversiella i falletår
med kollektiva Ett landskap, vilket kanöppet betraktasvaror. som en
kollektiv kräver i många fall offentliga ingripanden i formvara, av en
ersättning till markägaren för kunna bevaras.att
Såväl det gäller kollektivanär det gäller extemaliteternärvaror som

finns det uppenbara gränsdragningsproblem. En del vår politiskastor av
debatt handlar också definiera för offentliga in-att gränsernaom
gripanden. Det saknas anledning i detta sammanhang gå inatt närmare
i dessa frågor. våraFör ändamål räcker konstatera det finnsatt att
resursfördelningsproblem bäst löses offentliga ingripandensom genom
och frågan omfattningen och utformningenatt dessa ingripan-om av av
den bäst löses inom för vårt demokratiska styrelseskick. såAttramen

fallet innebär inteär automatiskt konkurrensens roll för denatt
övergripande ekonomiska resursfördelningen förringas.

Det andra utgår från de konkurrensbegränsningarargumentet som
råder på många marknader. Den konkurrensen intressantärrena en
modell, hävdas från detta håll, denna modell har lite med vårmen
verklighet Effektivitet bästgöra.att samverkan.gynnas genom
Samverkan mellan företag också, enligt dettaär förutsättningsynsätt, en
för internationell konkurrenskraft. Ett påstående kan riktigt isom vara

konkret fall, det behöver innehållaett allmängiltigutan att sanning.en
Argumentet dessutom inget konkurrenssäger bra eller dåligtäross om

konkurrensens villkor, dvs.utan i vissa situationer måsteattmera om
företag samverka med andra företag för få den styrka krävs föratt som

kunna konkurrera på marknad.att en
I sin form leder samverkanextrema styrka, tillargumentet, att ettger

försvar för oligopolistiska marknadsförhållanden. Den amerikanske
ekonomen Schumpeter hävdade företag och stark marknads-att stora
makt i händerna på fåtal företag skapade innovation-ett ett gynnsamt
sklimat. IT-branschens utveckling under de åren15senaste är ett gott
exempel på dvs. den dynamiska roll kanmotsatsen spelas småsom av
och medelstora företag samtidigt de etablerade företagen uppträdersom

konservativa förespråkare för IBM domineradestatussom quo.
stordatorermarknaden för och företagets ledning trodde inte på den

53 IBM dominerade marknaden för både hårdvara själva datamaskinen och
mjukvara operativsystem och kompilatorer. De vinsterna korn frånstora

stemunderhâll och ersättning för mjukvarulicenser försäljning kring-sy samt av
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1980-börjanfrånmarknadsfördeochutvecklat avälvadepersondator
Detvisdomen.rådandedenenligt varframtidenStordatomtalet. var

utsträckning överbetydande togiföretagdynamiskasmåistället som
Microsoft,gigantertillfartrasandemedoch nyabranschen växte

ochefterkälkenpåhamnadeIBMCompaq.ochAppleIntel,Lotus,
ochrationaliseringsåtgärderochomfattande smärtsammatilltvingades

omorganisationer.
ensamt. domine-ochStorainteexempel. Det ärbraIBMFallet är ett

lanseringenvidlyckosammasällan1993Lindbeck avföretagrande är
favoriserardepåberokan attDettaprodukter.revolutionerandenya

svårtharidéer attsortiment,i sitt attprodukteretablerade nyaredan
systematisktföretagendeochbyråkratier storaattstorapenetrera

risktagande.undvikaförsöker
revolutionerandeochteknologiendastintehandlaridéerNya nyom

ochsteladenimotverkaskanÄven framstegensmådeprodukter.
saknarföretagdominerandeuppstå ikan somettmiljöbyråkratiska som

fårDesupertankers.blikanföretagStorakonkurrenstryck. somkraftigt
tydliginteförvarningen ärOmstoppsträcka.ochlångorimligt start-en Storlekgrund.påobevekligtgårochtidikursändraintedehinnernog

medepoknackdelar. I storaocksåkandet enMenfördelar. geger givetdet inteframgångnyckel till ärflexibilitetdär ärförändringar en
allaunderlyckosammade mestkommer attföretagende varastoraatt

förhållanden.
meddetaljhandelnochparti-förbetydelsediskussiondennaHar
ochbranschmångaenligtLivsmedelsbranschen är mogenlivsmedel en
ochkreativitetdenförbegränsat utrymmefinnasdetskulle ettdärmed

dockfinnsDetföretag.nyetableradesmådynamik ges avsom
ekonomisk-årenshundratvåi debakgrund senastemedanledning att,

mogna ochbransch kan omsigfrågautveckling,historiska enom
begrepprelativtellerabsolut ettmognaden är ett

databrans-1970-taletbörjanpåutvecklingen vartekniskaden avGivet
litteraturmedhyllmeterskrevsdet somochbranschchen mogenen

förmarknadendominerapredestinerat attIBMvarförförklarade var
visadeframtidenöverskådligaframtid. Denöverskådligunderdatorer

innebarteknikNybegränsat. nyaPerspektivettiden.iliggasig varnära
till denställasnabbt nyaoförmöget att omoch IBM nogmöjligheter var

skrivare.ochterminalerutrustning som
utvecklafortsattevarvsindustrin att54 svenskadenexempel somEtt ärannat ochproducenterasiatiskafrånkonkurrensen växtetankfartyg närstora

övermättades.marknaden
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situationen. Men under några år på slutet 1960- och början på 1970-av
talet representerade IBM dominerande företag påett marknad.en mogen
Analogin kan tyckas hårresande många minns hur det gickmen av oss
med Arlas mjölkbutiker självbetjäningen slognär igenom under slutet

1950-talet. Idag har Arla inga butiker. Den analogaav kassaapparaten
förutsättning för snabbköpet. Streckkoder, digitalavar informations-en
och väl fungerandesystem läsare förutsättning förär butikenen utan

kassörskor. Idag talas ofta "hypermarknademas" mognad och fram-om
växten butiker vilka kan befinnatyper sig iav gränssnittetnya av
mellan förädlingsindustri, livsmedelsaffär och Det möjligt,restaurang. är

inte givet, ICA och KF bästatt rustade förärmen dennamötaatt
utveckling. Dagens dominerande aktörer på den marknaden kanmogna

alltför konservativa för bryta i tid marknadensvara att formernärupp
blir övermogna.

Utredningens ideal inte marknad beståendeär antaletten stortav
företag sig konkurrensägnar på liv och död. Ekonomer idagsom är

det finns behov lagomatt fullständigense ett konkur-om änmer av av
Företag måste möjlighet njuta försprångetsrens. att temporärtges en
för risktaganderänta skallatt mödan Det viktigavärt. inteäranses

antalet aktörer på marknad, hur dessa uppträder.tanen
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etableringshinderochInträdeskostnader3.2

påinträdemedkaraktäriseras attkanmarknadkonkurrensutsattEn
företagkostnadsfritt. Ettutträdesamtidigt ärfrittmarknaden är som

sittavvecklaochmarknadenpåsig engage-etablerakunnabådeskall
flertaletsjälvtsig attDetkostnader. sägeromfattandeutanmang

fåtalskon-5’ Förekomstenideal.detta avintemarknader motuppsvarar
utbud, iochprissättninginnebärasigiinte attdockbehöverkurrens

iåstadkommitshaskullevadfrånavvikerutsträckning, somstörreen
dethosstyrkanAvgörandekonkurrenssituation. äridealmeren

styrkaKonkurrensensomvandlingstrycket.ellerkonkurrens-potentiella
in-andraellerinträdeskostnaderförekomstenpåverkas avgenom

trädeshinder.
utredningen,dåförintressespecielltfåtalskonkurrens ärmedFallet av

karaktärise-livsmedelskedjan,svenskadeninomdelmarknader,flertalet
fåtalskonkurrens. Det ärellerförhållandenmonopolliknandeavras

för ettbättreföretagfå utrymmemedmarknadgivet geratt en
Teoretiskt börföretag.mångamedmarknadbeteendesamordnat än en

sina vinster attmaximerakunnaoligopolmarknad genompåföretag en
förfaraalltid attfinnsDärmedprissättning.ochutbud ensamordna

pådominansmissbrukar sinmarknad gemensamtsådanpåföretag en
bekostnad.resursallokeringenseffektivadenochkonsumentens

fåtalskonkurrens fungeraskallmedmarknadförVillkoret att en
till-konkurrenstryck, ärpotentielltför somden etteffektivt utsättsär att
ochutbudsittskallföretagenetableradedestarkt för anpassaräckligt att

skullevadfrånavvikerinteprincipi somså dessaprisersina att --
förutsättningviktig är attEnmarknadsstruktur.idealviduppnås meren

marknaden.påetableringhindersaknasdet mot en
Delshinder.slagstvå olikaförekommerlivsmedelsområdetInom

inträdeskost-högauppkomstentillmarknadenpåstrukturen avleder
offentligaformerolikaetableringförsvårasdels avnader, genom

regleringar.
förinträdeskostnaderskaparskalfördelarochintegrationVertikal

benchmarkbroader"merely1982ord55 Baumolsmed"Contestability" aär
contestablethatT0perfect competition.thanapplicability is saywiderof
havemonopoliescontestableand that someideallybehavemonopolies

allofnearlythis truethatimply isdoing evenfor is not toincentives so
reality"monopolies inunregulatedofoligopolies or

delbetänkande56 KonkurrensutredningensSe
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potentiella konkurrenter. En konkurrent vill in på marknadensom
behöver snabbt komma i det etablerade företagets storlek förupp att
kunna konkurrera effektivt. Begränsningar i etableringsrätt eller produk-
tionskvoter inom jordbrukspolitiken exempel påär offentliga regleringar

kan skapa inträdeshinder på marknad.som en
Vissa jordbrukspolitikens instrument tydliga hinderav är inträdemot

på marknad. Detta gäller produktionskvotert.ex.en överlåtes påsom
enskilda företag. En tull också direktär handelshinderett värde påvars
marknaden enkelt kan Tullar inom livsmedelsområdetmätas. ligger ofta
på nivåer 100över De inte fördyraprocent. import. Avsiktenattavser

förhindraär import. Olika tekniskaatt handelshindertyper kan fåav
liknande effekter förhindra eller fördyraatt import livsmedel.genom av
Krav på märkning livsmedel kan fördyra importent ochav ex ge en
konkurrensfördel de företag redan etablerade på denär nationellasom
marknaden.

Produktionskvoter, tullar och icke-tariffära handelshinder där
tekniska handelshinder ingår olika formerutgör offentligt regleradeav
hinder för företag etablera sig eller vinnaatt inträde på marknad.en

Etablerings- eller inträdeshinder sällan absolutaär i be-samma
märkelse den svenska sockerkvotent vilken "ägs"som ex ettav
monopolföretag. I de flesta fall det sigrör gradskillnader därom
marknadsstrukturen kan komponentutgöra bland flera andraen som
påverkar inträdeskostnader och därmed motverkar etablering på
marknaden. Vi utgår från graden inträdeshinderatt kan värderasav som
den fördel innehas etablerade aktörer inom marknadsom av överen
potentiella konkurrenter. Denna fördel återspeglas i den omfattning som
de etablerade företagen kan öka sin prisnivå den nivåöver vidsom ges

konkurrens, företag marknaden.etablerarutan sig påattren nya
Poängen inträdesvillkorenär refereraratt till standard inte ären som

direkt knuten till situationen på marknaden och därmed inte till de
verkliga kostnaderna för etablera sig inomatt bransch. Det är ten ex

57Krav märkningpå livsmedel liksom krav vissa tillsatser,på eller förbudav
använda tillsatser,mot att exempel tekniskaär på handelshinder. EU kräver avländer utanför gemenskapen, vill kött till den inreexportera marknaden,som

deras slakterieratt godkänns inspektörer från Kommissionen. Detta krav kanav
också tekniskt handelshinder.ettses som
58"This competitive levelminimum ofprice usefulcost referenceisor pointafor evaluating the condition of entry" skrev Bain 1956 "Completely easy orunimpeded involves the inability ofentry established firms aboveraise priceto
this level all persistentlyat the through withouttimeor on average— —attracting entry"new
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nivådenbransch, priserna liggerdärfullt möjligt avsevärt överatt en
några övervinsterinte uppvisaruppnås vid konkurrens,skulle rensom

effektivt påetablerade företagen intedetill följd att opererarav
Omfattande in-överkapacitet.effektmarknaden. En vanlig av

företagmarknad depåträdeshinder kan existera ärattutan somen
normala förligger detavkastningetablerade där har översomen

starka inträdes-branscher.i andra Tvärtom,investeringarmotsvarande typ av
detomvandlingstrycket. Därmedminskaretableringshindereller är

inträdeskostnaderhögapå marknad medföretagtroligt attt.o.m. up-en
marknad.konkurrensutsattpåmindre effektivtpträder än en

inträdeshinderadministrativafrånögonblicket bortserOm vi för som
ekonomer hävdatharproduktionskvoterochimport- att tret ex

inträdeshinder:marknaduppfyllda påvillkor skall utanenvara

kostnadsfördelarnågra absolutafår inte haetablerade företagende
företag;nyetableradeförhållande tilli

produktdifferentieringfördel ifår inte haetablerade företagende en
företag; ochtill nyetableradeförhållandevarumärke it ettex

stordrifts-omfattandeha någrafår inteetablerade företagende
nyetablerade företag.tillförhållandefördelar i

hos kost-på omfattningenberointrädesribban kommerpåHöjden att
kan förmodasskaleffekter. Detproduktdifferentiering ochnadsfördelar,

mark-påomfattning existerareller mindrefenomen isamtliga störreatt
uppgift blir vid sidanUtredningenslivsmedel.mednader för handel att,

"ekonomiska"diskutera dessainträdeshinder,administrativa omav
för begränsaskulle kunnaoch vadförekommerhinder göras attsom

undersöka devilluttryckt;Annorlundahinder.existerande
sänka inträdes-ingripandenoffentligafinnsmöjligheter att genomsom

ribban.

Bain 1956J.S.
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medelstora företagens rollsmå och i3.3 De

konkurrensen

små medelstora företag kan förknippas med låghävdas ofta ochDet att
rikhaltig förekomst sådana företag påeffektivitet och att en av en
finns hel del vinna på strukturrationalise-marknad tyder på det attatt en

också tekniken ochvissa fall hävdas den moderna deringar. I att
utesluter förekomsten konkurrenskraf-vertikalt integrerade företagen av

Åföretag. andra sidan hävdas ofta konsu-tiga små och medelstora
livsmedelsproduktion, framförallt förädlingsled,menthåll småskalig iatt

då konsumenten kankvalitet och säkerhetleder till högre störreen en
mångaLokal produktion upplevsha kännedom matens ursprung. avom

för god kvalitet. finns det idagkonsumenter Dessutomgarantensom
uppnå ekonomisk effektivitet vidteknik det möjligtmodern gör attsom

förädling vad tidigare varit möjligt. Dettamindre volymer vid än som
pastörisering och förpackninginom livsmedelssektom,gäller t.ex. av

mjölkråvara yoghurt eller glass.vidareförädling tillmjölk samt av
förerfarit vid kontakter medEnligt vad utredningen representanter

informationsteknologiEuropeiska kedjor modern störrestörre ger en
butiksenheter inom kedjomas Orsakenmöjlighet behålla mindreatt ram.

för lagerhantering och distributionövergång till system samtär nyaen
ochärkning, IT-stöd vid inventeringbland prismautomatisering annatav

och enheter kan med modern teknik bedrivasbokföring. Mindre företag
lyfts framgenerell slutsatsväl så effektivt Detta ärstörre. en somsom

intemationellt. på butiken har därmed mindre betydelse. AvStorleken
effekter.tillgången till de "tekniker" dessabetydelse däremotär som ger

endast erbjudas inom kedjomasdagens situation kan dessaI ram.

60 technological last decade has centered"The transcendent change theover
electronics, and communications technologies. has madearound computers,

small business do, how they do and themajor impact what cana on
finnswiht which do and has allowed smallefficiency they tomany

computer-communi-effectively with larger businessen. The...compete more
flexibility,technological revolution will generally improve the thecations

opportunity of small businessen form, andcapability, and the competeto serve,
wamed that essential thatin and existing markets. Several groups wasnew

meaningful reasonablebusinessen contiunue havesmall at cost, toto access,
Public policy"informations highway" and itsthe so-called successors.

Businessneeded its U.S. Smallinitiatives well be accessto assuremay
EntrepreneurshipAdministration, Third Millenium: Small andThe Business in

special publication Prepared for Delegates the 1995the Century. A21st to
Washington D.C. s.6Conference SmallWhite Business,House on
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denI ekonomiska litteraturen hävdas allmänt det saknas direktatt ett
samband mellan storlek och effektivitet. Storleken leder ofta till
skalfördelar. Förutsättningarna kan goda i företag detett stortvara men
finns inget och/eller dominerande företagsäger att stora ärsom mer
effektiva mindre företag. Större företag kan mindre benägna tillän vara
förändringar och därför låsa sig fast i traditionell inriktningen av
produktionen. finns ocksåDet för "slack" i organisationenett utrymme
i företag på i mindre. Företag dessutom harstora sätt änett annat som

dominerande ställning på marknad saknar ofta tillräckligtetten en
konkurrenstryck för genomföra förändringar och uppnå högatt
effektivitet.

På lång sikt utvecklingen produktionsprocesser och in-är av nya
troduktionen de betydelsefulla aspekternamest ettav nya processer av
företags effektivitet d dynamisk, teknisk effektivitet. Dennasv-
uppnås bäst under förhållanden präglade decentraliserat besluts-av
fattande och fritt tillträde till den berörda marknaden. Små och växande
företag spelar i detta sammanhang viktig roll bärareen som av
förnyelse.

Ur konkurrenspolitiskt perspektiv har diskussionen småett om
respektive effektivitetföretags grundläggande betydelse. Om istora en

extremfall och dominerande företag skulle ha sådana kostnads-störreett
fördelar små företag inte kan komma påin marknaden existeraratt
mycket starka inträdeshinder på ifrågavarande marknad. ocksåDet bör
märkas kostnadsfördelar inte alltid uttryck för effektivitet. Före-att ger
kommer dessutom exklusiva bindningar och avtal, vilka möjligaär

uppnå för de vill träda in på marknaden, det svårareatt är ännu attsom
hävda kostnadsfördelarexisterande reflekterar i produk-att övertagett

produktionenstutveckling eller organisation.
Sammanfattningsvis kan hävdavi det inte finns några klara ochatt

entydiga samband effektivitetmellan och företags storlek. Det finnsett
dessutom risk i blanda kostnadsfördelar, vunnitsatten samman som

konkurrensbegränsningar, företagsmed effektivitet. Ettettgenom
monopol beskattar sektorerandra kan ytligt framståsett ettsom som
effektivt företag med hög avskastning. På motsvarande kansätt
exklusiva avtal leda till viss produkt eller produktionsprocessatt en
enbart tillgänglig till företag vilka därför, i kraftgörs en grupp av av
detta avtal, kan öka sina marginaler i egentlig bemärkelseutan att vara

effektiva företag påandra marknad.änmer samma
Även vi godtar små och medelstora företag kan effektivaattom vara

i ekonomiskt hänseende kan ändå deras roll för konkurrensen ifrågasät-
För de företagen kan dådet ha marginell betydelsestörretas. en om
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konkur-på marknaden. Detföretag kommerytterligare mindreett
påföretag kommer inytterligare litetrenstryck skapas ettatt ensom av

dock små företag kanmarknad kan försumbart. Poängen är attvara
ekonomiskafår vårtföretag. Däravmedelstora ochtill systemväxa stora

skapas försmå företagdynamik. Närdel sin växer ett utrymmeaven
påkonkurrenstrycketvilket i sin ökaroch nytänkandeinnovationer tur

på marknaden.och redan etableradede större
småfrämsta betydelsen hosdenkandet hävdasLite tillspetsat att

och blibestår de kanpå marknad iföretag för konkurrensen växaatten
företag saknasför småå sidan, möjlighetenOm, andra växaattstora.

kankostnadsfördelarexklusiva avtal ellerrådande skalfördelar,genom
konkurrensutsatt och därifråga intemarknadenslutsatsen dras är attatt

administrativa inträdes-och/ellerinträdeskostnaderråder omfattande
barriärer.
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3.4 Handelspolitik konkurrenspolitikoch

Att förbättra marknads funktionssätt konkurrenslagstiftningen genom
eller marknaden för impoitkonkurrens har i många fallöppnaattgenom
liknande effekt. båda fallenI blir marknaden konkurrensutsattmer

förse säljare och köpare med fler valmöjligheter. Import-attgenom
konkurrens innebär begränsning i etablerade företags möjlighet atten

marknadsmakt och missbruka dominerande ställning. Dennautöva att en
slutsats har ofta lett till regering vill ökaargumentet att en som
konkurrenstrycket, antingen kan för import elleröppna gränserna
tillgripa effektiv konkurrenspolitik. Handels- och konkurrenspo-en mer
litik blir med detta substitut. En regering skulle kunna väljasynsätt
mellan dessa metoder för understödja konkurrensen och uppnåatt en

effektiv fördelning de produktiva I det svenska falletmer av resurserna.
skulle det alltså kunna räcka med reformera livsmedelspolitiken ochatt

EUs för import för uppnå de avsedda positivaöppna gränser att
effektema.

finnsDet dock rad leder till slutsatsen föränd-argument atten som
ringar handels- och konkurrenspolitiken, i vår konkreta verklighet,av

komplement substitut.är änmer
Om vi begränsar till marknadsstrukturen kan frihandelspolitikoss en

i vissa fall perfekt substitut för konkurrenspolitik. Det ställsutgöra ett
dock krav förrad detta skulle bli fallet. förutsättningEnatt är atten
marknaderna konkurrensutsatta och den relevanta geografiskaär att
marknaden internationell. I det verkliga livet det endast fåtalär är ett
marknader inom livsmedelssektom kännetecknas antalett stortsom av
företag vilka konkurrerar internationellt. Spannmål relativt homo-är en

Trots detta handelndomineras den internationella fåtalettgen vara. av
mycket företag kan förmodas ha absolut kostnadsfördelstora som en

de volymer de förfogar och dess förmåga påverkaöver attgenom
marknaderna för ochtenniner optioner. Inom livsmedelssektom listanär

marknader konkurrensutsatta både nationellt och intematio-över ärsom
nellt mycket kort. möjligtDet situationen kommer förbättrasär att att

61 siktPâ kort leder förändringarökat konkurrenstryck till utbud ochett av
priser. längre siktPâ medför ökat konkurrenstryck de produktivaett att

kan effektivt.användas inte uteslutet vi förutomDet är attresurserna mer
effekterna utbud, priser och resursfördelning också fär positiva effekterpá pâ
innovationsklimatet. Risktagande blir naturligt och premieras bättre pämer
konkurrensutsatta marknader.
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kommerfrihandel. de första i dennaökad Men stegen processgenom
där företag medoch internationell omgivning,i nationellatt tas en

också ipå olika delmarknader legio. Detdominerande positioner ärär
WTOskommer bli utdragenhögsta grad troligt närattatt processen

ned på stödlängre tidsperiod drarmedlemsländer successivt under en
konkurrenslagstiftning blir, iupprätthållenoch gränsskydd. Nationellt

komplementsubstitut nödvändigtscenario, intedetta utan ettett om
förresursutnyttjandet och fördelaröka effektiviteten iavsikten är att ge

importörer.både ochexportörer
omfattandefrihandel inte kan haocksåDet värtär att notera att en

relevantadet gäller där deninverkan på konkurrenssituationen när varor
färskvaror ochregional. gäller vissamarknaden lokal eller Dettaär t ex

konkurrenslagstiftningenområden behövsdetaljhandeln. dessaInom
ökade omvandlingstryckkomplement till detnödvändigtett somsom

ökad frihandel.skapas genom
på mark-första hand inriktadSlutligen, konkurrenspolitiken inte iär

vi intepå marknadsbeteende. Förutsattnadsstrukturer att tror attutan
konkurrensutsattauppträder deföretag anledningutan voresom om -

konkur-för dvs.livsmedelssektom talarsituationen inom attmotsatsen
möjligt faller tankenså långt dettarensbegränsningar utnyttjas attär -

livsmedelssek-villkor idag gäller inomfrihandel med de somensam,
utnyttjandeuppnå effektivtmedel förkan ettutgöra attetttom, av

radAlltså, frihandel löserlivsmedelssektom.inom enresurserna
medinternationella handelninom denidag existerarproblem som

relateradesjälvklart de problemintelivsmedel, den löser ärsommen

62 efterbildadesmed iVärldshandelsorganisationen WTO Genevesäte som
Uruguay-runda.GATT avtalets

63 liberalise trade andfurtherapproach that"One totosuggest moves
globalmuch effectdisciplines haveGA TTimplement existing greater onamay

disciplinesltpolicyofmultilateralthan the iscompetitionpursuitcompetition
andfree marketpolicy isfree tradethe bestthe old idea that anti-trust access.

will be affected by marketinternationalwith free trade, competitionBut even
and dynamic inefficiencies.marketfailures thatimperfections and staticcreate

theofdemand and supply, wellThe characteristics strategicas asexogenous
internationalleadthese Characteristics,allowed by concentration,tomoves

information.differentiation andand productbarriers asymetricexit,to entry
socialtrade alone will leadthat freeTherefore there is toguarantee ano

stimulatesbuttrade eliminatesFreer restrictive practicesoplimum. some
ofreducinginefficientfirms seek alternativtothers competition. ismeansas

supported bymarket has beenof the single Europeanwhy the creation a
TowardsJacquemin 1995policy" A.ofreinforcement competition an

Competition Policy, i The World Vol 18 NoInternationalisation of Economy
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företagsbeteendentill på marknaden. Därför det också motiveratär att
betrakta konkurrens- och frihandelspolitik ömsesidigt understödjsom an-
de substitut. Detta också viktig utgångspunkt för vårtän ärsnarare en
arbete. Det gäller samtidigt i frågan från båda ändarna. Inter-att ta tag
nationellt arbeta för ökad frihandel, främstatt attgenom genom
refonnera EUs jordbrukspolitik. Nationellt utformaattgenom en
konkurrenspolitik förbättrar företagens beteende på marknadernasom
och sänker inträdeskostnadema till dessa marknader.
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åtgär-leder tillperspektivbrett3.5 Ett som

områdenolikaflerader inom

alltmerblir bådevärldsekonominsituation därinförstår idagVi en
Ökad livsmedelmedhandelnkonkurrens i ärsammanflätad.ochöppen

centralharfrågaproblem. Detsvensktnationellt, ärinte ett ensomen
frihandel.ökadförsamarbetetinternationellamultilateralai detroll en

tilllivsmedelexportochimportvårt arbetefrågor iDe rör avsom
Därför inledsperspektiv.internationelltibesvaraskan endastSverige ett

livsmedelmedhandelnbehandlar i inter-avsnitt ettettrapporten somav
ochekonomiemaSammanflätningenperspektiv. ettnationellt av

importkonkurrens,skyddatstidigaremarknader,öppnande motsomav
handel,mellansambandenuppmärksamhetökadtillleder aven

medvetenhetväxandeidagfinnsDetoch konkurrens.investeringar en
på koordine-måste byggaområdedettainompolitiska framstegattom

ochstruktur-handel-,politikområdendeinsatser inom rörrade som
utgångspunkt.konkurrenspolitik. också utredningensDetta är

EuropeiskadendelSverigejanuari 1995Sedan utgör gemen-en av
politiköverstatligharmarknad. EUdess inreochskapen gemensamen

gäller i högstautredningen. Dettakämområden berörsamtligainom som
detingick iöverstatlighetenjordbrukspolitiken därochför handels-grad

konkurrenspolitiken.gäller försakSammaRomfördraget.ursprungliga
underutvecklatsgradvistharlivsmedelslagstiftningenDen gemensamma

förverkli-marknadensför den inreberedaåren förtiode vägattsenaste
handelnhandelshinder itekniskagrunden föravskaffagande attgenom

jordbruk,handel,förpolitikenmedlemsstater. Denmellan gemensamma
andrabehandlas avsnitt.konkurrensoch ilivsmedelslagstiftning ett
och handelförädlingsindustrimellan samtgränssnittetdetSverigeI är

detaljhandelnochparti-inomutvecklingstrendemaochstrukturen som
tillämpning inomkonkurrenslagensbehandlasDessutomfokuseras.

denskapaskonkurrensenvillkoroch delivsmedelsområdet avsom
behandlassvenska iDenlivsmedelslagstiftningen. situationensvenska

tredje avsnitt.ett

trade,64 fieldsof policythe triadfocuseddiscussionsRound Table"The on -
keyemerginginteraction tocompetition whoseandinvestment as a— madediscussionsThemarket ...dimensions ofunderstanding the access.new

throughtodayeffectivelypursuedbeonlyobjectivespolicyclear that can
ofMarket Access in1996OECD New Dimensionsapproaches"integrated a

s.3WorldGlobalising Economy,
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bredaDet perspektivet knyts i konkretaantal förslag tillettsamman
förändringar EUzs politik och livsmedelslag-som avser gemensamma
stiftning ochnärings- konkurrenspolitik i Sverige. Detsamt är ut-
redningens utgångspunkt ökad konkurrens i handeln med livsmedelatt
endast kan uppnås samlad och koordinerad aktion,genom en som
inbegriper åtgärder flerainom olika politikområden.

16-13536
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internationella perspektivet4 Det -

livsmedel världsmarknadenpå

Några viktiga trender i den inter-4.1

nationella handeln med livsmedel

Livsmedel med betydelse världen Trotsär över.storen grupp av varor
internationella handeln med livsmedel minskat i omfatt-detta har den

har nedgångning sedan början på l970-talet. Paradoxalt denna i den
för-internationella handeln sammanfallit med omfattande regionala

ökat mellansörjningsproblem, vilka borde behovet skeppaatt varor
regioner, kontinenter och världsdelar.

OECD:sökade protektionismen i medlemsländerdenDet somvar
ledde till avtagande världshandel ochunder denna period enen

gickvärldshandelns Under 1960-taletförändring strömmarav
förädlade livsmedel och våra vanligastemedhandelsströmmama,

spannmål, i utsträckning från transatlantiskajordbruksråvaror storsom
till Sedan början 1980-talet gåroch tropiska länder Europa. netto-av

våraExporten vanligaste livsmedelväg.strömmama motsatt av som
går från Afrika ochmejeriprodukter och idag EU till Asienvete ,Östeuropa. Afrika och Latinamerika har kommit spela alltAsien, att en

Frankrike,på världsmarknaden.mindre roll exportörer somsom
nettoimportörlivsmedel,EUs exportörär största storvar ennumera av

jordbrukspolitiken inomfram till det l970-talet. Den internasena
omfattning och inriktning.OECD-statema har förändrat handelns En

livsmedel, i världsmåttstock, kräverökad konkurrens handeln medi
fortsatta marknadsinriktade reformer.

andelnedanstående hur EUs livsmedelsimport,l diagram visas som av
gemenskapen formades.har minskat kraftigt sedanden totala importen,

65 ivälfärdsförluster för konsumenterna de länder ökadebetydandesamt som
prisstödet till jordbruket
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import ochDiagram livsmedel1 EUs export av

co:8
U:85
.:- um.°’.‘E

3;O m20;
ES
c ;;°Wuu~.‘:.:°-
träd
OOU0.0.:E‘uJI
Ill

Hill1Iltllllmllllllllifilllllpå

llIIlllllllllllmllllllllllll
1

1

LO OOI-OOLOO NNoo 1-1-
;uaomd



Det internationellaSOU perspektivet livsmedel världsmarknaden1996:144 på 163-

Utvecklingsländema spelar allt mindre roll handelspartners. ACPen som
EUzs°°ländernas andel totala import sjönk från 10 år 1958procentav

199267.till 4 år Detta gäller inte endast livsmedel. Men utveck-procent
lingen inom sektorn för jordbruksråvaror och livsmedel går i täten när
det gäller den ändrade riktningen hos handelsströmmarna. Den andra
sidan denna utveckling har varit oavbruten försämringav en av
framförallt afrikanskade "handelsvillkor" där det reala värdetstaternas

ersättningen för tropiska produkter sjunkit exportpriserna frånänav mer
Europa och USA. Protektionismen inom OECD har inte påverkatendast
inkomst- och resursfördelning negativt inom den har ocksåEU, bidragit

försämratill villkoren för de utvecklingsländer haratt export-som en
potential inom livsmedelsområdet.

4.1.1 internationella livsmedelspolitikenDen
V

internationella livsmedelspolitikenDen handlar våra förutsättningarom
försörja jordens befolkning livsmedel,med tillgripa produk-att utan att

tionsmetoder innebär hot miljön långsiktigtoch uthålligett motsom en
livsmedelsförsörjning. Rio-konferensens förklara beslut innebär i detta
avseende deltagarna har åtagande uppnåatt ett gemensamt att en
långsiktigt uthållig livsmedelsproduktion. Miljökrav och hänsyn till de

vårbegränsningar för produktionsfönnåga kommersätternaturensom
roll förspela dominerande den internationella livsmedelspolitikenatt en

under överskådlig framtid. Det denna bakgrund dis-är mot som en
någrakussion kan föras kring viktiga trender under år, påsom senare
påverkatgenomgripande den internationella marknaden försätt,ett

livsmedel och jordbruksprodukter.

Livsmedelsberedskapen och Afrikasituationen i

Försörjningssituationen Afrika Saharai söder har under långom en
följd år varit källa till problem. Det grundläggande problemet,av en
vilket beskrivits internationella organisationer FAO ochav som
Världsbanken, den allmänna inkomstnivån i Afrika sjunkit underär att
1980-talet. tillräckligaUtan inkomster uppstår försörjningsproblem.
Investeringarna i jordbruket det saknas köpkraftignäravstannar
efterfrågan. Investeringarna ocksåi jordbruket har påverkats negativt

66 iEU-IZ detta sammanhangavses
7 Heidensohn K. 1995 Europe and World Trade, New York
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tillgången på billig spannmål, exporterad med bidrag, från USAgenom
och EU. Städemas befolkning har fått tillgång till billiga importerade
livsmedel. Efterfrågan på inhemsk produktion har minskat. l många fall
har det skett förskjutning efterfrågani från inhemska produkter t.ex.en
ris och kassavarot Sambandettill mellan vår protektionistiskavete.
jordbrukspolitik och den låga investeringsnivån inom jordbruket i Afrika

tydligt.är ‘
Sydafrikas demokratisering och den pågående utvecklingen av

jordbruksproduktionen i dess grannländer, Mozambique, kan på siktsom
komma få påpositiv inverkan livsmedelsförsörjningen inomatt en
regionen. lågaDen investcringsnivån och tillgången på kapital är ett
avgörande problem. Vissa länder i regionen, Zambia, har vidsom
normala skördar överskott jordbruksprodukter majs.ett stort av som
Men bristande infrastruktur har, tillsammans med aggressiv mark-en
nadsföring med exportbidrag överskottsmajs från OECD-länder,av
inneburit produktionen inte kunnat marknadsföras inom regionen. Deatt
möjligheter funnits regionalt balansera underskotten i vissaattsom
länder med överskott i har kunnatandra inte utnyttjas. Den inom-
regionala handeln med livsmedel har därmed hamnat på lägre nivåen

nödvändigt.än

ökad konsumtionEn importerade livsmedel Asieniav

Den internationella handeln med livsmedel kommer påverkas detatt av
multilaterala handelsavtal tecknades efter GATTs Uruguay-runda.som
Än viktigare, på kort sikt, den pågående utvecklingen i asien därär
tillväxten i länder Taiwan och SingaporeKorea, Kina harsamtsom
medfört efterfråganstarkt växande både jordbruksråvaror ochen
förädlade livsmedel. Den starka ekonomiska området hartillväxten i
inneburit arbetskraft lämnat jordbruket för industriarbete i städerna.att
Därmed har den inhemska produktionskapaciteten begränsats kortsiktigt.
På längre sikt kommer produktivitetsutvecklingen kunna kompenseraatt
för bortfallet arbetskraft. Det troligt industrialiseringen iär attav
städerna kommer, liksom under vår industrialiseringsprocess på slutet

1800-talet, mekanisering inom jordbruket ochatt motsvarasav av en
därmed också möjlighet till ökad produktivitet. Samtidigt har tillväxten
också skapat ökade inkomster för relativt invånare i destora grupper av

Ökadesnabbväxande områdena t södra Kina. inkomster ledermer ex
till konsumtionsmönster. Konsumenterna efterfrågar ökadiett annat ut-
sträckning nötkött, och förädlade livsmedel, så kalladeävenvete
bekvämlighetsvaror. efterfråganDärmed har på dessa ökat starkt,varor
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vilket bidragit för mycket högatill de närvarande världsmarknadspri-
jordbruksprodukter.serna

forna och central ochDet Sovjet i Östeuropastaterna

Livsmedelsproduktionen betydelsefull i flertalet länder i central- ochär
l Polen arbetar 25,4 i Rumänien och i Bulgarien34 18Östeuropa. pro-, Ävenarbetskraften inom jordbruket. i de relativt utveckladecent av

länderna, Ungern och Tjeckien, har jordbruket och livsmedelsför-som
ädlingen central roll inom ekonomin. förhållande har tillDetta delen

områden Comeconsin grund i dessa inom hade rollen försörjaatt att
Sovjetunionen med livsmedel. Av betydelse dockstörre är att staterna

CÖEi har goda naturliga förutsättningar för livsmedelsproduktion. Det
finns också historisk länk till tiden före första världskriget och underen
mellankrigsåren då livsmedel från bidrog till försörja deöstra atteuropa

delarna och därmed det möjligt för arbetskraft frigörasvästra göra att
från jordbruket.

Med hänsyn till klimat och jordmån finns det skäl tillskriva dessaatt
god förmåga konkurreraländer potentiell inom livsmedelssektomatten

sådanmed producentema i EU. Vad talar utveckling denärmotsom en
jordbruket, arkaisktrådande strukturen inom växlar mellan ettsom sm

storskaligtskaligt familjejordbruk i Polen till statligt jordbruk iett
finns på riskkapitaloch den brist för närvarande denUngern, samtsom

dåligt utbyggda infrastrukturen. Förädlingsindustrin i allmänhetär - -
konkurrenskraftig hanteringen jordbruksråvaror från detinte och attav

bondgården hållerde lämnat och till dess de når konsumenten inteatt
standard ekonomiska tillbakagången harinom EU. Densamma som

också dessa områden.märkts tydligt inom
Problemen detta producerar dessa länder idagbetydande. Trotsär

varuområden. Orsakenomfattande överskott inom flera viktiga är att
den inhemska konsumtionen har minskat kraftigt till följd över-av
gången prissättning på livsmedel. Produk-till marknadsmässigen mer
tionen har fallit lika mycket Samtidigt har Sovjetunioneninte
försvunnit marknad för livsmedel. Resultatet uppkomstenärsom en av
betydande överskott vilka måste exporteras.

och hushålls-Vad kommer hända hjulen börjar igennäratt snurra
jordbruksvarorinkomsterna ökar Produktionen kommer med allav

Ökningensannolikhet öka igen. kan bli betydande dessa länderatt om
går nivå nivåfrån dagens relativt låga på priset till bonden till en som
ligger prisnivån bedömare produk-inom EU. Vissanärmare attmenar

kan till påtionen komma öka mellan 20 40 beroendeatt procent,
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varuområde, redan återhämtning till den prisnivå rådde förevid en som
det kommunistiska sammanbrottet.

CÖEpåKan ökad produktion absorberas marknaden inom Tillen
viss del kan detta fallet. ökad standard innebär ökad konsum-bli En en
tion Frågan vilken omfattninglivsmedel. i detta kan ske Enärav
framtida ökning inhemska konsumtionen förutsätter,den störreutanav
förändringar påi befolkningsstorlek, dagens konsumtion liggeratt en
lägre nivå vad kan nödvändigt. För närvarande saknasän som anses
dock på förekomsten utbredd svält och undemäringtecken av en mer

östeuropeiska ökning inkomstnivåni de central- och länderna. En av
kan ändå till ökning livsmedelskonsumtionensnaturligtvis leda en av

första hand följa det vi har ivärde. Detta bör dock i mönster sett
med föräd-Västeuropa d konsumtionen livsmedel högreav env s

bekvämlighetsvaror. sådan förändringlingsgrad ökar, så kallade En av
konsumtionenkonsumtionsmönstret kan endast påverka den inhemska

jordbruksråvaror marginellt.av
jordbruksråvaror, för andraindustriella konsumtionenDen av

ändamål kan komma öka. dock tveksamtlivsmedel, Det ärän att om
den kan komma till de nivåer rådde före kommunismenssomupp

ochDå omfattande subventioner till industrin mycketsammanbrott. gav
råvaror,låga priser på jordbruksråvaror upphov till slöseri medett som

marknadsmässiga prissättning.inte låter sig förenas med dagens mer
Östeuropeiskajordbruksproduktion inom de Central- ochEn ökad

ökad inhemsk konsum-länderna kan inte i sin helhet absorberas genom
kräver ökat tillträde tilltion. En ökning produktionen ett export-av

ryska samväldet och imarknader. står finna i det Västeuropa.Dessa att
kommer, oförändrat,ökad till marknader alltEn dessa attannatexport

skärpa behovetpåverka överskottssituation och ytterligareEUs att
jordbrukspolitiken.refonnera den gemensamma

förändringaråren och givet inga omedelbaraUnder de närmaste att
k Europa-avtalen kommerassociationsavtalen med EU deigörs s

Östeuropa förCentral- överskottsområde jordbruks-och ettatt vara
rimligaråvaror och underskottsområde för förädlade livsmedel. Denett

chans expansion,lösningen, dessa länder skall till är attges enom
förädlingsindustri så de nationelltutveckla infrastruktur och att

frånkan konkurrera med EU.producerade livsmedlen bättre export
ekonomiskapåverkas handelsbalansen och den allmännaDärmed

medlemskapsituationen positivt, vilket får ligga i linje med densägas
ministerrådsstrategi för i central- och EU:sÖsteuropa,staterna som

i Köpenhamn och Essen.enats om
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4.1.2 GATT:s Uruguay-runda och dess resultat

Bakgrund till Uruguay-rundan

68Inför GATT:s Uruguay-runda kunde framsteg frånnotera storaman
industritullartidigare rundor det gällde subventionernär tillsamt

industrin. fannsDet dock viktigt undantag och det gällde jordbruks-ett
produkter och livsmedel. Jordbrukets produkter omfattades inte av
avtalet. Flera de undertecknat tidigare avtal ansågparter attav som
tiden för också jordbruketsän produkter skulleattvar mer mogen
"disciplineras" inordnas i multilateralt handelsavtal. Fråganatt ettgenom
blev inte mindre brännande den ökning i subventioner till OECDav
ländernas jordbruk, inträffade under 1980-talets första hälft.som

EUs utvidgning under 1970-talet hade också påverkat möjligheten för
flera samväldesländer sälja sina jordbruksprodukter på den brittiskaatt
marknaden. Efter EU-medlemskap kvoterades importen samtidigtet som
den brittiska produktionen ökade med minskad importbenägenheten

följd..Australien och Nya Zeeland intog mycket aktiv hållning,som en
till förmån för jordbruksprodukter skulle omfattas GATT-avtalet,att av

ÄvenCairns-gruppen.inom den s.k. USA stödde tanken på URatt
skulle omfatta med siktet inställt på omfattande liberalise-en
ring med slopade jordbruksstöd vid avtalsperiodens slut. Vid sidan av
jordbruket väntade mångasig Uruguay-rundan också skulle leda tillatt
framsteg områdeninom investeringar,internationell sjöfart,som

immaterialrätt".tjänsteexport och

Avtalet Marakeshi

Uruguay-rundan inleddes 1986. Avsikten förhandlingarnaattvar
attettskulle avslutade så, avtal kunde undertecknas vid ettvara

ministermöte år 1990. 1989 samlades ministrarna i förMontreal att

68 Den inleddes i Punta del Este
69 Cairns uppkallad efter den istad Australien där de hade sittärgruppen
formerande sammanträde. Canada och det kommunistiska Ungern ingick i

tillsammans med rad andra hade intresse i ökadstatergruppen en som
frihandel med jordbruksprodukter och livsmedel. Se John Croome 1996t.ex.
Reshaping thé World System,Trading Geneva 30-31ss.
7° Trade related investment TRIMSmeasures
71Trade-related of intellectual rights TRIPSaspects property
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överväl-Resultatet inteutvecklingen.ditillsvarandeden varsummera
Caims-gruppenmellanijordbruksförhandlingenoch låsningendigande

framstodå andra,denoch EU Japan,sidan,och USA, å den samtena
mindre kundedestorundan. Intei helahinder framstegmotettsom

avtalm innebar"halvtidsMontrealministrarna i ett ensomomenas
i Montrealjordbruket. Frysningenstödnivåer tilluppnåddafrysning av

jordbrukspolitiken i länderutvecklingenbetydelse förfick stor somav
och regerings-riksdags-för seriestartpunktenblevSverige. Den aven

prisstödet,avregleringtill den internaledde frambeslut vilka somav
inleddes 1991.

jordbruksministrama iochsamlades handels-december 1990I
jordbruket,uppgörelsefram tillkommaförsökaBryssel för att omen

Övriga fardigför-iområdenimmaterialrätt.ochinvesteringar stortvar
några dagarkvarstod. UnderochUSA EUmellanLäsningenhandlade.

Ordför-totalt.skulle brytaförhandlingarnaverkade det sammansom om
jordbruksministern Matssvenskedenjordbruksgruppen,ianden

uppnå enighettimmarsistadock underlyckadesHellström, mötets att
diskussionen,för den fortsattavägledning"icke-papper"kring ett som

marknadstillträde,ökatiför rundanslutmåldär termerett avangavs
exportstöd.minskadedirektstöd ochsänkt

för denunderlagframGATT-sekretariatetårUnder 1991 etttog
och EU:suppgörelsenefter Blair Housevilketdiskussionenfortsatta

spannmåls-och1991oljeväxtregleringenreformbeslut avom en
avslutas. Ikunderundantillframleddeår 1992regleringen att

hadeDärmedavtalet.undertecknades1994Marakesh sommaren
Avtalethandelsavtalet.allmännai detlyfts injordbruksproduktema

ytterligareformaliseradesGATT-samarbetetocksåinnebar genomatt
i Genéve.WTO medVärldshandelsorganisation sätebildandet av en

regeringensanledningmedbeslutriksdagensingår, efterSverige av
WTOmedlemmar. InomWTO:s är1994/95235,proposition avsom en

handelspoliti-dåtalanför vårEU-medlemskap EUvårtdet, efter som, gemenskapen.angelägenhet inomöverstatligken är en

72 reviewMidterm
73 of Agriculture,Secretarydiscussions with the USexploratory"Hellströms

might bebothsuggested thatMacSHarryECs Rayand théYeutterClayton
initial five-forprovidethat wouldcontemplateprepared agreementto anan

in internal30include supportmightthat cent cutreform peraprogrammeyear
inte thecutbackandprotection,borderreduction insimilarlevel, somea

1996Croomesubsidies"receivingproductsagriculturalquantities of export
278s.
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Effekter för jordbrukspolitiken 0ECD.s medlemsstateri

UR avtalet innebär medlemmarna förbundit sig öka marknadstill-att att
trädet för jordbruksprodukter, begränsa exportstödet och det interna
stödet till jordbruket. Det ökade tillträdet och begränsningarna räknas
i förhållande till basperiod under slutet 1980-talet.en av

Det ökade marknadstillträdet skall uppnås icke-tariffäraattgenom
handelshinder omvandlas till tullar vilka därefter skall sänkas med
6 under avtalsperioden. Dessutom krävs importen jord-procent att av
bruksprodukter ökar med 5 jämfört med situationen underprocent,
basperioden 1986-90, under period.samma

Exportstödet skall i budgetära begränsas med i genomsnitttermer
36 mellan år 1995 och år 1999. Därutöver innebär avtaletprocent att
den exporterade volymen, med exportstöd, skall minska med minst
21 under period. Innebörden den dubbla bindningen,procent samma av

såväli budgetära i volym, ingen medlemsstat kantermer är att tasom
sig undan avtalets begränsningar minska prisstödet ochattgenom
därmed kunna bibehålla eller öka den volym totalt medexporterassom
exportstöd.

Intemstödet, beräknat enligt särskilt metod i avtaleten som anges
skall också begränsas. Avtalet kräver minskning med 20 procenten
fram till år Genom1999. uppgörelse mellan USA och EU komen
avtalet undanta direkt stöd till bönderna, beräknats påatt historisksom
produktion, från detta åtagande.

Avtalets effekter på jordbrukspolitiken och stödet till jordbruket har
diskuterats. Många besvikna bakgrund förhoppningarmotvar av om en
snabb avtrappning stödet fram till år 2000. Det allmäntär accepteratav

varken avtalets åtagande, det gäller marknadstillträdeatt ellernär
globalt stöd AMS, kommer medför några förändringar påatt större
jordbrukspolitiken inom OECD under avtalets första år. Omvandlingen

icke-tarrifära handelshinder till tullar, vilka inom handelsavtaletsav ram
endast kan sänkas, har till och mångamed i fall inneburit gränskyd-att
det påhamnat nivåer ligger högre tidigare.änsom

ökadeDet marknadstillträdet blir detta gäller bland EUannat- —
därför endast möjligt inom många varuområden kvoteradgenom en

Åtagandetimport med nedsatt tull. det gäller exportstöd har däremotnär
visat sig "bita" direkt. Inom EU har redan problem med vissaman
produkter fläsk. BSE-krisen kan komma leda till överskott ochattsom

74 Aggregate Measurement of Support, AMS
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nötkötts-sektom.exportstöd inombegränsaåtagandenamedproblem att
åren. Enbartunder demejeriprodukterfleraför närmasteProblem väntas

fårförhindra EUspannmål kanpåarknadspriservärldsm attfortsatt höga
år 1999.slut kringavtalsperiodensframproblem med motexporten

VärldshandelsorganisationenrundaNästa inom

diskussionerhandelspolitiskamedrundaskalltidtabellenEnligt nästa
frågorviidagRedan1999. rörunder attinledas vet somsenast

sambandet mellanochimmaterialrättkapitalrörelser,internationella
betydelse UR-fåkomma närhandelspolitik, kanoch stormiljö- att

vidare.utvecklasskallavtalet
in i UR-skrevjordbruksproduktermedhandelndet gällerNär man
" TOJsWreformprocessenfortsattadenrubriken att:underavtalet

omfattandemålet uppnålångsiktigadetErkännermedlemmar attatt
pågåendeprotektionismochstödbegränsningar äri process.en

förhandlingarinledaförbinderMedlemmarna sig att processensom
därvid hänsynochavtalsperiodens utgång, taforeår attfortsättning ett

förnödvändigaåttagandenytterligare attd vilka ärtill .. som
harmedlemmarWTO:smålen".långsiktiganämndadeuppnå ovan

till be-jordbruksfrågomasigförbunditendastalltså inte taatt upp
skall ledadenocksåförhandlingsomgång angett atthandling i utannästa

utvecklingfortsattochsubventionerbegränsningar iytterligaretill en
refonn.grundläggandetillsyftandefrihandelökadmot en

resultatdetförhandlingsomgångfråga inför ärcentralEn nästa som
kom ioch EUUSAUR-avtalet.direktstöd igällerdetuppnåddes när

direktstödenundantauppgörelsenBlair Houses.k. attden att enas om
UR-avtalet.ingick istödnivånsänkningåtagandenfrån de somavom

produk-historisktillanknytningharendaststödenVillkoret är att en
direktstödUSA:ssåvälinnebarDettafall år 1991.i EU:stionsnivå, att
reformenispannmålsodlamaocholjeväxt-tillkompensationEU:ssom

"Uppgörelsen" gynnadeåtagande.avtaletsfrånundantaskom1992 att
påavtalivinstsågövrigasamtidigt att ettbåda parterparter ensom

möjligt.blevdetta sätt
därefterrepresentanthusoch gemensamtUSA:shar1996 senat

under denUSAinnebärBeslutetjordbrukspolitik. attbeslutat nyom en
från direktstödavlänka alltkommersjuårsperioden attnärmaste
ledningundersärskild arbetsgruppproduktionen. Enanknytning till av

skallmetodervilkautredaskallGlickmanjordbrukminister som
inkomster.jordbrukarnassäkrautnyttjas för att
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ofta kanadensiskaföregick nämndes dedebatt beslutetI den som
dåvarande direktstöd. Entillförsäkringssystemen alternativettsom

avkastningen kommerstödets nivå ochdirekt anknytning mellan t ex
USA unilateralt beslutattillåtas framtiden. harinte i Dessutom attatt

jordbruksområdet och därmedutgifterna inomkraftigt begränsa
samtliga DärmedAMS nedskärningar iintemstödet program.genom

går betydligt längrepå jordbrukspolitiskhar USA slagit in väg somen
har USA unilateraltUR-avtalet kräver. Dessutomåtagandena iän

jordbruksområdet ochutgifterna inomkraftigtbeslutat begränsaatt
samtligaAMS nedskärningar idärmed intemstödet program.genom

skallfå betydelse för de förhandlingarkommerBeslutet att stor som
avtalsperiod. USA kommergenomföras i Geneve inför närmanästa att

ÄvenCaims-gruppen.Uruguay-rundan intogsden position isig avsom
sitt direktagenomfört omläggningunderKanada, avsenare ensom

vilja driva påha goda skälinkomstförsäkringar, kommerstöd till att att
riktning.utvecklingen i samma

underskattas riktningsgivarebör inteamerikanska beslutetDet som
USAinte troligtförhandlingsomgång. till exempelDetinför är attnästa

jordbruket avreglerassituation där detkan godtai längden egnaen
bibehålleroch främst EU,medlemsstater, förstandrasamtidigt som

produktionen.tilllänkatsdirektstöd som
de egnaamerikanska beslutetSyftet med det är att ge

fram-marknaderna iutvecklingen de växandedelta ichans att aven
USAbeslutats skulleförändringardeförallt Asien. Utan som nu

ZeelandAustralien och Nyamedanstå vid sidantvingats gavsom
dåmarknaderna, de redandemöjligheter exploateraoanade att nya

jordbrukspolitik ochsinunilateralt avreglerat1980-taletunder slutet av
UR-åtaganden.därmed inte heller binds upp av

god bildjordbrukspolitikbeslutetamerikanskaDet ger enen nyom
inom WTO kommer"jordbrukets disciplinering"effektden attsomav

kritiseratsUR-avtalet harjordbrukspolitiken.den internationellafå på
formtillåta övergången tillochhårt för alltföratt urvattnat en avvara

Kritiken inte heltGATT:shandel inomreglerad och kvoterad ärram.
avtalet för de ländersprängkraft ifinns ocksåorättvis. Men det somen

därför önskarkonkurrenskraftigt ochjordbruketdet ärattanser egna
marknader.på nuvarande Urställningbehålla sinsamtpenetrera nya

framöver kommervikonsumentsynpunkt innebär detta attatt se en
spelar alltlivsmedel där subventionermedväxande världshandel en

tvåfaldig. dettorde bli Förför konsumenternaEffektenmindre roll.
kanutbudetsjunka samtidigtförsta kommer priserna att av varorsom

öka.
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viktiga internationella trender4.1.3 Fem som

påverkar handeln med livsmedel

världsmarknaden ochDagens situation på den internationella handeln
med livsmedel påverkas i omfattning fem olika förhållanden:stor av

första OECD-ländemas prisstödspolitik medförtFör det har att
samtidigt handelsströmmama förändrats. allthandeln begränsats Isom

utveckling inneburit påväsentligt har denna negativ inverkanen
handelsvillkor samtidigtutvecklingsländemas skattebetalare ochsom

OECD fått betala dyrt för till jordbruket.konsumenter inom stödet
Enligt OECD-sekretariatets preliminära beräkningar uppgår det stöd som

OECDskattebetalare och konsumenter inom till jordbruket år 1995gav
till miljoner ECU eller drygt miljarder kronor.140 000 l 300ca

det andra har den ekonomiska utvecklingen i delar AsienFör av
på såvälmedfört ökad efterfrågan jordbruksråvaror förädladeen som

livsmedel. kombination med regionala missväxter har den ökadeI
efterfrågan bidragit till spannmålspriser och andra jordbrukspriser iatt

nivådag befinner sig på sin högsta sedan mitten 1970-talet.av
det tredje har utvecklingen i det forna Sovjetunionen ochFör
i central- och medfört efterfrågan på livsmedelÖsteuropastaterna att

begränsats i dessa områden priserna marknadsanpassatsnär attutan
motsvarande förändring inom lönebildningen.ägt rum

För det fidrde har GATT:s Uruguay-runda avslutats och vi befinner
ocksåinne i första avtalsperiod omfattar jordbruket. Avtaletsomoss en

har kritiserats alltför kraftlöst. Det råder dock bred enighet attomsom
åtaganden påverkade gjorts det gäller exportstöd kommernär attsom

utformningen den framtida jordbrukspolitiken.av
femte viktiga OECD-länderFör det har flera inlettnumera meren

omfattande jordbrukspolitik vad följeravreglering sin URänav som av
Genom politikförändringar USAavtalet. nyligen beslutade i EU,är

parternatillsammans enda viktiga i framtidamed Japan, de avtals-en
runda inte gått längre vad avtalet kräver. kommerDettaännu än attsom
ställa under kraftig förhandlingarna inleds underEU närexternen press
1999.

fem förhållanden förDessa utvecklingen handeln medger en ram av
livsmedel på medellång sikt. Vi kan framför fortsatt tillväxtse oss en
hos regionala frihandelsblock parallellt med förhandlingar Genevei om

fortsatt stödet till jordbruket. internationellaneddragning 1 denen av
handelspolitiken kommer miljöfrågoma betydelse samtidigtstörreatt ges

det svårt sådan utveckling negativt kan påverkaär attattsom se en
trenden ökad frihandel inom livsmedelsområdet.mot en
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utvecklingLivsmedelskonsumtionens4.2

OECDinom

befolkningenslivsmedel bestäms inkomster,Konsumtionen av av
och preferenser. finns vissastorlek, sammansättning Det gemensamma

fyra inom OECD vilka lett tilldrag hos utvecklingen dessa faktorerav
sigförändringar industrins-, parti- och detaljhandelnsi sätt närmaatt

se avsnitt och 1.4. Förändringarkonsumenten 1.3 är gemensammasom
för de utvecklade industriländema.

OECDlivsmedelssektom inom dengrundläggande villkor förEtt är
storlek ökar sakta.befolkningsutvecklingen. Befolkningenslångsamma

möjlighetockså för näringensDärmed skapas gräns attyttreen
nuvarandekonsumerade livsmedel. Deni volymenexpandera termer av
animalisktminskad konsumtion blgår dessutomtrenden mot av aen

för verksammarealitet defett och volymbegränsningen ärär somen
lika kraftfullVolymbegränsningen inteinom sektorn. motsvaras av en

livsmedlen. Därmed uppstår inomvärdet på de inköptabegränsning av
förädlingsvär-öka sektorns andeloch handelindustri strävan att aven

OECD den andel inkomstentydlig trend inomdet. Det attär somaven
realinkomstema ökar.livsmedel sjunker i takt medföranvänds att

förädlade livsmedel s.k. bekväm-konsumtionenSamtidigt ökar merav
tekniskahar understötts denutvecklinglighetsvaror. Denna ut-av

förekomman-mikrovågsugnar idag allmäntfrysar ochvecklingen där är
i de industrialiserade ländema.bland hushållende

75 förutom litteraturstudier,avsnitt följande bygger,Detta och de påtvå
genomfört i Danmark, Frankrike,intervjuer utredaren och sekretariatetsom

ifrån dessa besök redovisas löpandeStorbritannien och USA. Resultatet texten
överväganden "Internationella jämförel-under rubrikensärkilt i avsnitt 4samt

ser".
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andelTabell Livsmedelskonsumtionen som av
hushållens konsumtion

Livsmedel Drycker TobakLand
genomsnitt 17,81 4,05 1,91EU-l5

Belgien 16,8 2,1 1,4
Danmark 15,3 3,8 2,8

1Tyskland 16,5 1
Grekland 11 l
Spanien 17 1,9 1,5
Frankrike 2,5 1,314,5
Irland 20,6 13 4,1

iItalien 22,7 1,1
1Luxemburg 1 1

Holland 14,4 2,4 1,6
Österrike 16 2,7 1,8
Portugal 32,4 1,6 2

3,7 1,6Finland 19,5
1,9Sverige 14,1 3,3

Storbritannien 1,7 7,5 2,71

1 Uppgift saknas
Källa: Retailing the European Union 1994

tvåockså förändrats. Idag detHushållens sammansättning har är
påverkan konsumtionen livsmedel.förhållanden har stark avsom en

gårOECD-länder, storstädernautveckling i samtliga därVi kan se en
enpersonshushåll. dels följd ökandefler Dettai ärtäten, mot en av en

frånskilsmässofrekvens, v.al avstå bildaoch/eller hög dels ett att att
familj.

befolkningen.utveckling ökar andelen äldreParallellt med denna av
åren. trendhar förlängts under de 50 DennaMedellivslängden senaste

sigpensione-förstärks årskullama från 1940-taletdenär närmarstora
"rikare" idagsekelskiftet. äldre befolkningen överlagringen efter Den är

flertaletpensionsystem byggts inågonsin tidigare. Deän uppsom
och de första generationerna medOECD länder sig sin mognadnärmar

långsiktiga uthållig-har pensionerats.full pension ATP i Sverige Den
tillgångarna den arbetande och denheten fördelning mellani denna av

befolkningen diskuteras. livsmedelskon-kan Urpensionerade delen av
tillsvidaresynpunkt innebär detta dagens pensionärersumtionens att - -
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marknaden.påköpkraftigstark ochuppträder gruppsom en
ochÄven sammansättningbefolkningensförändringar iandra
haftSverige har vi längeIkonsumtionsmönstren.förändrarverksamhet

påinträdeKvinnansdominerar.flerförsörjarhushållendärsituationen
konsum-ochhushållsinkomsterökadearbetsmarknaden skapar ett annat

Övriga avseende Sverige idettaföljer iOECD ländertionsmönster.
andelenökat samtidigtflerförsörjarhushåll harAndelenspåren. som

yrkesverksamma.bland dekvinnor
ochandelen äldreökandeensamstående, denandelenökandeDen

ökande andelendenflerförsörjarhushållandelenökandeden samt
ochförändratbefolkningen haryrkesverksammadenkvinnor av

konsumtionsmönstren.förändraytterligarekommer att

OECDArbetslöshetenTabell inom

År 1992
KvinnorUngdomarSamtligaLand

arbetslösa

6,913,87,2Canada
10,617,811,1USA

19,6 13,79,1Belgien
11,311,4Danmark 10,4
13,724,6Frankrike l 1,6
6,14,9Tyskland 5,8

15,424,69,8Grekland
27,9 20,115,8Irland

14,630,610,2Italien
3,65,72,6Luxemburg

11,7158,3Holland
6,5125,5Portugal

28,943,222,4Spanien
8,116,9Storbritanni 10,3

Österrike 4,94,74,2
15,617,7 30,8Finland
5,25,2 1Island
5,213,56Norge
6,618,48,1Sverige
4,76,8Schweiz 3,7

10,118,7Australien 10,8
8,917,2Zeelan 9,5Nya
6,313,97,3Turkiet

Uppgift saknas1
ParisStudy,JobsOECD1994 TheKälla: OECD

OECD. Dettainomarbetslösheten ökatharpå 1990-taletbörjanSedan
gått iUSA delvisutvecklingen imedanEUsynnerhet inomgäller i en
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positiv riktning. Reallöneutvecklingen, för de yrkesverksamma, harmer
också varit under år. Detta gäller Sverige också andrasvag senare men
länder inom OmEU. de tendenser vi vilkanämnt rörsom ovan,
befolkningens sammansättning, verkar i riktning kon-mot ett större
sumtionsutrymme och sofistikerad livsm edelskonsumtion, verkaren mer

ökad arbetslöshet och stagnerande reallöner håll. För parti-en motsatt
och detaljhandeln uppfattas dessa tendenser på ökadsättsamma som en
konkurrens, d.v.s marknaden under och det kan blisätts svårarepress

sälja dyra produkter.att
Mycket talar för inkomstutvecklingen för de arbetssökandeatt

kommer under de åren. Behovatt närmastevara svag att sanera
statsñnansema och skapa flexibla arbetsmarknadersträvan atten mer
kan i vissa länder leda till lägre arbetslöshetsunderstöd underutgessom
kortare perioder och ökande lönespridning bland de yrkesverksamma.en

Därmed förstärkes de faktorer i övrigt verkar i riktning motsom en
uppdelning konsumenterna i antal 2000-talets konsu-ett segment.av

inte homogen mycketär heterogenmenter beståendeutanen en grupp
antal med betydande skillnaderett i efterfrågan på livsmedelsegmentav

till varierande kvalitet, pris och förädlingsgrad. Kraven på flexibilitet
ökar därför inom livsmedelssektom.

Utvecklingen konsumenternas preferenser understryker ytterligareav
vad Yuppien, sushi och kördesagts Porsche, ikläddsom ovan. som
Armani-kostym eller dräkt, tidtypisk för l980-talet. Fenomenetvar
tappade sin tjusning i bank- och finanskraschemas spår. Det grund-
läggande fenomenet dock bestående. Vi kan i OECDär länderna se
framväxten med väl definierade livsmönster ocksåav grupper som
innefattar val vissa livsmedel. Detta något märkstyper ärav av som
också mycket tydligt i dagens ungdomskulturer. Miljöintresset och den
ökande konsumtionen ekologiskt producerade ärmatvaror ett annatav
exempel på denna utveckling.

Konsumtionen kommer inte ha lika tydlig nationell profilatt en som
tidigare. lntemationaliseringen konsumtionsm kommer öka.önstren attav
Dels följd masskommunikationens utveckling tilldels följdsom en av

framväxten regionala handelsblock och ökad internationellav av en
handel med livsmedel. Detta förhindrar inte svenskar iatt även
framtiden kommer relativt surströmmingatt ätaattvara ensamma om
och falukorv. Men den andel konsumtionen specifiktstyrsav som av
nationella preferenser kommer fortsätta minska.att att

Länge har kunnat tala två olika och parallella kvalitetsbe-man om
det gäller europeiska livsmedel.när Mest i Frankrike,grepp accentuerat
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konsumentenharmedlemsstater, sattsydligaövrigaockså imen
livsmedelssäkerhet,påkravföreutseendeochluktsmak,livsmedlets

detEUinommedlemsstaternordliga ärSverige. Iden ivi betonarsådan
kvalitetsaspekter.före andraprioriteratsharsäkerhetlivsmedlets som

iuppdelningentydligadenbestå. MenkommersituationDenna att
luckraskommergemenskapeninomoch syd attnordmellanskillnader

ochsöderutspridas omvänt.kommernordligaDet attsynsättetupp.
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3 Livsmedelsindustrin

Vi har definierat rad olika faktorer, ökar omvandling-ovan en som
strycket inom-livsmedelssektom. Den fortsatta utvecklingen ökadmot en
frihandel, förändrade konsumtionsmönster, ändrad inkomstspridning och

allt äldre befolkning skapar förändringstryck. Industrins påetten svar
detta tryck har varit ökad strukturrationalisering, satsning påen en
förvärv och sammanslagningar företag, ökad satsning påav en var-
umärken, flexibel organisation produktionen och strävanen mer av en

öka förädlingsvärdet hos sina produkter.att Dessutom industrinsträvar
idag ökad vertikal integration delvis för få bättremot kontrollatten en

såväl råvaruproduktionen, försäljningenöver i detalj-som av varan
handeln. Dessa tendenser genomgående inom OECD. Tyngdpunktenär
kan 7°variera mellan länderna, trenden entydigärmen

Livsmedelsindustrins strukturrationalisering ingår i den mer
allmänna idag på kämverksamhet och hållasträvan att satsa nere
kostnaderna. Framöver kommer resultatet Uruguay-rundan ochav
livsmedelshandelns liberalisering ytterligare driva på fortsattatt en
omstrukturering inom livsmedelsindustfin.

Sammanslagningar och företagsförvärv har ökat intensiteti som
viktiga metoder för förstärka företagens ställning på gamla förochatt

expandera på marknader. Denna utveckling kulmineratatt motnya som
slutet slutet 1980-talet kommer fortsätta. SverigeI har viatt settav
exempel fusioner inom lantbrukskooperationen och Orklasgenom
Övertagande Procordias livsmedelsföretag. De transnationellastoraav
livsmedelsföretagen kommer också i ökad utsträckning försökaatt
genomföra etableringar i central- och på den asiatiskaÖsteuropa samt
marknaden. dessa fallI det sig dock nyinvesteringarrör änmer om om
sammanslagningar och företagsförvärv. Skälet dessa marknaderär att är
mindre utvecklade och den existerande förädlingskapaciteten dettaatt

,gäller i synnerhet central- och inte konkurrenskraftig.Östeuropa, är
sammanslagningar och företagsförvärv kommer däremot fortsättaatt att

den viktigaste metoden för expansion inom nuvarande EU.vara
Varumärken spelar redan idag central påroll livsmedelsmarkna-en

den. För industrins del har varumärken fyllt viktig roll sedan mycketen
länge. Flera de starka varumärken vi känner idag Kellogs, Cocaav
Cola mfl. har mycket lång historia bakom sig. Vid sidan deen av
företagsansknutna varumärkena kommer regionala beteckningar och

7° Se OECD 1996 Agricultural Policies,t Markets and Trade OECDinex
Countries: Monitoring and Outlook Paris.1995,
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ökadfåproduktionsmetoderspeciella atttillknutnabeteckningar en
och välstarkamycketocksåkanvarumärkenSådanabetydelse. vara

Pannaskinka.ochChampagneetablerade som
skallföretagen mötanyckelord merblir när enFlexibilitet ett

deökakanvinstFöretagenstidigare. omkonsument änheterogen
påuppträderolikatill deutbud segmentsittförmår somatt anpassa

produktions-flexibelbehövsuppgiftdennaklaraFörmarknaden. meratt en
mellanförhållandetockså storapåverkarDettadistributionsapparat.och

haranläggningarnaDeproduktionsanläggningar. störresmåoch
produktergeneriska t.exfördet somutrymmetdominerat storagenom

kommerprodukterGenetiskakonsumtionsmjölk.ochmjölkpulversmör,
förädlatförmån förtillbetydelse ettiminskakvar merfinnasatt men

ochmindreförocksåDärmed ökar utrymmetsortiment.varieratoch
ochråvaruproduktiontillnärhetiproduktionsanläggningarflexiblamer

konsumenten.
pågårdetaljhandel,tillbondefrånlivsmedelskedjan, enGenom

därmarknadförädlingsvärde påsektornsöka den enattsträvan egna
långsaminkomstutvecklingenoch ärgivenvolymkonsumtionens är

märksindustrinInomför import.marknaderna öppnassamtidigt som
portionsförpackadochfärdiglagad matpå somsatsningendetta genom

Industrinsområdena.expansivadenärvarande mestför utgör ett av
kontraktiindustrinökaocksåkan attförädlingsvärdetandel genomav

kvalitetskrav.bestämdauppfyllasyfteiråvaruproducenter attbinder upp
ökarproduktionskedjanförsamlatGenom störreett ansvaratt ta

Underpågått länge.harutvecklingförädlingsvärdet. Dennaandelen av
för-samladesektornsandelbondenshar20-årsperiodenden avsenaste

andelarhandelnsochindustrinsmedankraftigt,sjunkitädlingsvärde
ökat.

märkaskanlivsmedelskedjaninomvertikalökad integrationEn
förresultat utrymmetdelvis attOECD. Dethela ettärinomtydligt av

andelensamtidigtutnyttjatsharredanintegration avhorisontell som
integrationsgrad.vertikalhögrevidökakanförädlingsvärdet en

ökadskapatstryckdetpåLivsmedelsindustrins genomsomsvar
inkomstförändringar,konsumtionsmönster samtförändradeochfrihandel

önskemål.olika konsumentgruppersförlyhördhetökadtillletthar en
dagligvaru-bidragit tillbl attutvecklingpositivDetta aär somen

flexibilitetökadmiljöprofil. Entydligaregivitssortimenthandelns en
medproduktervissaproduktionlokalförintresseförnyatoch avett
kanutvecklingpåexempelandrakvalitetskrav sombestämda är en

exempelfåfortfarandedockvihar settDetkonsumenten. senaregynna
livsmedelsindustrin.inomkoncentrationenökarSamtidigtSverige.i
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Även den vertikala integrationen Ökadhar ökat i omfattning. kon-
centration och ökad integration vertikalt innebär konkurrensenatt
begränsas. Därför har konkurrensmyndighetema, nedan under 4.4, ise
flertalet OECD-länder ökat intresset för utvecklingen inom

Ävenlivsmedelskedjan. EU-kommissionen och OECD-sekretariatet har
under år tidigare påsatsat än följasenare utvecklingenmer attresurser
inom detta område. Den centrala fråga fått allt störresom
uppmärksamhet hur medlemsstaternarör konkurrenspolitiskagenom
ingrepp skall kunna medverka till de positiva effekternaatt av
livsmedelspolitikens avreglering överförs till konsumenterna.
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detaljhandelnochParti-4.4

förändringstryckdetpåverkatsocksåharDagligvaruhandeln somav
harmarknadernaochblivitharButikerna störrebeskrivits ovan.

FrankrikeOECD-länder är ettvissaIytterligare.koncentrerats
starkmycketvunnitarketshypermaffärernadeharexempel största en
ökadmöjligblivitutvecklingEnmarknaden.på enställning genomsom

geografiskttillbefolkningskoncentration setthögochbiltäthet en
exempel. De störstaParis-områdetområden är ettavgränsade

frånkonkurrenshotasmarknadenpåställningaffäremas genomnu
harstorskalighetökadUtvecklingenlågpriskedjoma. motframförallt

mognadsinsig"hypermarkets" närmarutbyggnadenochavmattats av
derasnedan har4.4.2avsnittbeslut sepolitiska.79 följdTill av

Frankrike. USA fortsätterIiockså begränsatstillväxtpotentialframtida
lågpriskoncept.och"hypermarkets"bådeexpansionendäremot av

påställningsinförstärktbutikeralltmedsamband störreI att
samtliganästintillomfattatillbreddatsutbudetharmarknaden, att

iHypermarketstvättmaskiner.tillmjölkfrånhushållsartiklar
medendastintekonkurrerarSverigeistormarknaderOBSochFrankrike
ochklädvaru-medocksålivsmedelshandeln ttraditionella utan exden

harföreteelse ersattshomogenLivsmedelsaffärenvitvaruaffärer. ensom
servicebutik,närbutik,konceptbutikstyperformerolikamed somav

stormarknad.ochlågprisaffär

others,replaced bythey78 disappearretail formatstraditionalcertain are"As
andmodernusuallyformatscycle. Thelifetheir morethenwhich arestart new

formatoutletgivenreached byTherequirements.local stagesuited abetter to
rapidlyexpandedhasformathypermarketThecountries.allinthenot same slowedhasgrowthitsPortugalbutItaly,Spain, Greece,Europesoutherin

intehypermarketsofopeningdespite thein Germanyandin France newdown
ofequivalentthesuperstoresKingdom,UnitedtheLänder. Inthe eastern - Retailing1993Commission EurostatECstagnating"alsohypermarkets are- Luxemburgmarket 1993,singlethein

ingrowth France, country79 decline inshowbegins ahypermarket to"The
inlevel,penetrationtheachieved greatestfirstand asoriginatediwhere

overtakenbeenhassharemarketitsinwhereGermany, recent groceryyears
Union, 1994Europeanin theRetailingstores"discountby

Luxemburg1994,Union80 EuropeantheRetailing1996 inEurostatSe t.ex.
livsmedelmeddetaljhandelns problem avgränsaattdet uppståDärmed kan ett

dagligvaruhandelmellanskiljerStorbritannienhandel. Ifrån t manexannan livsmedlenfalletlivsmedelshandel. det utgörl merochlivsmedelmed senare
i andraanvändsklassificeringlikartadEnomsättningen.50 procentän av

EU.inommedlemsstater
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Renodlade lågpriskedjor har under 1990-talets första hälft haft stor
framgång inom EU i Belgien, Danmark och Tyskland. Utanför- -
gemenskapen har framgången USA".L§g-varit i Norge och istor
priskedjoma kännetecknas enklare lokaler, begränsad service, lågaav
priser, speciella lågprisvarumärken och begränsat sortiment.ett

Den beskrivna utvecklingen, där den traditionella livsmedels-ovan
handeln får begränsad roll, redovisas för USA i tabell 4.4.1en mer
nedan. Ur tabellen kan dels utläsa ökad roll för butiker,störreman en
dels spridning mellan olikastörre butiker butikskoncepten typer av
där den renodlade livsmedelsbutiken går tillbaka. Detta innebär inte med
nödvändighet de traditionella livsmedelskedjomaatt går tillbaka. De har
ofta gått i det gällttäten breddanär sitt utbudatt olikaav
butikskoncept. ingårDessa ofta dotterbolag till densom
ursprungliga kedjan.

82Lägpriskedjornas marknadsandel i Belgien, Danmark, Tyskland och Norge
1994är 21, 20, 26 och 33 Dess andelvar omsättningenprocent. iav

Storbritannien uppgick till 13är l Sverige hade deprocent. andelsamma påen7 Källa:är. Eurostat.procent samma
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frånData Eurostat, belyser utvecklingen gårinom EU, isom samma
riktning de redovisade uppgifterna från USA.som ovan

Dagligvaruhandelns utveckling, tydligast sedan slutet 1980-talet,av
har lett framväxtentill heterogen handel. Utvecklingen harav en mer
varit dynamisk bemärkelseni den olika affärskoncept lanserats,att

och slutligen börjat minska i betydelse konkurrens-närmognat mernya,
kraftiga koncept lanserats på marknaden. Paradoxalt har utveck-nog
lingen inte medfört de små enheterna försvunnit. flertalet OECD-Iatt
länder, också Sverige,märkbart i upplever närbutikerna renässans.nu en

inte konceptDetta gäller minst där mellan butik, leverantörgränsen av
färdiglagad och flytande. Dagligvaruhandeln blirärmat restaurang mer
heterogen för öka andelen förädlingsvärdet och kunnaatt motav svara
krav från olika konsumenter. Gruppen små butiker kangrupper av
därför betydelsei parallellt med de butikernas tillväxt.växa större
Nedgången har i mellanskiktet. Därmed har storleksmässigadenägt rum
fördelningen butiker under talet blivit1990 ojämn tidigareänav mer

Frankrike utveckling särskiltI denna tydlig.är

Viktiga utvecklingstrender4.4.1 gemensamma
inom OECD

finns nationellaDet särdrag se avsnitt 6.4 sin prägelsättersom
dagligvaruhandelns utveckling och skapar skillnader mellan olika länder.

jämförelse OECDEn visar dock det inom förenarär änatt mer som
skiljer. Detta gäller i all synnerhet de nordliga medlemsstaterna inom
BEA och Canada USA. Orsaken förändringstrycket iärsamt att
huvudsak likadant i dessa länder. Utbytet ideer över gränsernautser av

också väl utvecklat. Utvecklingen handelns arbetsformer ochär av
innovationer, syftar till ökad produktivitet eller förbättradsom en
konkurrenskraft påtagligt internationell Detta innebärär en process.
också de problem utvecklingen kan skapa, till exempelatt som genom
ökad vertikal och horisontell integration utslagning konsument-samt av

butiker, för flertalet OECD-länder.nära är gemensamma

Livsmedelshandelns på det tryck skapatssätt att svara som av

33 Hulten Nyberg jämlik till ojämlikse och A. MTC 1996 Frånt ex
distribution dagligvaruhandelns heterogenisering, 47ss.-

84De nordliga medlemsstaterna inom EU, inklusive Frankrike Italien,och norra
Norge, Schweiz och Island.samt
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förändrade konsumtionsmönster och ökad frihandel under 1990-talet är
likartat flertalet OECD-länder.i Förutom storleksrationaliseringgenom
har parti- och detaljhandeln OECD-ländema påi den förändradesvarat

försöka minska kostnader, differentierasituationen sittsinaattgenom
och flexibilitetenutbud och sina koncept öka inom kedjomas ökaram,

påsektorns andel förädlingsvärdet distributörsägdaatt satsaav genom
geografiskavarumärken, utveckla den spridningen och internationali-

verksamheten.sera

kostnadernaminskaAtt

Storleksrationaliseringen framförallthar, i dess tidiga skede, inneburit
minskat omfattningservicen i butik har i lägre personaltät-att genom en

het och därmed lägre servicenivå. Betjäning disk försvann underöveren
period från snabbköpen. Kostnaderna har jagats i butiken. Dennaen

fortsätter till viss del utslagning små friståendeprocess genom av
butiker i EU-länder Frankrike. Sverige denna inte likaI ärsom process
märkbar, då specialbutikema vårt land till del försvann redani stor
under 1970-talet. Perioden fram till mitten 1980-talet kan beskrivasav

period rationalisering.extensivsom en av
fortfarandeButikernas och kedjomas relativa storlek i sigär - -

för kvalitet,viktig kunna uppnå bra avtal pris och leverans, medatt om
inriktar och påolika leverantörer. Intresset sig idag attmer mer genom

förändrade för och försökarutiner inköp, logistik administration
kostnaderna. Rationaliseringen har blivitbegränsa de rörliga mer

kvalitativ.
hålla storlek uppnåHandeln försöker idag lagrets attnere genom en

och kunna begränsabättre tidsanpassning på leveranser snabbare
lagerhållningen säljer dåligt. Informationeller mönstra utav varor som

kassoma, kan föras vidare tilllagras streckkoden läses inärsom av,
och beställningsfunktioner kan Teknikenleverantören automatiseras. gör

också lättare hålla på olika artiklars omsättningshastighet fördet redaatt
därmed lagret till omsättningshastigheten. Detta har blivitatt anpassa

möjligt den tekniska utvecklingen på IT-området. Datorer hargenom
vilken standardsblivit billigare i inköp liksom utnyttjarprogramvara,

informationsflödet dagligvar-har tagits fram för det digitala mellansom
uhandeln har skapat potentialoch dess leverantörer EDI. Detta en som
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utnyttjad.inte fulltännu är
USA ECR Efficient ConsumerI används begreppet Response som

kostnadsjaktsamlingsbegrepp för den och rationalisering blirett som
möjlig informationstekniken i ökad utsträckningdenattgenom nya

ECR-tänkandet ocksåutnyttjas inom parti- och detaljhandeln. välär
spritt inom EU. Tanken konsumentens inköp i butik snabbareär änatt
tidigare skall kunna till grund för beslut produktion, pris ochligga om

olika leden knytsleveransformer. Förutsättningen deär att samman
informationsflöde.ettgenom

underlättas blir samtidigt mindrePrissamverkan inom kedjaen men
för prisdiskriminering. Olikastörretransparent ett utrymmegenom

lönsamhetsmålbutiker kedja kan medinom ett gemensamtsamma --
och därmed öka intäkterna.prisprofil till kundunderlagetsinanpassa

på butiksnivå det gamlaFörenklat uttryckt kan ersätta systemetman
genomtänkt prisprofil, där vissamed lockpriser med gesmer varoren

och högre lågmindre marginal hög priselasticitet andra ges en
priselasticitet på olika varierar medpriselasticitet. Efterfrågans varor

flerförsörjarhushåll,inkomstprofil, sammansättningkundunderlagets
och preferenser. Butikens möjlighetpensionärer, ungdomar etc dess att

teknikenavseende den modernautnyttja den potential i detta ges avsom
på den lokala marknaden.avhängig dess dominansär av

för kommunikationoch andra koncept vertikalUtnyttjandet EDIav
konkurrensen. vertika-livsmedelskedjan påverkar Denmellan olika led i

ledstarkare bindningarvmellan olikaintegrationen ökar alltgenom
exempeltekniken optimalt krävs till deoch aktörer. För utnyttja attatt

kan kontrollerapartihandelsfunktionema kedjacentrala inom varansen
ochPriskonkurrensen sig formerfrån leverantör till hylla.väg tar nya

prissamverkan, i bemärkelsen prisbehovet horisontell att sammaav en
kedja, minskar eller kan bliaffärsenheter inomi samtligatas ut en

tekniken utnyttjas fulltbetydelsefull för vinstmaximeringenmindre när

85 technologiesbasic informationreality, diffusion of ..."ln the new
applicativecommercial Still, theirconsiderably widespread in the sector. use

considerablesophisticated than could, given thehas remained less presence
rather cautiousof small and rnidsize businesses that maktein the sector many

possibilities offered byfew major firms thetechnological choices. Only at use
diffusedin systematic and manner" Eurostat ännutechnological development a

uppfattning harSammainte publicerad the Union 1994.Retailing Europeanin
för iintervjuer med företrädare branschenframkommit vid samtliganästan

varit medhar ocksåDanmark, Storbritannien och USA. Dessa attnoga
tekniken utnyttjatillämpa denunderstryka skillnaden mellan attatt nya genom

konceptet.fullt tillämpa det s.k. ECREDI och att utt ex
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ut.

kedjaFlera koncept inom samma

arbetar med flera olika koncept. VanligtDe kedjorna är attstora
dels arbetar med lågpriskon-företagen dels har kvalitetskoncept ettett

kedjorna har flera varianterutveckladeDe spänner övercept. mer som
lågprisvaruhusfrån trendiga medelklassbutiker tillbrett spektrumett

stadskämomas arbetarklass.till förortemas eller Dettaanpassade
europeiska länder Frankrike och håller påväl utvecklat iärsystem som

USA.spridas iatt

Schematisk bild olika butikskonceptDiagram iöver
förhållande till sortiment/pris/service

Högtpris
Specialbutik

Trañkbutik/Närbutik

Dagligvarubutik

Begränsat ston
sortiment sortiment

LagprisbutiD
Lagtpris

86 Allan Rosenfcld for Food and Health Policy,Mr Public Voicepâ en
konsumentinriktning i Washington, varnade förfristående lobbygrupp med

bli omfattande segregering där dendenna utveckling. effekt kundeEn en mer
ekonomiska fysiska skäldel befolkningen inte rörlig elleravvarav som

torftiga närbutiker medan medelklas-tvingades köpa i relativt dyra ochatt mat
utanförkunde bila till de välsorterade supermarkets stadskärnan. Isen mer

bli medelklassen i vissaSverige skulle bilden naturligtvis Här haren annan.
flyttat i förorterna. Delvisfall flyttat in i medan de lágavlönadestäderna ut en

spegelvänd bild utvecklingen i USA.av
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förhållandeolika butikskoncept i tillOvan schematisk bildvisas aven
Bilden inget anspråkomfattning.sortiment, prisnivå och servicens gör

Avsiktenförhållande till varandra.på detalj olika konceptsi äratt ange
till vissenskilda koncepten knutnaförståelse för deskapa ärattatt en

servicegraden. vissstorlek, prisnivån och lmellanrelation sortimentets
varandra"medde olika konceptenbemärkelse konkurrerar men

de i vissprisnivå och servicegrad motiverarvariationen i sortiment, att
skilda marknader. Dettabetraktasutsträckning kan ärsynsättärsom

exempel USA.etablerat i till
marknadersig till olikaolika koncept riktarDetaljhandelns attgenom

konsumentkategorier Vissaolikaprofilerasde olika koncepten mot .
insats ibereddakonsumentkategorier störregöraär attt.ex. egenen

mervärde i formvill hapris medan andrautbyte lägre ettmot ett av
ökadochHandeln kan utnyttja dettaoch utbud.servic genom

totalt högremervärde kan möjliggöraskapaprofilering settett ensom
kundkrets underlättasbutiken dessprofileringlönsamhet. En motav

möjligt knytadatorstöd vilket detbeskrivitsdet gör attgenomovansom
kundbasensinköp med kunskapfrån kundernasinformation omsamman

utseende.
innehålla bådedärförkoncept kanpå flera olikaSatsningen ett

prisdiskrimineringelementpriskonkurrens ochelement ett avav
på företagetsöverhanden berorsidanden eller andraFrågan tarom ena

ställning kandominerandekedja medpå marknaden. Enställning
högreresultatetprisdiskriminering därfungerandeutveckla väl är enen

marknad medfallet påskulle bliprisnivå vadgenomsnittlig än ensom
fallet detdet enskildaAvgörande ifungerande konkurrens.väl är

87 with each otherdegreestrategic"All of these compete to somegroups
Estimates ofgeographic market. ..located in thethey cross-sameare

indicationprovidedifferent wouldelasticity of demand between store types an
these closeperceivewhichof the storesextent to asconsumers

product-service-pricetheretailing, the ‘product’of foodsubstitutes...iIn case
Marion,l986 TheW.various retail stores." Bruceprovided bybundle

ll7U.S.D.A NCU.S. Food System,of theand PerformanceOrganization
Committee, Lexington.
88 discrimination, is,prise thatbeforecondition which be"The basic metmust

practiceddifferent prices, beof productof different unitsthe sale at cana
off intobe splitfor the sellers productthe marketsuccessfully that separate
fromtransfer the sellers productdifficultsections and that be sectorto one

domestic pricebroad than thefirm charge lessaexportinganother... Anto can
prohibitiveproduct beof reimporting thetheof his product because costs can

Baumolreimportation" 1977W.of obstaclesbecause other toor
New Jersey.Analysis, 405,OperationsTheory andEconomic s.
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potentiella konkurrenstryck kedjan för.utsättssom
Partihandelns roll förändras kedjorna försöker minimeraattgenom

den lagerhållningen. I ökad utsträckning distribueras tillegna varor
butik direktleverans eller leverans till omlastningsterminaler.genom
Nyetablerade och små butiker hänvisas till specialiserade grossister där
de själva får hämta på lager cash and carry.varorna
Partihandelsfunktionen, inom kedjorna, koncentrerar sin verksamhet på
förhandling med leverantörer, prisinformation och marknadsföring samt
utveckling varumärken. Dess betydelse för kedjan minskar inte.av egna
Men arbetsuppgifterna förändras. Därmed kan kedjorna begränsa
kostnader för distribution och lagerhållning. Samtidigt minskaregen
dock konkurrensen specialiseringen leder tillnär respektive handlareatt
får färre alternativ vända sig till. Den något märkliga situationenatt kan
också uppstå det för mindre detaljist kan bli billigareatt vändaatten
sig till lågprisbutik tillstörre specialiserad grossist.änen en

Distributörsägda varumärken

Förädlingsindustrin har sedan länge arbetat med varumärken ettsom
redskap i konkurrensen. Ett etablerat varumärke möjlighet att ta ettger
något högre pris för produkten Ex Kellogs Comflakes, Coca-Cola,
Heinz Tomatketchup och skapar trohet från konsumentens sida.en
Dessutom förstärks förädlingsindustrins förhandlingsposition såväl upp-

nedströms. Detta fördelar tillsammans drivitär på utvecklingensom som
varumärken. finnsDet också nackdelar. Industrin måste stå förav en

del marknadsföringskostnaden för destor varumärkena.av egna
Parti- och detaljhandeln försöker också upparbeta varumärken.egna

Delvis denpå starka marknadsmaktett etableradesom svar som
varumärken kan förädlingsindustrin och delvis för öka denattge

delsektoms andel det samlade förädlingsvärdet. Varumärkenasegna av
förmåga skapa köptrohet viktig faktoratt bakomär ut-en annan
vecklingen distributörsägda varumärken. Denna utveckling har drivitsav
särskilt långt i Storbritannien. förklaringEn kan förädlingsindu-vara
strins struktur. StorbritannienI förädlingsindustrin tradition,är sedanav
tiden före EU medlemskap konkurrensutsatt och har saknat styrkaet, att
hålla tillbaka spridningen distributörsägda varumärken. Starka kedjorav
och industri kan till del förklara den spridningenen svag stora av
distributörsägda varumärken. Detta skulle, fast kunna förklaraomvänt,
den hitillsvarande situationen i Sverige där distributörsägda varumärken
spelat mindre roll. Den starka och koncentrerade livsmedelsindustrinen
har här haft bättre förhandlingsposition vilken till och meden
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Sverigeindustriled. Industrin ivarumärken imotverkat uppkomsten av
ochför produktervarumärkenutvecklaundvek länge ostatt somegna

kött.

marknadenandelDistributörsägda varumärkensTabell av
ländernågra EUi

Land Procent

Belgien 19,8
Tyskland 17
Spanien 7,7
Frankrike 16,4
Irland 3,6
Italien 5,3
Holland 16,3
Österrike 6,8
Portugal 2,3
Finland 5,4
Sverige 10,7
Storbritannien 37,1
Norge 5
Schweiz 41,2

Källa: Eurostat, Retailing the European Union 1994

upplevtmånga länderlivsmedelsindustrin i1980-talet harUnder
Sverige.minstintegällerkapacitetsutnyttjandet. Dettaproblem i

detaljhandelnochparti-haröverskottskapacitetFörekomsten gynnatav
varumärken.distributörsägdatillverkningkontrakt tecknatsnär avom

och framväxtenindustriledöverkapacitet imellanSambandet av
intervjuer. Idagutredningensfann stöd ivarumärkendistributörsägda

intevarumärkenstarkamycketindustriföretag medendast dedetär som
Kontraktendetaljhandeln.ochmed parti- ärlegokontrakttecknar
kedjorna bytervanligtdetUSAoch ibegränsade tidsmässigt attärt ex

89 för Cargill,företrädareintervjuer medutredningensvidframkomDetta t ex
jordbruksministerBlock f.d. USJohnUnigate ochmejeriföretaget numr

Wholesale GrocersNational-Americandirektör förverkställandeverksam som
Association.
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leverantör kontrakten löpernär ut.
Distributörsägda varumärken knutna till kedjomas olika koncept.är

prestigesortiment, pris ochI många fall håller sig kedjan med ett som
konkurrera de bästa varumärkena, ochkvalitetsmässigt skall kunna med

för varumärken kemisk-lågprissortiment. Populära produkter ärett egna
och saft.tekniska produkter, frukostflingor, hundmat, sylter

fråntvå skäl. Dels skapar de trohetVarumärken motiveras av
enbarttrohet får betydelse varumärketkonsumenternas sida. En närsom

möjlighetkedja. Dels varumärkensäljs inom respektive attegna enger
Annorlunda uttryckt innebär högreupprätthålla högre marginaler. en

detaljhandelns andel det samladeandel varumärken att avegna
livsmedelskedjan kan öka. trohetsskapandeförädlingsvärdet inom Den

konkurrenssynpunkt det sigeffekten kan negativ rör omur omvara
företag vilka kan förstärka sin dominansdominerande ensamrättgenom

Utredningens kontakter med konkurrensmyndig-till starka varumärken.
understryker utvecklingenheter de länder besökti att av egna

fördelardistributörsägda varumärken kan innebäravarumärken ur
de också, i kombination medkonsumentens synpunkt samtidigt ensom

marknaden, kan skapa inträdeshinder ochkoncentration påhög grad av
konkurrenstrycket.minska det potentiella

Geografisk spridning

bransch tydligabetraktats medDetaljhandeln har länge som en
motverkat expansion utanför hemlandet.vilkanationella särdrag,

dagligvaruhandeln och förändrade konsumtionsmönsterUtvecklingen av
har börjat expanderaslutet 1980-talethar till företag underlett att av

förklaring till utlandsetableringen kanursprungsmarknaden. Enutanför
konsumtionen vilken,intemationaliseringensökas i den pågående av

flertalet dagligvaror. Anpassningennationalistiska strömningar, nåtttrots
länder i många fall frågakonsumtionsmönster mellantill skillnader i är

utsträckning färskvaror.på och ianpassning marginalen störströrom en

7 I6-I353
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internationellaTabell Carrefours åren10. expansion
länderAntal butiker olika19951990 i- .

| | | 1 l J1990 1991 1992 1993 1994
FrankrikeI

Hypemiarkets"Carrefour" 74 133 181 114 114
ED LEpicier 138 137 140 140 142
Le Maraicher 47 80 122 149 160

DiscountEuropa 24 61 105 143 179
PicardSurgelés

Utanför Frankrike
Argentina 4 4 6 7 9
Brasilien 22 24 28 29 33
Spanien 29 34 40 43 46
Taiwan 1 4 5 7 8
Italien "Ed" 2 5 24
Italien Hypermarkets 1 6
Portugal 2 2 2
Storbritannien"Ed" 2 2 15
Turkiet 1 1
Malaysia 1
Mexico 2

Total butiksyta i kvadratmeter 210l 000 1695 000 l 837 000 9201 000 2 129000

Källa: Ministerc DesPetitesEt MoyennesEntreprises,Du CommerceEt De I.Artisana1;
1996, grande distributionLa France,Pariset moyenne en

Carrefour FrankrikeDanmark, Aldi Tyskland,Kedjor Nettosom
utanför ursprungslandet.alla etablerat sigoch Storbritannien harTesco

enskilda företag har, vidbranschorganisationer ochFöreträdare för
faktoreridentifierat några viktigamed utredningen,diskussioner som

Marknadens mognad,marknad för etablering.vid valavgör av en
tillgång tillochupprätthålla detmöjlighet sortimentetatt egna

beslutviktiga faktorer vidkonkurrenskraftiga butikslägen är om
etablering.
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Betraktas den svenska marknaden från dessa utgångspunkter, framstår
den inte det bästa alternativen. Distributionen i Sverigeett ärsom av
vertikalt integrerad i existerande företag vilket skapar in-extraen
trädeskostnad och det svårare till konkurrenskraftiga prisergör att
upprätthålla det sortimentet högre transportkostnader. Marknadenegna

i den bemärkelsen det finns väl etablerat med olikaär att nätettmogen
butiker med möjligt undantag inom det renodlade låg-typer ettav

prissegmentet. Butikslägen bland den kommunalaannat genom
planeringen, svåra få på.att tag

och harI södra i delar central- marknadenÖsteuropasamteuropa av
för outvecklad jämförelseparti- och detaljhandel varit i med situationen

Sverige, Frankrike ochi länder Tyskland. Det i dessa länderärsom
lättare snabbt stark marknaden. Möjlighetenuppnå påpositionatt en

uppnå sådan till kostnad faktorposition rimlig äratt en en en annan
många falli etablering blir eller inte. En anledningavgör om en avsom

uppenbar. Kedjor etablerar sig internationellt kunna draär attsom avser
de skalfördelar skapas dess storlek. förutsätterDetta attnytta som avav

de snabbt expandera på den marknaden och därmed fåkan ennya
bygga distributionsnät och terminaler.ekonomisk möjlighet att upp

överskådlig tid endast kunna etablera mindreMöjligheten inom ettatt
butiker attraherar inte de kedjor intemationaliseras. Detantal som nu

på misslyckats etableringfinns också rad exempel företag i sinsomen
och dragit sig tillbaka efter under några års tidutanför hemlandet att

marknaden.försökt få fotfäste påett

Internationellt samarbete

detalj-Omfattningen det internationella samarbetet inom parti- ochav
handeln har ökat l980-talet. Samverkan kan alternativunder ettses som

sådan osäkra.till etablering, förutsättningarna för bedöms somom en
marknaden den europeiska gemenskapenFramväxten den inre inomav

har också drivit skapa behov drivapå, att ett att gemensamtgenom
livsmedelspolitikensfrågor kommissionen. Jordbruks- och över-mot

avseende underbyggt utvidgatnationella karaktär har i detta ett
europeiskt mellan kedjor och sammmanslutningar före-samarbete av
tagare.

Inköpssamverkan detaljhandelsföretag i EU har i regel bildatsmellan
utifrån nationell branschförening, börjat medsom gemensammaen

få allt fler utländskainköp utomlands och sedan utvecklats till att
detaljistföretag medlemmar. Horisontell inköpssamverkan ärsom

Inköpssamverkan nationellavanligast i centrala och Europa. övernorra
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detaljhandelsföretag har uppståttochmellan parti- ettgränser som
företag verkar istordriftsfördelar. Näruppnå ökademedel ettatt som

marknaden blir företagetsdenomfattar delland störreett av egnaen
möjligheten utanförberoendeutsträckningtillväxt i ökad växaattav

1980-talet hurhar vi underökad utsträckninglandet. I sett
franskaExempelinternationellt.helintegrerade kedjor etablerats är

Även svenska företag har etablerat sigCarrefour och danska Netto.
svenska blockeningår de iICA.utanför landets Dessutomgränser

oftast formandra europeiska länder iföretag isamverkan med likartade
EU-marknaden.påinköpssamverkanav

effektivtpartihandlare och kedjormellanInköpssamverkan utgör ett
och nationelltinköpsvolymermedtillvarata fördelarnasätt storaatt

kunnande. detaljhandels-förmed inköpssamarbetet,Fördelarna
tillvaratas samtidigtskalfördelar kanföretagen, består i att som man

volymleverantörer. Dentillgång kontaktnäterhåller till störreett av
ha flera parallellamöjligtdetsamarbetet resulterar gör även att

ökadskapar i sinenskild klarar Dettavadleverantörer turän av.en
Alliansernamarknadsvillkor.och andrakännedom utbud, priserom

bl.a.marknadsföringsaktiviteter,medpå utbudssidanarbetar även egna
medlemmarnas organisationeffektiviseraoch medvarumärken, att

kan begränsaDeltagande i allianserfarenhetsutbyte. även ettengenom
det inte villexpansiontill geografiskmöjligheterföretags attgenom

samarbetesrelationer.sinastöra
oftahandelsföretag motiverasmellanInternationellt samarbete av

livsmedelstillverkarnahos leverantörer. Dekoncentrationstendenser stora

90 organisationer i Norge,motsvarandemedhar tillsammansSvenska KF t.ex.
Österrike NordiskinköpsalliansDanmark bildatochFinland, Island, en

livsmedel. Vidare har KFinköpkoordineraAndelsforbund förNAF att av
förländer bildat Inter-Cooporganisationer i 18motsvarandetillsammans med

,inom EU,förekommerspecialvaror. Detinköpsamverkan attävenavom
inköpsorganisationer i allians medinköpsallianser bildasgränsöverskridande av

Handelnskonsumentkooperation.multifilialföretag och/ellerfristående
ServicesMarketing AMSAssociateexempellángtidsutredning nämner som

multifilialföretag ochfrivilliga kedjor,skhar bådeoch Eurogroup. AMS ett
konsument-harmedlemmar och Eurogroupkonsumentkooperativ ensom

medlemmar.multifilialföretagkooperation och flera som
91 förbegränsande blir derelationerna destotroligtDet äratt närmareär mer

olikamängdfinnsnationsgränserna. Dexpansioneventuell etöver enen
marknaden.europeiskadenhandelsföretagsamarbetesforrner mellan på

ellerimportavtalförsäkringsfrâgor, frakt- ochdata- ochSamarbetet kan röra
fabrikanter ochmedofta tillsammansarbetarSammanslutningarnainköp.

kostnadsmini-effektivisering ochtillmöjligheterför tillleverantörer att ta vara
mering.
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kan dra skalfördelar och uppnå inköpsvolymernytta att storaav genom
ökar handelns möjligheter få del dessa i form lägre priser.att av av
Genom horisontell samverkan ökar handeln sin förhandlingsstyrka.
Samtidigt blir det lättare arbeta effektivt på flera nationella markna-att

kunskaper.Urder dra fördel nationella aktörers kon-attgenom av
kurrenssynpunkt kan ökad internationell samverkan skapa problemen

leda till marknadsuppdelning.attgenom

4.4.2 Konkurrenspolitik och reglering dagligvar-av
uhandelns etablering

Dagligvaruhandelns utveckling skapar såväl positiva negativasom
effekter. Ur konkurrenssynpunkt har frågorrad uppmärksammats moten
bakgrund de förändringar inträffat på år. Konkurrens-av som senare
myndigheter OECDinom riktar idag ökat intresse livsmedels-ett mot
handeln. ocksåDetta gäller EU-kommissionen, tidigare inte tagitsom

dessa frågor bland beroende på de inte beröraannat att ansettsupp
handeln mellan medlemsstater samhandelskriteriet. Situationen har
dock förändrats den inre marknadens tillkomst, kedjomas ökadegenom
geografiska spridning och utvidgade internationella samverkan.

Det finns skillnader mellan länderna det gäller definitionennär av
Ävenproblemen. detta finnsi fall dock rad berörings-en gemensamma

punkter. Följande frågor har, i olika utsträckning och med skiftande
betoning, uppmärksammats i de länder utredningen besökt

den ökande koncentrationen på marknaden-

integrationökad grad vertikalen av-

92Enligt Handelns långtidsutredning fanns i1993 det Europa betydelseful-12
la gränsöverskridande sammanslutningar olika målsättningar inommed
livsmedelssektorn Tre olika inköpsallianser1991. verksammaår påtyper ärav
den Europeiska marknaden nämligen inköpssamverkan mellan detalj-
handelsföretag i EU, inköpssamverkan mellan olika inköpsgrupper och
Inköpssammanslutningar bildar inköpsallianser detaljister.medsom
93 Med vertikal integration i detta sammanhang kedjat.ex. näravses en
kontrakterar produktion varumärken eller partihandelsfunktionennärav egna
i ökad utsträckning integreras i kedjorna. Den ökade användningen datorerav
och möjligheten knyta olika led kommunikationsnätverkatt samman genom
kan också form ökad vertikal integration. iDetta gäller synnerhetses en en av

informationskanalerna används för sprida prisinformation och koordineranär att
reklamkampanjer.
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varumärken och förekomstenökad roll för distributörsägda aven-
exklusiva leverans och försäljningavtal om

differentiering olika butikstyper och faran förökad mellanen-
prisdiskriminering

allt starkare kedjorna och deras val leverantörer; ochde av-

mindre butiker med högre servicegradden utslagning antassomav-
ställning.följa på kedjomas starkare

åtgärdas för bättre tillmötesgåSvaret på frågan hur problemen bör att
resursfördelningens på mark-effektiva intressekonsumenternas och den

USA kanolika länder. Frankrike ochnaden skiljer sig mellan ses som
och valettypfall gäller analysen problementvå olika detnär avav

åtgärder för lösa dessa.att

Frankrike

butiker minskat och såhar antaletGenom storleksrationaliseringen
sambandfisk- och köttbutiker slagits Ikallade specialbutiker ost-, ut.

från med höga hyror, tillflyttat stadscentra,med detta har butikerna ut
för parkerings-ochindustriområden med lägre hyror större utrymmen
saknar bilökar och de konsumenterplatser. Transportbehovet egensom

till bästa villkor.kan få problem köpaeller rörelsehindradeär att varor
svenska PBL-diskussion.känns igen från vårDebatten

ökadhar utvecklats parallellt medUtnyttjandet skalfördelar enav
aktörer pådetaljhandeln. Antaletkoncentration ägandet inomav

blivitsamtidigt den genomsnittlige aktörenhar minskatmarknaden som
områden kankonkurrensproblem. I vissakan skapaDettastörre.

och därmedstark position på marknadenkedjor få mycketenskilda en
Även dettaoch minska servicegraden.få möjlighet höja priserockså att

svenska debatten.uppmärksammats i denproblem har

etableringsrättenBegränsning av

någon form i samtligaförekommer iBegränsningar i etableringsrátten
Även i USAmarkplaneringen i stadsområden.OECD-länder t exgenom

utnyttjandet markresurser zooningförekommer inskränkningar i av
delstater ochpå lokal nivå och skiljer sig mellanrestraints beslutassom

kommuner.
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Frankrike har myndigheterna gåttI längst det gäller begränsanär att
tillväxten k hypermarkets större kvadratmeter.2500 Bak-änav s
grunden Frankrike år 1995 hade omkring 1000 hypermarkets ochär att
7 700 supennarkets 400 till 2 500 kvadratmeter vilka tillsammans
svarade för handeln60 med livsmedel i detaljistled.än procentmer av
Specialbutikema i stadscentra har minskat i antal och upplever eko-
nomiska svårigheter till följd konkurrensen från livsmedelskedjoma.av

Sedan år20 har i Frankrike särskild lag Loi Royer regleraten
etableringen bland butikslokaler. Syftet med lagstiftningenannat ärav

säkerställa stabila förhållanden på arbetsmarknaden och på detatt
området.sociala typiskaDet Loi Royer skyddasegment attsom avser

har litet kapital och beroende förfallodagar och låga priser.är av sena
harDen haft inverkan på förutsättningarna förstor att starta nya

verksamheter och därmed på konkurrensförhållandena. Etablering av
livsmedelsaffärer, och hypermarkets har krävt särskiltettsuper-
tillstånd, vilket kunnat på kommunal nivå. Besluten har kunnatges
överklagas. De nationella ställningstagandena och tillsynen av
lagstiftningen ligger ansvarsmässigt hos finansdepartementets
konkurrensenhet.

År 1993 önskade regeringen nyetablering hyper- ochstoppa av
supennarkets. leddeDetta inte till någon lagtext, regeringenutanny
kom administrativt förvägra tillstånd till nyetablering. Under 1995att
ändrades lagen. Genomförandet den lagstiftningen sker i två steg.av ny
Enligt regler trädde ikraft under april förvägras1996 övergångsvissom
tillstånd etablera butik överstiger kvadratmeter.300 Detatt ytaen vars
andra beslutades vårenunder och1996 innebär särskiltsteget att
tillstånd krävs för etablering butikslokal med överstigerytaav en som
300 kvadratmeter. Beslutet också omvandling befintlig lokal,rör tav ex
biograf, till livsmedelsaffär. Vid ansökan kontrollerar den lokala
tillståndsgivande myndigheten, har partsrepresentation, sådansom om en
nyetablering eller omvandling hotar existerande affärsverksamhet inom
området. Ansökan måste föregå beslut bygglov. När det gäller störreom
affärer, med totalyta överstiger 6000 kvadratmeter, skallen som
ansökan bl.a. innehålla analys etableringens inverkan på denen av
lokala arbetsmarknaden. Genom denna förändring sig de franskaanser
myndigheterna kunna uppnå konkurrensutsatt marknad dären mer
spelplanen blir rättvist utformad.mer

Den Franska modellen utesluter inte åtgärder vidtas inomatt ramen
för konkurrenslagstiftningen. Till skillnad från rättsbildningen i flertalet
EU-länder har franskade myndigheterna möjlighet att motagera
underprissättning predatory pricing och andra former vadav som
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liksomåtgärder,for dessaGemensamtkonkurrens.osundbetraktas som
reglering ochdock gradenloi Royer,beskrivnaför den är att avovan

uppgifthar iMyndigheternaomfattande.myndighetsingripande attär
Om små företagfungera bättre.få dennamarknaden, inte attattersätta

enligt dettadetmedkonkurrensenisvårt överleva ärhar störreatt
deadministrativt begränsaför störreuppgift attstatensynsätt en

likvärdigaskapaförsökaalternativtillväxt. Ettföretagens attannarsvore
marknaden ochpåinträdeskostnaderbegränsaförutsättningar attgenom

devillkorpåtill kreditertillgångföretagensmåde somtex sammange
uppnå.kanföretagenlikvidaochstörre mer

USA

jordbruks-amerikanskaU.SmeddiskussionerharUtredningen genom
för industri,företrädaredepartementet, ochCommissionTradeFederal
konkurrens-huruppgifterUSA inhämtatdetaljhandel iparti- och om

tvåUSA Detihandel hanterasochlivsmedelsindustri ärfrågorna inom
till,tillgånghaftutredningenmaterialdetfrågor, somsomur

perspektiv. Delssvensktfrånsärskilt intressantabetraktar ettsom
livsmedels-koncentrationen inomutredningfrån denresultatet om

1996,februariitillsatteGlickmanjordbruksminister Dansektom, som
inomkonkurrensreglematillämpatsida harFTCsifråndels hur man

detaljhandeln.
studiebeordradeGlickmanjordbruksministerBakgrunden till att en
påindikationerlivsmedelssektom attkoncentrationen inom varav

lantbrukarna.bekostnadpåmarginalersinaökatförädlingsindustrin av
vertikalochkoncentrationökadresultatsågsDetta ett enavsom

böndernaspåställningförstärkt sinnedströmsdär ledenintegration
bekostnad.

ipubliceradesoch resultatet1996vårenundergenomfördesStudien
USDAof theAAgriculture:inConcentration reportrapport omen

94 U.S.D.A.Jordbruksminister Michael Dunn,Bitr.Assistant Secretary
ShirleyAssistant SecretaryDeputyRegulation Programmes,Marketing and

ochRegulations ProgrammesMarketing andU.S.D.AWatkins,Robinson
Inspection,GrainU.S.D.A.R.Baker,General direktör JamesAdministrator

Administration.StockyardsPackers and
95 iMinnesotasdelstatensammanträffat med representantUtredningen har

StrandbergPaulStrandberg.Attorney-General Paul ärAssistant engruppen,
åtgärder,offensivadärsärskilt yttrandeinlämnatledamöterde ett mersomav ochkoncentrationmotverkaförefterlysessynpunkt,konkurrenspolitisk attfrån

livsmedelskedjan.inomintegrationvertikal
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Concentration ArbetsgruppenCommittee AgriculturalAdvisory on
vertikala integrationen inomoch dengranskat koncentrationenhar

sekundärförädling. Studien omfattaroch medlivsmedelskedjan fram till
dock frånoch detaljhandeln. Den intressantinte parti- är meren

på konkurrens-utgångspunkt. gäller framföralltprincipiell Detta synen
fungerandeoch behovet välbåde och potentiellaproblem akuta av en

kvaliteter.kvantiteter ochinformation priser,om
arbetsgruppen inled-konkurrensfrågoma konstaterardet gällerNär

frågan fåtal företag harningsvis marknadskoncentration rör ettatt om
kanmarknaden eller industrin. Företagrelevantahög andel denaven

fåtal på marknadenfinnsdet endastdominerande ettattgenomvara
kontrollerar. Enligt detdeandel marknadeneller den somgenom av

uppstå problemUSA kan det alltsåetablerat isynsätt är ursom
oberoendemed få aktörer,både på marknaderkonkurrenssynpunkt av

aktöreroch på marknader där enskildajämnstarka eller ej,dessa ärom
FTCmedUtredningens diskussionermarknadsandel.har högen

USA till vissetablerad utgångspunkt iunderstryker detta äratt somen
jämnstarka företagsvensk praxis, där förekomstenskiljer sig fråndel av

missbrukintäkt risken förkanpå oligopolmarknad äratttas somen
företag. ekonomiskdominerande Urvid situation medmindre ettän en

risk för missbruk vid oligopol-dock likasynpunkt föreligger stor enen
företag.med endast dominerandesituationsituation, vid ettensom

för missbruk, detfinnsi båda fallen, detAvgörande ärett utrymmeom
från aktörer.konkurrenstrycketpotentiella externa

kortsiktigfråga avvägningen mellanprincipiellEn rörannan
ochlångsiktiga effekter på konkurrenseneffektivitet ochekonomisk

effektivitetsvinsterfall hänvisas till kortsiktigamångaeffektiviteten. I
USA ochsker ifrån konkurrenslagen. Dettatill undantagskälettsom

fråga på mycket tydligtGruppen dennai Sverige.inte minst etttar upp
leadof efficiency"while the pursuitkonstaterarDe tosätt. att can

sacrificed.ultimately becompetitionconcentrated industries, may
in thethan efficiencylong importantCompetition in the run more

leadof efficiencyLeft single-minded pursuitshort unchecked, canrun.
competition, andfirst destroysconcentration and market thatto power

9° of the USDAAgriculture: AU.S.D.A. 1966 ConcentrationJune in report
Washington.Agricultural Concentration,CommitteeAdvisory on

Packing Industry,February 1996 the Rea MeatUSDA Concentration in
Washington
97 relative overall marketfew in number, the"Firms dominate by being tomay

sheer size alone" s.3in which they byoperate, or
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itself."°7then efficiency
När det gäller frågan den ökade vertikala integrationens effekterom

slutsatser också frånintressanta europeiskt perspektiv.är ettgruppens
Ofta hävdas U.S. amerikansk konkurrensrätt intar nästintill positivatt en
attityd till vertikal integration. Detta gäller inte analysen denav
vertikala integrationens effekter inom livsmedelssektom. Ett skäl synes

uppmärksammar kombinationen horisontellattvara gruppen av
koncentration och vertikal integration. Företag förenar stark ställningen
i led med vertikal integration eller nedströms. Enligtett upp- gruppen
kan den trendmässigt ökande vertikala integrationen medföra två
långsiktiga problem: l obalans i marknadsmakt mellan bönder ochen
förädlingsindustri, och 2 miljöproblem beroende på ökad geografisken
koncentration djur och avfall från industrin. Det det förstaärav
problemet påkallar konkurrensmyndighetemas uppmärksamhet.som

En principiell fråga diskuterar det krävsrörannan som gruppen om
bevis för missbruk föruppenbara dominerande ställning motiveraattav

tillsyn utvecklingen inom sektorn. Gruppens slutsatsöveren noggrann
"In general, evidence of growing concentration in all industriesär att:

thatnot just agriculture increased vigilancesuggests tonecessary
monitor the economic and possible social of thatconsequences

regardconcentration. With particular agriculture, while the bulk ofto
the evidence indicates that increased concentration the agriculturalin
industries has been accompanied by obvious marketnot overt or power
and the extraction of monopoly profits, the potential andor monopsony

increased".foropportunity doing so are
Gruppens råddeviktigaste slutsats det fullständig enighet kringsom-

det krävs politik stödjer och utvecklar marknads-är att en som-
information avgörande del konkurrensutsatt marknad. "Itsom en av en

of the that information market conditionsimportance aboututmost
and trends be widely available sellers and buyers all levels of theto at
industry"°°.

Gruppens har utförts på uppdrag jordbruksministem ochrapport av
i jordbruksdepartementets regi. inte tillfällighet. SedanDetta är en
tillkomsten Capper-Volstead har, vad utredningen erfarit,Actav en
arbetsfördelning tillämpats mellan jordbruksdepartementet och Federal
Trade Commission, där de förra har för konkurrensbevakningenansvar

97 ib 5s.
98 Ib 8s.
°°Ibs.6
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inom jordbruksproduktionen uppsamling, försäljning och vidare-samt
förädling jordbruksråvara, medan de till del förav senare ansvarar
konkurrensbevakning inom parti- och detaljhandel de frågorsamt som

konsumentinformation.rör
Federal Trade Commission och dess direktorat för konkurrens-

°°frågor har för första hand förvärvslagstiftningeni medan brottansvar
förbuden i motsvarigheten till vår 6 KL utreds dels inom justitie-§mot

departementet federalt eller hos delstatens allmänna åklagare Attomey
General. FTC också pågenomför analyser initiativ i syfteeget att
kartlägga olika branscher olikasituationen inom i delar landet.av

fall företagsförvärv FTCl serie inom detaljhandeln harrören som
utvecklat sina metoder det gäller definiera relevant marknad ochnär att
beräkna effekterna förändringar koncentrationeni på denna marknadav

företagsförvärv. har diskuteratUtredningen dessa frågor medgenom
för FTC och tagit del dels rättsfall, dels allmännarepresentanter av

riktlinjer angående företagsförvärv, utfärdats amerikanskasom av
°‘.Justitiedepartementet

Definitionen relevant marknad kan delas i två led. Dels rörav upp
frågan varumarknadendet den relevanta vilken eller vilkaom varor

omfattas, dels det frågan marknadens geografiskarörsom om
harbegränsning. USA myndigheterna riktat uppmärksamhetl mot

skillnader i utbud och mellan olika butikskoncept.prisnivå, servicenivå
stormarknaderNärbutiker, servicebutiker, och supennarkets konkurrerar

varandraalla i någon omfattning med de inomom ryms samma
geografiska marknad. En konsument kan köpa mjölk både i en
servicebutik och på stonnarknad. Men betyder detta samtligaatten

skall marknad USA FTClivsmedelsdetaljister I harutgöraanses en
på också fåttnej den frågan. ställningstagande stöd vidEttsvarat som

rättslig prövning.

med hänvisning tillDen relevanta varumarknaden har bestämts de
olika butikstypemas utbud pris, sortiment och servicenivå. FTCav

10° Direktoraten förFTC består direktorat bureau. konkurrens- ochtreav
konsumentfrågor inom respektive område medan direktora-handlägger ärenden

för ekonomiska utför bl.a. till stöd för de andraanalyser analyser tvåtet
direktoraten.
m United of before Federal Trade Commission,States America the Matterin
of The Stop and Shop Companies, INC., and SSC AssociatesCorporation;a ,FileL.P., limited partnership, No. 951-0086.a

Commissione AprilU.S. Dept. of Justice and The Federal Trade 1992
Washington.Horizontal Guidelines,Merger
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"supermarkets°2" vammarknad då:relevantkonstaterar utgöratt en
significantsupermarkets do have"Stores other than price-not a

products sold supermarkets.effect food andconstraining atgroceryon
and productsfor foodshoppingMost at super-groceryconsumers

elsewhere smalllikely shopmarkets in pricetonot to response aare
supermarkets do regularlysupermarkets. addition,by In notincrease

other of andproducts soldprice-check food and at types storesgrocery
food andtypically change theirdo prices in tonot responsegrocery

of stores".otherprices at types
Sverige medför med vidapplicerad iMotsvarande analys att en-

varumarknad skiljdbetraktasdagligvarubutikematillämpning som en-
prisnivå,närbutiker. Förutsättningenfrån Servicehandel och är att

marknaderna.signifikant mellan de olikaservicenivå utbud varieraroch
marknadengeografiskaavgränsningen den relevantadet gällerNär av

prisdiskrimineringfrånvaroFTC smalt begrepp. Ianvänder ett av
marknadenrelevanta geografiskaFTC denkommer avgränsaatt som

genomförahypotetisk monopolist med vinst kanden marknad där enen
därmed påverka försäljningenprishöjning,liten signifikant utan attmen

Vid definitionen dennärliggande regioner.i avvarorav samma
FTC denvarumarknaden, tillämparmarknaden, liksomgeografiska

praktiken har detta inneburitprincip"."minsta möjliga marknadens I att
stadsnivå.till kommun ochmarknaden nedden geografiska avgränsats

utnyttjarpå relevanta marknadenkoncentrationen denFör mätaatt
indexms.k. Herfindahl-Hirschmanmetod,FTC relativt enkel etten

102 ofwith annual salesfull-line retail"Supermarket" atstoregrocerymeans a
food itemscarries wide variety of andmillion dollars thatleast two grocerya

dairy products;categories, including bread andproductin particular
fresh and preparedand beverage products;refrigerated frozen foodand meats

shelf—stable foodfresh fruits and vegetables;includingand poultry; produce,
of packaged products;including canned and otherand beverage products, types

coffee,spices,salt, flour,foodstuffs, which inlcudestaple sugar, sauces,may
items suchincluding non-foodproducts,and and othertea; as soaps,grocery

beuty aids"products, and health andother householddetergents, goods,paper
Ib.
103 marknads-kvadraterna företagensIndexet beräknas påsumman avsom

med fyra företag, med andelar 30vi marknadandelar. Om har procent,en
HH-indexethamnar indexet 2600.och30 20 20 påprocent,procent, procent

fallet det sigdet sistnämndaligga nivåer mellan 0 och 10000. Ikan på rör om
vidinkludera samtliga företagkunnamonopol. önskvärtDet attett rent är

användasindex dock det kanberäkningen. fördel med dettaEn utanatt ävenär
dess påverkanföretagens marknadsandelar då påkunskap de minstaom

försumbara för bedömningenofta blirtotalindex vid andelar under 5 procent
koncentrerad ellermarknaden ärav om
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medmarknaderbetraktasanvisningarJustitiedepartementetsEnligt en
till l 800från 000koncentrerade, lickeindexnivå till l 000 somupp

HH-indexoch därutöverkoncentrationbegränsadmedmarknadersom
relevantdefinitiondenMedkoncentrerade.högt800l avsom

detberäkningarna,USA kanutnyttjas i trots attmarknadgeografisk som
sällandockrelativt högt,lågt, ligga överUSAindextalet församlade är

förHH-indexberäkningredovisasavsnittföljandeI2000. aven
förgenomfört,utredningenlivsmedel,meddagligvaruhandeln som

Storbritannien.ochUSASverige,Frankrike,

meddagligvaruhandelninomKoncentrationen4.4.3

StorbritannienSverige,Frankrike,ilivsmedel
och USA

inomkoncentrationenberäkninggenomförtharUtredningen aven
SverigeStorbritannien,Frankrike,livsmedel imeddagligvaruhandeln

harlivsmedelmed attDagligvaruhandeln avgränsatsUSA.och genom
aterialetgrundmstatistiskanätbutiker. Detoch mindreservice-exkludera

näringsdepartemen-FranskahjälpmedinsamlatsSverige harutanför av
ConsortiumRetailBritishochUSAInstituteMarketingFoodtet,

UK.
lägstasärklassden iUSA harnedan.tabell llivisasResultatet

storlek. EnmarknadenspådelvisberorDettakoncentrationsgraden. mer
USA,nivå ilägrepåkoncentrationsgradenberäkningdetaljerad enav

betydligtutgår från snävareochUSAhelaomfattarvilken en
indexnivåerarkets,enbartvarumarknadendefinition somgersupermav

m". haftinteharUtredningen attoch 2500400mellanpendlar resurser
del.svenskförberäkninguppdeladgeografisktgenomföralåta meren

börCommission. Detm TradeFederalfråntagit delutredningenUppgifter av
angivnadentill sin"smalare"beräkningar natur ändessaanmärkas ovanäratt

livsmedel".med"dagligvaruhandelnvarumarknaden ddefinitionen v sav
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Tabell 11. Koncentrationsgraden dagligavaruhandeln medi
livsmedel några OECD-länderi

Land Indexnivå

Frankrike 1164
Sverige 2945
USA 202
Storbritannien 599

Källa: U1,H Food Marketing Institute, British Retail Consortium

Av intresse också de underförstådda sambandet mellan högtär HH-
index/högt prisnivåindex och vice Underlaget dock inteärversa.
tillräckligt omfattande analys.‘°5för tåla sofistikerad statistiskatt en mer
Ekonomisk teori utesluter inte möjligt samband mellan koncentra-ett
tionsgrad och prisnivå,. förutsatt den höga koncentrationen ocksåatt

konkurrensbegränsningar. Det finns, enligt utredningensmotsvaras av
uppfattning, ingen anledning förmoda detta inte också skulleatt att
återspegla sig inom dagligvaruhandeln med livsmedel.

105Observationerna alltför få för det skall meningsfulltär att att mätavara en
korrelationskoefficient.
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politik ochEU:s5 gemensamma
livsmedelhandeln med

två centrala områden där gemenskapen,och jordbrukspolitikHandels- är
politik medpå 1960-talet, utformatalltsedan början en gemensam

fria rörligheten föröverstatlighet. Denbetydande inslag varor,av
krävdepå den inre marknaden,arbete och kapitaltjänster, en gemensam

för handeln med länderpolitikjordbrukspolitik och en gemensam
uppfattningland. utredningensutanför gemenskapen tredje Det är att

fritt flödelivsmedelkonkurrens i handel medökad ett avgynnas av
också mellan gemenskapen och tredjeinte endast inom EU, utanvaror

bakgrunden till nuläget ochvikt belysaland. Därför detär attav
jordbrukspolitik.för handels- ochutvecklingsvägar EU:smöjliga

Handelspolitiken1

på tullunion,gemenskapen skall baserasRomfördragetI sägs att somen
tullar och avgifterinnebära interntskall omfatta alla och samtattvaror

förbjudsdiskriminerande åtgärderoch andrakvantitativa restriktioner
den inretredje landmedlemsländerna.mellan Externt motsvarasmot --

tarriffära ochpolitik förtullfrihetmarknadens yttre gemensamav en
docklivsmedelsområdet tillämpadesicke-tarrifära handelshinder. Inom

utjämningsbelopp, vilkaså kalladefram tillparallellt 1992 monetära--
jordbruksråvaror.tullar påfungerade internasom

fastställdes den december 1992från år 31Genom enhetsakten 1985
marknad.genomförandeför slutgiltigadatum det gemensamav ensom

vilkeninominre marknadinnebar skapandetDetta gränser,utanav en
kapital har säkrats.tjänster ochrörligheten för arbete,den fria varor,

förverkligandet den inreproblemområde införLivsmedel ett avvar
existerade ide skillnadermarknaden. främstDetta stora somgenom

standarder, godkändabland olikapolitik förmedlemsstaternas annat
produktionsmetoder.och accepteradetillsatser
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EG:s tullunion viktigt fundament för denutgör ett gemensamma
marknaden. Det inre marknadsprogrammet, förverkligat 1992, har
inneburit tullkontroller vid de interna har försvunnit ochgränsernaatt

i princip sig fritt i hela EG på i enskiltrör sättatt ettvaror samma som
land. Det möjligt transitera oförtullade ickeär även att varor gemen-
skapsvaror från till destination inom EG liksomgränsort atten en

från EG-landtransitera gemenskapsvaror till via tredjeett ett annat ett
land.

Avskaffande kontrollerna harde inre vid ställt ökade kravgränsenav
på kontrollen vid livsmedelsområdet,EUzs inomgränseryttre samt, t ex
krav på livsmedelslagstiftning för säkra livsmedlenatt attgemensam
uppfyller våra krav det gäller hälsa och redlighet.när

Som EU-medlem tillämpar Sverige tullnivåer.EU:s Dessa skiljer sig
mellan olika industritullar liggerEU:s i genomsnitttvarugrupper. ex

på kommer5,5 och de resultat Uruguay-rundanprocent ettca som av
sänkas till fram till år påi genomsnitt 3,5 2000. Tullar dessaatt procent

nivåer fördyrar förhindrar knappast import. livsmedels-Inommen
området flertalet fall högre.dock tullarna i betydligt Uruguay-rundanär

icke-tarrifära handelshinder, införselavgifter ochinnebär tidigareatt som
tullar. tullnivåer,vissa intemstöd, skall omvandlas till Dessatyper av

påslag, bands i rundan och skalluttryckta i ECU eller procentuella
fram sekelskiftet. flertalet fall tullar mycketgradvis sänkas till l dessaär

höga. bundit tull på ECU årFör har 140 1995t vete tonex man en per
och ECU år Uttryckta i dagens världsmar-95 2000.ton procent avper

tullen år påslagknadspris, vilket exceptionellt högt, 1995är utgör ett
Marknadspriset påmed och år 2000 drygt 6094 procent procent.

spannmål kring ECU Importerad spannmålinom EU ligger 140 ton.per
nivåerförnärvarande ECU/ton. Tullar på kringkostar däremot 288ca

prohibitiva, dvs. de import100 i praktikenär stopparprocent av varan
ifråga.

Samtliga de kommer från livsmedel ochtullintäkter, även som
jordbruksvaror, tillfaller budget med undantag för tioprocentigtEU:s ett
avdrag för täcka uppbördskostnadema.att

fattasi frågor handelspolitik i principBeslut EUsrör genomsom
rådet. direkt verkande medlems-kvalificerad majoritet i Besluten iär

har heller möjlighet ingå avtalMedlemsstaterna intestaterna. att egna
finnspå de områden där behörigheten har överlämnats till EU. Det dock
bådeinom handelsområdet exempel på k blandade avtal där EU-s

och medlemsstaterna i avtalet påkommissionen och är parteren avvar
utformning. finns också möjlighetEG-sidan. EES-avtalet har denna Det

stårnationella avtal, dessa i strid med denslutaatt gemensammaom
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medsambandEFTA iträdaalltsåfickSverige uthandelspolitiken. ur
EES-omfattasfortfarandeSverigesamtidigtmedlemskap avet som
alltsåvifall harsistnämndaEU. Idelavtalet avsom ennumeramen

medlemskapföljdsida"till et."bytt av
iuppträder gemensamtmedlemsstaternainnebärRomfördraget att

gälldebehandlas. Dettafrågorhandelspolitiskadärinternationella organ
för-kommandedetigälleroch detUruguay-runda ävenGATT:si

WTO.inomhandlingsarbetet
ligger,livsmedelsområdetochjordbruks-inomgränsskydd somEU:s

förhindrarfallflertaletdet inivåså högpå attpåpekats enovan,
iskapatsdärmedproblemland. Detredjefrånimport somvarorav

löstsfrån harimporteraönskatländerde genomtillförhållande man
u-länder,medtecknatshandförstaipreferensavtal,fonnerolika somav

medelhavsregionen.iländervissaochcentral- samti Östeuropastaterna
dennaavtalbilateralavissaslötsEES-avtaletÄven tillanslutning avi

tull.med nedsatttillätsbegränsade kvoterhandel inomdärkaraktär
principiomfattarGSPu-länderförtullpreferenserförEU:s system

förskydddetså störreutformat ettattalla är germenvaror
Ivanikategorier.andraförlivsmedeloch änjordbruksprodukter

skyddstullarprohibitivaochhögaförenarEUdettainnebärpraktiken att
till ingen-kvantiteterbegränsadeimportförundantagselektivamed av

tull.nedsattmycketeller
ochskyddstullarkombinationeneffektervilkapåexempelEtt av

livsmedelpåprisochtillgångpåfårtulllågtill ges avimportkvoterad
ACP-frånmängd bananerkvoteradimporterarEUbananregimen. en
länderlatinamerikanskahandi förstafrånkvotochländerna annanen

handhas"dollarbananer". Importenkalladeså avdennautanför grupp,
direktbananerimporterattraditionvilka"primärimportörer"speciella av

lmportörernaprimärimportör.saknarSverigetill Europa.producentfrån
regleringenmedSyftetkvantitet.angivenvissimporterahar rätt att en

bananer.sinaföravsättningfårACP-ländematill att enär att se
utbudetinförande harregimensEfter avvaritharEffekten annan.en
Genomkraftig.stigitpriset attsamtidigtEUinomminskatbananer som

påminskatsamtidigtefterfråganharkvoteratstill EUmängden bananer
u-länderför vissaavsättningsproblemmedförtvilketvärldsmarknaden

varkendärförförefallerDetpriser.lägremed omkombination somi
harDäremotregimen.ACP-statema gynnatsellerkonsumenten av

höjdadekvoträntasigtillskansakunnat genomprimärimportörema en
desammanhanget störstai ärdetalj attlitenEnEU.inompriserna

företagUS-amerikanskamultinationellaprimärimportörema är samma
hårdharBananregimen möttdollar-bananer.kalladesåimporterarsom



208 EU:s politik och handeln livsmedelmedgemensamma SOU 1996:144

kritik.
Många de allra fattigaste ländema ingår i ACP-länderav gruppen

African, Carribean and Pacific. Handeln med dessa regleras istater
den sk Lome-konventionen, regelmässigt omförhandlas tiondesom vart
år. Konventionen frihandel importrestriktioner för industrivarorutanger
medan den utfonnad med särskildaär protokoll för jordbruksråvaroma.
I detta fall, liksom det gäller de k Europa-avtalen,när har fråns man
ACP-ländemas sida påpekat avtalen inte helt symmetriska. Skyd-att är
det för EU:s jordbruksprodukter fortfarande starkt ochär de nedsatta
kvotema relativt obetydliga, medan den tullfria importen till ACP
länderna jordbruksprodukter har omfattning. Dessa länderstor iav är
vissa fall frekventa sålts medmottagare exportstöd. Ettav varor som

exempel Mozambique,extremt vilketär anslutningen till ettgenom
IDA-finansierat strukturomvandlingsprogram avskaffat sitt yttre
gränsskydd på jordbruksområdet samtidigt mottagit mycketsom man

kvantiteter spannmål ochstora andra med exportstöd ellervaror som
katastrofbistånd. Mozambique EU:s skyddstullar vidmöter export av
motsvarande produkter till gemenskapen.

Kopplingen mellan EU:s handelspolitik och den gemensamma
jordbrukspolitiken innebär EU inom livsmedels- och jordbruksom-att
rådet tillämpar starkt protektionistisk politik. lmportkonkurrensenen
från tredje land därmed begränsad.är

De bilaterala associationsavtalen med länderna i central- och
Europa-avtalenÖsteuropa handelspolitisktutgör exempel på hurett

EUs preferenssystem tillämpas inom jordbruksområdet. kvoterDe som
för import jordbruksråvaroröppnats, till EU, fortfarande mycketärav

begränsade. Samtidigt kvotema för förädlade livsmedelär relativt stora.
Kombinationen begränsade råvarukvoter och relativt kvoter föröppnaav
förädlade livsmedel har givit upphov till den paradoxala effekten att

CÖEsEU:s handel med livsmedel till uppvisar växande överskott.ett
Handelsnettot inom livsmedelsområdet uppgår förnärvarande till 1,5ca
miljarder ECU år. Bakgrunden till detta resultat vilket EU-är att,per
kommissionen CÖEsockså i sin utvidgningen,noterat harrapport om
uppenbara svagheter i logistik och förädling jordbruksråvaror.av

Associationsavtalen, har till syfte förbereda de associeradeattsom
för medlemskap både ekonomisktstaterna och demokratiskt,ett har i

detta fall begränsat möjligheten utveckla jordbruket i dessaattsnarare
länder importen till EU begränsats föratt inom degenom varor

CÖEsområden där har konkurrenskraftig produktion och utökatsen
inom de områden där konkurrenskraften låg.är
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Jordbrukspolitikenm5.2

påredan 1950-jordbrukspolitik diskuteradesBehovet gemensamav en
efter Romfördragetsinleddesgenomförandepraktiskaoch dettalet

meddärmed, tillsammansJordbrukspolitiken blevår 1957.ratificering
direktivEG-kommissionensfå områden därdehandelspolitiken, ett av

fannsmedlemsländerna. Detfördirekt bindandefrån första början var
med-flertaletviktig faktorfallet. Enså blevskäl tillflera attatt var

på jordbruks-prisernastabiliseraförolikainförtlemsländer attsystem
fannsgemenskapenförenades idel930-talet. Närråvaror under sex

berördaantaletsåväl vadländerna,mellanbetydande skillnader avser
endaDenmarknadsingreppen.utformningen gemensammaavsomvaror

nationelladenskyddetprotektionismen,utgjordesnämnaren avav
mellanskillnaderjordbrukspolitik, därmarknaden. En gemensam
förnödvändig förutsättningavskaffades,regleringar attnationella var en

jordbruksråvaror.förmarknadskapa ävengemensamen
kunde ske. Ettdettaför hurtvå alternativprincipfanns iDet

jordbruksprodukter inomförmarknadernaavregleraalternativ attvar
jord-alternativet. Endet andravaldeMangemenskapen. gemensam

CAP‘°7 från börjaninfördesregleringarmedbrukspolitik gemensamma
fallet Europaså blevskälet tillviktigaste att1960-talet. Det att varav

vidjordbruksråvarornettoimportöromfattandehelhet avenvarsom
alldelesochlivsmedelsbristen underfrånErfarenheternatidpunkt.denna

drivaskullePrisregleringarfärskt minne.också ivärldskrigetefter var
dettaerfarenhetsbakgrund sågs intemed dennaproduktionen menupp

produktionenönskvärtproblem. Detavgörande tvärtom attett varsom
förstadengemenskapen. Isjälvförsörjningsgraden ökade inomoch

106" burninghas becomeagricultural policyCommunitysofthereformThe a
besettingdifficultiestheafterTwenty-five inception,itspublic issue. nowyears

of thesurpluses mainThemade.bepolicy changesthe permanentrequire to
withindisparitiesthemarket continuingofthe rising support antitems, cost

solutionsthatTwelve,ofCommunityagriculture,European in meansnowa
onlysuch solutions,Withoutquickly. isfoundfound and be notbe mustmust

ECthreatenedbewhich couldbut also European integrationthe CAP
Brussels.Reform,and itsPolicyAgriculturalCommission The1987

m7 förkortning PACfranskPolicy,AgriculturalCommon
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Mansholst-planenm sades uttryckligen marknadsregleringarnaatt ettvar
instrument, skulle utnyttjas förtemporärt driva på produktivitet-attsom

sutvecklingen och bidra till utveckling det europeiska jordbruket.en av
När dessa mål uppfyllts, priserna stabiliserats och inkomsterna höjts till

nivå likvärdig med utbildad arbetares kunde därefter regleringenen en
avskaffas.

I Romfördraget 39.jordbrukspolitikens mål i artikelanges

Den jordbrukspolitiken skall ha målgemensamma attsom

hoja produktivitetena jordbruket främjainom tekniska framstegattgenom
och rationell utvecklingatt tryggagenom en av

jordbruksproduktionen och optimalt utnyttjande produkett av
tionsfaktorerna, särskilt arbetskraften,

b på så tillfärsäkra jordbruksbefolkningensätt skälig levnadsstandard,en
särskilt höjning den individuella inkomsten för demgenom en av som-
arbetar jordbruket,i

stabiliserac marknaderna,

d försörjningen och,trygga

tillförsäkra priser."°e konsumenterna tillgång till till skäligavaror

Ett prisstöd har det viktigaste instrumentet föranvänts uppfyllaattsom

‘°8Den första Mansholst-planen följdes 1968 andra plan vilken bl ladeav en a
förslag införa flexibel prissättning i syfteatt balansera utbud ochatten mer
efterfrågan. Planen alltför radikalansågs och avfärdades gemenskapen.av
m9 I artikel 3 föreskrivs "införandet politik inomav en gemensam
jordbruksomrádet". Artikel 38 definierar vad med jordbruks-som avses
produkter och utvecklar sambandet mellan den marknaden ochgemensamma
den jordbrukspolitiken. artikelI föreskrivs40 inrättandetgemensamma av en

reglering marknaderna för jordbruksprodukter. uteslutergemensam av som
diskriminering mellan sig producenter eller konsumenter inomvare
gemenskapen och frånutgår metod för beräkna prisernaatt påen gemensam
jordbruksprodukter. I artiklarna till42 47 regleras tillövergången en gemensam
jordbrukspolitik medan artikel föreskriver110 medlemsstaterna skall,att
samtidigt etablerar tullunion, medverka till utveckladsom man en en
várldshandel, fortsatt avskaffande hinder internationellett handel ochmotav
lägre gränsskydd.
o UDs Handelsavdelning 1994 Romfördraget dess lydelse enligti-Maastricht fördraget
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grundläggandepräglatsharprisstödspolitik tremål. Dennadessa av
principer

jordbruksvarorförmarknadEn gemensam

jordbruksregleringenfinansieringsolidariskochEn avgemensam
och

jordbruksprodukterföröverskyddmed"gemenskapspreferens"En
gemenskapen.inomproducerade

skiljakomDefrån år 1962.stegvis attinfördesMarknadsregleringama
varuområden. Den nämnarenolikamellan varnågotsig gemensamma

införselavgiftm svenskivariabelformgränsskydd idock enett enav
l930-talet.underuppfunnitshandelspolitiken,innovation inom som

jordbruksprodukter.viktigaflertaletförinfördesinförselavgifterVariabla
substitut,proteinfoder-vissa somtyperUndantagna t avexvar

viktigastedeutvecklingsländer. Förfrånimporteradesvilkakassavarot,
infördesmejeriprodukter,ochspannmåljordbruksproduktema, som

garanterademedmarknadeninternadenregleringdessutom aven
lyftaförexportstödoch utintervention attstödköpminimipriser,

Mejeriregle-marknaden.från denöverskottpristryckande gemensamma
Sverige.frånuppbyggnad,tekniskai sinhämtades,CAPinomringen

strukturpâverkan-kbatteriheltinförtgradvishar ettDärutöver av sman
diversiñeringsstöd,beskogningsstöd,investeringsstöd,åtgärderde som

gynnademindreochbergs-jordbruket itillstödochförädlingsstöd
områden.

nivåvilkenpåtillkomstCAP:svidfrågaavgörande manEn var
efterkom,spannmål. Depåprisernagaranteradede enskulle sätta

Tyskland,FörbundsrepublikenochFrankrikemellanuppgörelsepolitisk

inhemskapris denstabilisera påI till ettinförselavgift syftarvariabel attEn
ochkgexempelvis 30 krtillprisdettaOm sätts permarknaden.

förkrinförselavgift 15på attkrävskgkr såvärldsmarknadspriset 15är enper
denkommertill krvärldsmarknadspriset 10Sjunkerpriset.inhemskasäkra det
tillhöjsvärldsmarknadenpriset påochkrhöjas till 20avgiftenvariabla att om

skiljer denDettatill 10 kr.avgiftenvariablaföljaktligen densänkskronor20
avgift ellerfastformiantingen utgårtullaravgiften frånvariabla av ensom

införselavgifterVariablaimportpriset.påslag påprocentuelltfastettsom ochvärldsmarknadenprisrörelser pâfrånmarknadeninhemskadenisolerar
världsmarknaden.skyddadedensåväldistortioner påtillleda somstörreanses
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fastställas med hänsyn till produktionskostnademaatt Väst-Tyskland.i
Därmed kunde, tidigare utnyttjad, marginell jord i produktionsättas
i andra delar gemenskapen t Frankrike samtidigtav ex som av-
kastningen och markvärdet ökade kraftigt i de områden där den
genomsnittliga produktionskostnaden understeg kostnaderna i referens-
området. De garanterade priserna på animalier följde spannmålspriset
enligt principen "animalier förädlad spannmål". Högaatt priser påär
spannmål högre produktionskostnader inom animalieproduktionen,ger
vilken i sin måste höga garanterade priser för kunnatur betalaattges
sina produktionskostnader.

Det uppenbart högt prisläge inom gemenskapen skulleatt ett ledavar
till ökad produktion spannmål. I uppgörelsen mellan Frankrikeen av
och Tyskland ingick överskotten skulle lyftas bort från denatt gemen-

marknaden interventionsköp och expoitstöd. Därmed för-samma genom
hindrades franska producenter, med högre effektivitet, konkurreradeatt

sina kollegor i andra medlemsstater.ut Uppgörelsen vilade på två
pelare. högEn prisnivå, gjorde det möjligt för Tyska producentersom

fortsätta producera, och för interventionsköpatt ochett system
expoitstöd, säkrade avsättningen för den Franska produktionen.som

När EG utvidgades i början 1970 talet medlems-kom deav nya
länderna däribland Storbritannien sin jordbrukspolitik tillatt anpassa
CAP. fannsDet alternativ. Världsm arknadsprisema högaett extremtvar
under första hälften 1970-talet. Politiskt hade det därför varit relativtav
enkelt, i jämförelse med situationen under 1980-talet, CAPatt anpassa
till de medlemsländerna. Ett skäl till inte utnyttjade dennaattnya man
möjlighet de global livsmedelsbrist vid dennavar prognoser om som
tidpunkt spelade central roll i den internationella debatten. Denen
princip därmed etablerades för framtida utvidgningarsom attvar nya
medlemmar skulle sitt jordbruk till CAP och inte Itvärtom.anpassa
Storbritanniens fall innebar detta byte huvudlinje inom jord-ett av
brukspolitiken. Före medlemskap hade tillämpat k låg-et man en s
prislinje där den inhemska produktionen, i princip, inte skyddades

tullar eller avgifter och konsumenterna kunde därmed köpagenom
livsmedel till världsmarknadspris. Jordbruket fick direkt stöd för att
kompensera för de högre produktionskostnadema i Storbritannien. Inom
EG tillämpades prisstödspolitik där stödet till bondenmerpartenen av
utgick formi högt inhemskt pris skyddades införsel-ettav som av
avgifter, k högprislinje. En effekt medlemskapet, och över-en s av
gången till hägprislinje för de medlemmarna, produk-en attnya var
tionen ökade inom bl spannmålsområdet och i synnerhet det gälldenära
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1. inhemskapå denkraftigtocksåPrisernafoderspannmål steg
Alltkonsumenterna.effekter förnegativamed märkbaramarknaden som

jordbrukspolitiken.till denanpassningenresultatett gemensammaav
infördes.CAPanimalierspannmål ochnettoimportör närEU avvar en

utvecklats tillgemenskapen nettoexportörhadetio årDrygt ensenare
särskiltFörändringenjordbruksprodukter.viktigaflertalet varav

miljoner20EU importeratspannmålsområdet, där toninommärkbar ca
mängdmotsvarandeoch kornbörjan70-taletsår vid exporteraattper

också ökadeföljdeöverskottendel980-talet. Medunderbörjan storaav
interventionslag-stödköptsprodukterdeför lagringkostnader somav

jord-för denKostnadernaexportstöd.förring och gemensamma
förutgifternaoch 1981år 1973kraftigt. Mellanbrukspolitiken stegsteg

tillprisstodspolitikenm, från 12årligen, 4genomsnitt 18med i procent
År utgifternasamladeuppgick de1992 nettoår.ECUmiljarder per

motsvarade 60ECU vilketmiljardertill 30jordbruksfondenfrån caca
för denkostnadernadelbudget. EnsamladeEU:s storprocent avav
Räknarpå konsumenten.direktfallerjordbrukspolitikengemensamma

ytterliga-kostnadernaökarfrån konsumenternatransfereringamainman
re.

utgifternabudgetäraförutom deberäkningar,OECD:s PSEEnligt som
högredetill följdkostnaderökadekonsumentensockså omfattar av

transferer-uppgick år 1992sig,för medjordbrukspolitikenpriser som
ECU. Manmiljardertill 67EU-l2inomjordbrukettillingarna ca--

animalie-omfattarendastberäkningarOECD:stillmärkeläggabör att
ingår igrönsakerochfruktVinvegetabilieproduktionen.och samt

Transferer-nationellt stöd.formervissaliksomberäkningarOECD:s av

of cereals,m"Intensification expansioncontinuingofaformtaken thehas now
oilseedbeet andsuchotherand ofwheat,especially two as sugarcropsone or
of theevidenceTheproduction.cerealinbreakconvenient croprape, a Agricultureof Commonsthe Houseof MAFFSecretaryPermanent to

revealingzextremely1982Novemberof Ecidence llMinutesCommittee
would beoilseed importantwhetherasked 1972hadzfsomeone in anrapeme

Theresaid: No. competehavewouldthis I we canin no waycountrycrop
the Europeanoilseeds. ThenwithWorldThirdtheStatesUnitedthewith or

of thevaluethe importofabout 100subsidyCommunity centputs onpera beenThis hascrop".pro/itablehighlyandleadingcommodity. is now a methodsintensiveandfor sheepstockinghigheraccomodated by rates more
ofleadfollowing theincreasinglymethodshusbandrycattle,cattle. Forfor are

highlyintensive,intoandfieldsof thetheypigsandpoultry out gocomeas
theAgriculture,Cheshire 1983P.JK. Bowers,units."capitalized

LondonLand Use,Countryside and
m garantisektionFEOGAsUtgifter över
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ingama, från konsument och skattebetalare, omfattande inom dessaär
områden. En totalkalkyl CAP:s kostnaderöver hamnar, enligt kom-
missionens finansdirektorat, i storleksordningen 120 miljarder ECU år
1992, d .1 000 miljarder kronornästansv

Åttiotalets reformer

Den gemensamma har varit ifrågasatt under hela sin
drygt 25-åriga historia. Ifrån akademiskt håll har riktat kritik motman
dess negativa effekter på resursfördelning och ekonomisk effektivitet.
Politiker och konsumenter har uppmärksammat dess kostnader EU:s
budget. Miljöorganisationer har påtalat sambandet mellan prisstöd och

intensivt jordbruk med omfattandeett utnyttjande kemikalier. Dennaav
kritik har vid mitten 1970-talet, under hälften 1980-taletav senare av
och i samband med CAP reformensenast också vunnit gehör inom
kommissionen och ministerrådet. Kommissionen lämnade 1975 en

till rådet vilken beskrev olägenhetemarapport med prisstöd och
produktionskvoterm. Rapporten fick inte några omedelbara kon-
sekvenser. De ständigt ökande utgifterna och växande politiskt tryckett
från konsumenter och miljövänner föranledde dock kommissionen och
rådet inleda serie förändringar denatt jordbrukspoli-en av gemensamma
tiken under halvan 1980-talet. Samtidigt erkände Kommissio-senare av

åter det uppstått mellan politikens mål och dess resultat.nen gap som
Skillnaden från tidigare tillfällen diskussionen ledde tillattvar nu en
rad konkreta förändringar i politiken.

1984 beslöt ministerrådet införa kvoteringatt en av
mjölkproduktionen. Varje medlemsland fick kvot, uttryckt i årligen
produktionsvolym, vilken sedan kunde fördelas på förädlingsindustrin
eller till de enskilda lantbrukarna. Den metoden har valtssenare av
flertalet medlemsländer. Inom den kvoterade produktionsnivån betalas
det höga garanterade priset till bonden. Om produktionen överstiger
kvoten skall producenten eller förädlingsindustrin belastas med avgiften
super-levy, på den överskjutande kvantiteten, i praktiken innebärsom

ersättningen Ävenliter lägreatt priset på världsmarknaden.är änper
efter införandet kvotema kom EU producera överskottatt ettav av
mjölkprodukter, främst och skummjölkspulver. Produktionensmör inom

I European Commission, EC Agricultural Policy for the Century,2st
European Economy 1994.4no

s EC Commission 1975 Stocktaking of the agricultural policycommon
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efterfråganköpkraftigadencirka 120tilluppgår idag procentEU-15 av
kommeröverproduktionentjugoprocentiga attgemenskapen. Deninom

mjölkfett.konsumtionsjunkandegradvisframtidenöka i avengenom
finansieradeltill vissproducentavgift, för exportensärskild att avEn

motverkaSyftetmjölkområdet.därför inom attinfördesöverskott, var
ersättningsnivånpåinverkanavgiftensöverskottproduktionen genomav

gradvisprispaketenårligadegenomfördes ibonden. Dessutomtill en
Inommjölkprodukter.påECU,iinterventionspriset,sänkning mättav

prisethållahuvudprincip,rådet,valde attmjölksektom genomuppesom
dockkombineradesUtbudsbegränsningenproduktionen.begränsaatt
inter-sänktaochproducentavgifterstyrmedel,ekonomiskamed som

också präglatharinstrumentvid valdualismventionspriser. Denna av
CAP-utformningenvidminstint-esektorer,andrainomreformer av

1992.reformen
införavegetabilieområdet, systemettinom attbörjade1987 man,

MaximumproduktionenförtotalramEnproduktionsstabilisatorer.med
miljoneruppgick till 164fastställdes. DennaMGQQuantity,Guarantee

dennaproduktionenOmspannmålsområdet. översteginom ramton
direktprocentuellt iår, reduceraspåföljandeinterventionspriset,skulle

storlek. Trekvantitetens procentsöverskjutandetill denproportion
inter-reduktiontreprocentigmedföraskulleöverproduktion aven

skulleföljandeunderöverproduktion säsongfortsattventionspriset. En
så vidare.ochprissänkningytterligaretillleda en

interventionen.begränsningarinfördesnötköttsområdetInom av
bonden,tilldå prisetskefick endastintemventionslagertillUppköp

Äveninterventionspriset.understigitkraftigtperiod,längreunder en
begränsas.exportstöd komutnyttja attmöjligheten att

inomutgiftsökningentak förinförabeslutrådetfattade ett1988 attett
intejordbruksutgiftemainnebärTaketFEOGA. attjordbruksfonden
denskapasdetsnabbareökakan utrymmeän genomlängre som

till EU:sinflödetvilkentillväxten,ekonomiska styrallmänna resurserav
medlemsav-mellankopplingenmedlemsländernafrånbudget genom

politiskDärmed har gräns sattsBNP-tillväxten.storlek ochgiftens en
förtryck skapatsochjordbruksutgiftema ettexpansionfortsattför aven

ochhanteraför exporterakostnadernamed atttillrättakommaatt
jordbruksprodukter.överskott av

fick,1980-taletslutetundergenomfördesåtgärderDe avsom
vissinterventionslagren,utförsäljningmassivmedtillsammans enaven

hand kaniMed facitandrum.därmedskapadeocheffektpositiv ett
så radikalahadeCAPförändringarnakonstatera nogatt avman

integenomförandetpraktiskadetmedangenomfördes,deförtecken, när
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bidrog till ändra någon grundläggandeatt beståndsdel hos prisstödspoli-
tiken. De grundläggande problemen inom CAP gjorde sig också snart
påminda igen. Det råder dock ingen tvekan problemen skulle haattom
varit mycket intestörre genomfört justeringarna i politikenom man
under slutet l980-talet. Stegvis begränsades interventionen ochav
exportstöden parallellt med ökad betoning strukturåtgärder ochen av
landsbygdspolitik. Utvecklingen kan beskrivas droppen, vilkensom
mycket långsamt urholkar De diskussionerstenen. fördes inomsom
kommissionen och rådet under denna period kom bana för deatt väg
förändringar följde i början l990-talet.som av

Behov ytterligare reformerav

I sitt förord till kommissionens Den fortsatta utvecklingenrapport om
den Gemensamma Jordbrukspolitiken, från årav 1991, konstaterar

dåvarande jordbrukskommissionären Ray Mac Sharry CAP varitatt
framgångsrik, alltför framgångsrik, i förse gemenskapenatt med
livsmedel. Produktionen hade ökat så kraftigt det uppstått omfattandeatt
kostnader för lagra och sälja överskott.att 20 miljoner spannmålton
fanns i interventionslagren år 1990 och de förutsågs öka till 30att
miljoner Därutöver hade EU iton. interventionslager miljon1 ton
mjölkprodukter och 750 000 nötkött. Det hadeton uppståttt o m en
brist på ledigt lagringsutrymme. Slutsatsen denna politik inteattvar
kunde fortsätta varken fysisk eller budgetår synpunkt. Lägetur var
dessutom så illa vid 30 procentigäven ökningatt utgifterna inomen av
FEOGA, skulle böndernas reala inkomster komma minska underatt
påföljande år.

Ett frågetecken kunde också kring politikens förmågasättas att
uppfylla inkomstmålet. Ett antal bönder hade lämnatstort jordbruket.
Kommissionen hade också funnit 80 transfereringarnaatt tillprocent av
jordbruket gick till de 20 bönderna hade detprocenten bästav som
ställt, detta kopplingen mellan prisstödet och produktionsvoly-genom

De gårdarna med denstörsta bästa jorden fick imen. stöd.mest
Allmänheten hade också blivit alltmer kritisk den negativamot

påverkan på miljön följde det moderna intensiva jordbruket.som av
Därutöver kom gemenskapens för tillsammans med övrigaattansvar ,aktörer inom GATT, söka stabilisera världsmarknaden och tillgodose
intresset hos samtliga aktörer på denna.

Av dessa skäl krävdes förändring den jord-en av gemensamma
brukspolitiken inom för bibehållande deett grundprin-ramen treav
cipema, nämligen marknad, gemenskapspreferens ochgemensam
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kommissionensSharry,enligt Macsolidaritet. Detfinansiell var,
siktlånggemenskapen påkrävdeförändringsådanuppfattning attatt en

förändringjordbrukspolitik. sådanEnmarknadsanpassadutvecklade en
produktions-miljövänligaövergång tillunderstödjaocksåskulle meren

ochinföranödvändigtdockdetsiktkortmetoder. På att nyavar
skulleböndernasamtidigtutbudsbegränsningar,temporära ges ensom

prissänkningama.förkompensation
fasta påreformförslagkommissionenstillinledningShanys tarMac

reformensvenskalåg bakom dengrundläggande argument somsamma
skapatstrycksökes i detreformenMotiven till1990. genomsom

miljöeffekter,och konsumenter,skattebetalareförkostnaderpolitikens
minst denintevärldsmarknadpåoch effekterinkomsteffekter samt --

effektiviteten.ekonomiskabristande
utgångs-reformdokumentenuttryckligenframgår inteDet menav

motivinternatillräckligafannsSverigeliksom idetpunkten attvar --
multilateralajordbrukspolitiken. Dereformgenomföraför låtaatt aven

ochreformtryckytterligareskapadediskussionernahandelspolitiska ett
ändåinstrumentering. Detreformensdiktera ärså småningomkom att

låtastarka skältillräckligtmotiveninternade attviktigt genom-att var
denbrister hosdessaerkännaviljanpoliskareform. Denföra atten
frånresultatetdockökadejordbrukspolitiken genomgemensamma

k Blairdenrundan komfrånResultatetUruguayrunda.GATT:s sgenom
direkt in ilyftasoch USAEUmellanöverenskommelsen attHouse

1992.reformenCAP

Reformen 1992

hademaj 1992,rådet den 21fattadesvilketreformbeslutet,Inför manav
gälldeförsta fråganfrågor.principiella Denradtillställningatt ta en

utbudsbegräns-ellerprissänkningaranvändamellanavvägningen att
andrajordbruksprodukter. Denproduktionenför begränsaningar att av

och dennakompensationeventuellomfattningengälldefrågan omenav
nutidahistorisk,sigvareproduktionentillkopplasskullekompensation

6 SwedishTheand Adjustment:ReformPolicyAgricultural1995OECDSe
IVPartExperience,

m rolldessjordbruksområdetinombetydelsedess samtavtalet ochGATT som
länderna iutvidgning medinförochnuvarande EUreformtryck inom en

PMbehandlas ikommer separatoch ettcentral- attÖsteuropa
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eller framtida eller ej. En tredje fråga gällde reformen skulleom
begränsas till 1.vissa eller omfatta hela jordbruksområdetvaror

När det gällde avvägningen mellan prissänkningar och utbuds-
begränsningar kom Tyskland inta mycket bestämd hållning tillatt en
förmån for de Det nödvändigt hålla priserna påattsenare. var uppe en
hög nivå och produktionen måste därför begränsas kvoteringgenom
eller andra former utbudsbegränsningar. Storbritannien, Danmark ochav
i viss mån Holland intog ståndpunkt vilken också, detmotsatt nären
gällde spannmål, delades Frankrike. Prissänkningar bättreettav var
medel, enligt denna medlemsländer, för produk-attgrupp av anpassa
tionen till efterfrågan. Resultatet blev kompromiss, dären
prissänkningar korn kombineras med utbudsbegränsningar inomatt
spannmålsområdet i form obligatorisk träda. Den dualismav en som
präglat 80-talets förändringar fanns kvar. Samtidigt enades dock rådet
i princip avskaffa prisgapet mellan världsmarknadspriser ochatt detom
interna administrativa priset inom spannmåls- och oljeväxtområdena.
Priserna inom animalieområdet skulle följa spannmålsprisema nedåt i
den mån dessa påverkade produktionskostnadema.som

För kompensera odlama skulle det utgå kompensation föratt en
skillnaden mellan dåvarande interventionspris och den lägre prisnivå

följde reformen. Kommissionen hade föreslagit kompensatio-attsom av
skulle "moduleras" så de mindre jordbruken fick högreattnen en

kompensation de Därmed skulle också kompensationen,än större. i
form direktbidrag, avlänkas från produktionen. Detta förslagettav vann
stöd hos de sydliga medlemsländerna och Irland, förkastadesmen av
Storbritannien och Holland, vilka också fick stöd från Danmark och

ÄvenBelgien. Frankrike kom, efter viss vända, ställningatt ta mot
förslaget. Resultatet blev direkt koppling mellan avkastningen ochen
arealer år 1991 och nivån på arealbidraget. Det dock möjlighet förgavs
enskilda medlemsländer begränsa antalet regioner och därmed fåatt ett

enhetligt bidrag inom landet.mer
Bidraget därmed direkt kopplat till historisk produktion ochvar

avkastning. Närheten till referensåret 1991 leder dessutom tanken till
framtida revisioner där referensen flyttassuccesivt framåt i tiden. Det

inträffade i Sverige inom mjölkproduktionen, efter reformensenare
1990, där den historiskt valda basperioden 1989 flyttades fram till år

s Inom omfattar jordbrukspolitikenEU såväl traditionella jordbruksprodukter
vin, frukt och grönsaker. Dessutom omfattas rad k medelhavs-som en s

produkter bl olivolja.a
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konkur-betydandestrukturomvandlingen skapateffekterna1991 när av
frånavståttutvidgat och debönderrensproblem mellan de ensomsom

utveckling.sådan
kompletterande åtgärder accompany-kknöts antalTill reformen ett s

syftadestrukturområdet. åtgärderDessamiljö- ochmeasures inoming
effekteroch säkra positivareformengenomförandetunderlättatill att av

odlingslandskapet.på miljön och
spannmåls-, oljeväxt-kringkretsaförsta handReformen korn i att

reformer inomViktiga beslutanimalieproduktionen.och om
frukt ochsockerregleringenochnötköttssektom, vin- samt

dåmöjligttillfälle. Dettalämnades tillgrönsaksområdet ett varsenare
ochanimalie-koncentrerades tillfrån GATT-avtalettrycket

tryck inom övrigamindrebetydligtvegetabiliesektom och ettgav
beslutreformeradesgrönsaksregleringenFrukt ochområden. avgenom

augustirådet i 1996.
förstreformens resultatuppföljningofficiell väntasEn senareav

reformen lyckatskommissionenansågår Tidigare överunder 1996. att
behovetoch minskainterventionslagrenbegränsaförväntan attgenom

ansågspannmålsområdet. Kommissionenframföralltexportstöd inomav
På tid harmärkbart.sänktsi odlingenockså intensitetenatt ensenare

första handkunnat märkas. Ibedömningenförskjutning iviss attgenom
spannmåls-tillöverkompensationenuppmärksammatkommissionen
åttagandenUR-avtaletshanterakunnasvårighetenochproducentema att

stödet.begränsningar ifortsattautan
lägrehadepekar påOECD bl aAndra utvärderingar att enman

vilkentorkatill följddelvisoch år 1993under år 1992avkastning av
behovetminskadeoch därmedstorlekskördenspåverkadedirekt av

och 1994 visarför år 1993SE-beräkningarnaexportstöd. att trans-
istället förökatproducerad enhet,ålssektorn,tillfereringama perspannm

marknadsprisetpåberorreformen. Dettaminska efter attatt
grundatskompensationenprisdetliggaspannmål kommit överatt som

blivitochår 1990 1991,i Sverigehar, liksom över-på. Bönderna
prissänkningarproduktionenpåverkan pådirektakompenserade. Den av

påTrädanväntad.OECD, varit mindreenligtocksåoch träda har, än
produk-medförtfallarealen har i bästagenomsnitti 15 procent enav

kompensationenGenompå mellan 3 7tionssänkning attprocent.-
till delextensiñeringenförväntadehar denavkastningenknutits till stor

spannmålsområdet,fortfarande inomökaruteblivit. Produktiviteten om
logisk följdocksåtillväxttakt. Detlägre attmed ärän avensenareen
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trädan inneburit mark lågmed produktivitet tagits produktion. Detatt ur
finns alltså, enligt många kvalificerade bedömare, krav på ytterligareatt
åtgärder måste förvidtas uppnå de förväntade resultaten år 1996att när
det gäller utgiftstiycket på FEOGA och behoven överskott.att exportera
Kopplingen till GATT-avtalet och dess begränsning exportstödetav
skapar ytterligare behov åtgärder.vidtaatt

kompromissDen låg till grund för CAP:s tillkomst, mellansom
Frankrike och Tyskland, innebar de tyska producentema fick högaatt
priser och de franska producentema fick avsättning på världsmarknaden

exportstöd. Förutsättningarna för kompromissen har ändrats igenom
grunden UR-avtalet. saknasDet idag förutsättningar för attgenom
samtidigt uppnå hög prisnivå och möjlighet påatt exporteraen en
världsmarknaden. Därmed har balansen i den politiska uppgörelsen
bakom CAP rubbats. finnsDet i dagsläget ingen möjlighet finnaatt en
lösning samtidigt kan tillfredställa Frankrikes exportbehov ochsom
Tysklands behov hög prisnivå.av en

reformtryckFortsatt efter reformenCAP-

jordbrukspolitikenmI En möjlig reform denrapporten av gemensamma
beskrivs de faktorer verkar i riktning fördjupad CAP-motsom en
reform. Enligt fördjupad reform CAP inte baraärrapporten en av
möjlig också ofrånkomlig. Inte minst bakgrund förutsätt-utan mot attav
ningarna för den historiska kompromissen mellan Tyskland och
Frankrike rubbats i grunden.

Utredningen identifierade sju viktiga faktorer vilka kommer utövaatt
tryck på beslutsfattarna gå vidare med ytterligare förändringar iett att

den jordbrukspolitiken. tryck skapatsDet externtgemensamma som
Uruguay-rundans avtal och behovet bättre deutnyttjaattgenom

ekonomiska jordbrukets miljöpåverkan i sig till-samt ärresurserna
räckligt starka för motivera fördjupad CAP-refonn efter år 1996.att en
Internt motiveras fortsatt växling frånstödet pris- till inkomststöden av

prisstödet blivit alltmer otidsenligt till följd den strukturel-attgenom av

"9 Utrikesdepartementets Handelsavdelning Juni 1995 möjlig reformEn av
den jordbrukspolitiken till från denregeringenrapportgemensamma en

Åström,särskilde utredaren Sture Stockholm Swedish Ministry for Foreign.Affairs September 1995, A possible of CAP theimprovement report toa-Åström,Swedish Cabinet by Sture Stockholm.Mr
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la utvecklingen inom livsmedelskedjan. Ytterst belyses detta förhållande
den s.k. 80/20 relationen där 80 stödet går till de 20procentav av

bönderna minst behöver stöd. En fördjupningprocent av som av
reformen från 1992 krävs också för kunna genomföra denatt
planerade utvidgningen unionen central- och Detösteuropa.mot ärav
rimligt beslut framtidens CAP fattat innan förhandlingarnaäratt ett om

medlemskap inleds. Det tidsfrist till år 1997/98. Enom ger oss en
självklar slutsats diskussionen det århundradets21:aär att om gemen-

jordbrukspolitik bör inledas redan tidigEn och debattöppensamma nu.
grundläggande förutsättning för kunna fatta de nödvändigaär atten

besluten under de åren.närmaste
Utredningen uppmärksammade särskilt hänsynen till miljön inteatt

ingår i målde för jordbrukspolitiken Romfördraget.i Dettasom anges
kunde i återspeglarbörjan 1960-talet med det inte det bredapassera av
intresse för och den ökade kunskap jordbrukets inverkan på miljönom

vi på politiskt uthållig jordbrukspolitik måstel990-talet. Enmötersom
i dagens samhälle kunna hantera såväl jordbrukets positiva desssom
negativa inverkan på miljön på inger förtroende hossättett som
allmänheten. Bristande anpassning till miljöns krav avgörandeutgär en
svaghet i dagens politik bör till inför anpassning CAPrättassom en av
till tidens krav.

En fördjupad CAP-refonn bör enligt förutom antagandetrapporten, att
CAP:s kvarstå, femgrundelement skall vila på grundläggandetre
utgångspunkter

måsteProduktionsmålet underordnas de restriktioner sättssom av
miljön;

Jordbrukspolitiken måste utgå från jordbruket har uppgifter såvälatt
för jordbruksprodukter detproducera gällernäratt attsom upp-
rätthålla ochvarierat kulturlandskap traditionella ochett genom

brukningsmetoder hjälpa till upprätthållavarierade biologiskatt en
mångfald

Avtrappningen prisstödet kan endast genomföras på överstatligav en
nivå och för hela miljö- och strukturåt-unionen. Inomgemensamt
gärdema kan däremot i ökad utsträckning renationaliseraman
finansieringen för genomförandet olika åtgärderoch ansvaret av
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går förena ökad marknadsinriktning jordbruket,Det4. att en av genom
åtgärder kanavskaffat prisstöd, med hantera de problemett som som

uppstår mindre gynnade områden. Därmed saknas också källai en
till konflikter mellan nord och syd i det fortsatta reformarbetet och

måste försvara sin position på världsmarknaden.EU kunna Det är
långsiktigt hållbara också försvara sin position påden enda vägen att

den interna livsmedelsmarknaden. I perspektiv ökad frihandelav en
århundradetmed jordbruksprodukter under det kan detta endast21 :a

ske återstående skillnad mellan världsmarknadspriser ochattgenom
marknadspriser begränsas ytterligare.interna

Madrid höstenFischlers infor 1995itoppmötetrapport

Inför Madrid senhösten 1995 presenterade jordbruks-itoppmötet
DG angående "Agricultural policy changesdirektoratet VI rapporten

associated countries" kommissio-facing the EU and the antogssom av
vilka förändringar i politikenförsta hand avsikten bedömaI attnen. var

de potentiella medlemmarna i central- ochkrävdes EU ochav nyasom
kom också,för medlemskap möjligt. RapportenÖsteuropa göra ettatt

CAP fråndiskutera den fortsatta utvecklingentiteln antyder, att avsom
reforrnbeslutet 1992.den bas skapatssom av

tydligt kommissionen delar den svenskaI poängteras attrapporten
reformeras utvidg-uppfattning CAP behöverutredningens oavsettatt

följande beskrivning det tryckningen. EU-kommissionen ger av som
fördjupad reformformar krav på en

CAP through period of"After the reforms the1992 goingnow a
forward for the few being markedrelative stability, the next yearsway

results.implementation of the roundby the Uruguayprogressive
thechallenges already visible and will determineHowever, arenew

CAP for the first decades of the Increasingshape of the 21st century:
the after the of the andmarket imbalances EU inin centuryturn some

favourable longperhaps before, and this despite relativelyacases even
aftermarket outlook; the financial 1991;world perspectivesterm new

themultilateral round of trade 2000;the negotiations, starting innext
internal debate the of environmentalintegration aspectsstrongeron

challenge of rural development; and lastthe CAP; theinto continous ,
simplification and subsidiarity. "least, the need fornot
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dengå vidare enligtgemenskapen börKommissionen vägattanser
prisstöd vilket,lägredet villreformen 1992,anvisats säga ettavsom

direktstöd oavsettkompenserasnödvändigt, kandetdär är genom
bättre integrationförutsättsges.form de Dessutomvilken ensenare

miljöpolitiken.landsbygdsutveckling ochmarknadsregleringar,mellan
fördelen utvidgningenreform har denfortsattsådan modell förEn atten

uthålliginnebär dettahåll. EUfrån båda Förunderlättas en mer
multi-funktionella rolldenhänsyn tilljordbrukspolitik tar somsom

förändringarsamhället och dessamodernajordbruket har i det öppnar
utveck-och delta ifullskall kunna draförsamtidigt EU nyttaatt av

och Östeuropeis-de centralvärldsmarknaden. Förväxandedenlingen av
strukturelladärenklare integrationdettainnebärka staterna program en

defokuseraslandsbygdsutvecklingochförbättringar än attsnarare
produktionen.driver påprisstödutnyttjatvingas som

mjölkregleringenreformochPrispaketet 1996 aven

tilli stödetbegränsningarfortsattainnebar ingaPrispaketet 1996
den icke-fastfortfarandeliggerårs beslutjordbruket. 1992 trots att

tillkompensationsbetalningarhögaföreffektenönskvärda av
behandlingensamband medIuppmärksammats.spannmålsböndema av

genomförai uppdragkommissionenrådetprispaketet beslöt attatt enge
formellaframtid. Detmjölkregleringensanalysförutsättningslös av

under våren 1997.fattasmjölkregleringbeslutet väntasnyom en
medarbetetdet fortsattariktningsgivande förblikommerBeslutet att

reformera CAP.att

alternativ.olikaframskymtardagslägetI tre

genomförs ibegränsade ingreppmycketalternativetförstaDet är att
samtidigtytterligarekvotemahand begränsasförstaregleringen. I som

hitillsalternativ harpriserna. Dettajusteringvissdet sker aven
Österrike. viktig in-EnochTysklandblandförespråkats annatav

underlättar utvid-det knappastalternativdettavändning är attmot
uppståocksåkommerProblemochcentral- attgningen östeuropa.mot

framförallt detUruguay-rundan,iåttaganden närdet gäller EU:snär
2000-talet.påexportstöd, i börjangäller

mark-föreslagitharHolland,stödmed visstDanmark, en nyav

16-13538
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nadsordning där kostnaden för exportstöd skall finansieras genom
producentavgifter istället för EU:s budget. Förslaget kallas för B-av
kvots förslaget likheten med sockerregleringens B-kvot. Dennagenom
modell kan kombineras med sänkta priser och andra justeringar som
begränsar svårigheten hantera UR-avtalet. Flera anlytiker har påpekatatt

UR-avtalet inte någon skillnad mellanatt exportstöd finansierasgör som
producentavgifter och exportstöd finansierasgenom som genom

budgetära medel. Detta skulle kunna upphov till problem inomge
WTO.

Det tredje förslaget utnyttja det outnyttjadeär iatt utrymmet
jordbruksramen cirka 16 miljarder ECU/år år 2002, till kompenseraatt,
mjölkproducentema för genomgripande reform där såvälen mer
inlösenpriser gränsskydd sänks radikalt. Enligt denna modell kansom

fullständig avreglering genomföras under den tioårsnärmasteen
perioden. Ett beslut med denna inriktning skulle underlättaavsevärt
förhandlingarna medlemskap för länderna i central- och östeuropa.om
Gemenskapen skulle också få möjlighet komma till för-att nästa
handlingsomgång WTOi med "rent bord" och därmed möjlighetett ges

förutsättningslöst påverka förhandlingsresultatet i riktningatt mer en
EU:s övergripande intressen det gäller tjänstehandel ochnärsom gynnar

varumärkesskydd.
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Livsmedelslagstiftning5.3

marknadenDen inre

frittoch kapitaltjänster,dmarknaden,inreDen att personervaror,v s
kärnområdemedlemsstater,mellan EU:ssig utgörkunna ettskall röra

åtgärder medochimportrestriktionerKvantitativaEU-samarbetet.i
förbjudna mellanhuvudregelnskall enligtverkanmotsvarande vara

skallbestämmelse30. DennaRomfördraget,medlemsstaterna art.
beträffanderestriktionerellerförbudsådanahindraemellertid inte mot

skyddaeller intressetsäkerhetallmänpågrundas atthandeln t exsom
dock intefårrestriktionerförbud ellerSådanahälsa och liv.människors

förtäcktinnefattaellerdiskrimineringgodtyckligmedel förutgöra ett en
medlemsstatemammellanhandelnbegränsning av . handelökadförförutsättningar övermarknadeninreDen ger

mellan företagen.konkurrensför skärptocksåoch därmedgränserna en
varieratochbilligarekonsumenternarörligheten börfria ettDen merge

fungerandevälå andra sidanförutsätterDettautbud envaror.av
konsumentskydd.utvecklatoch högtkonsumentpolitikeuropeisk ett

högbidra tillgemenskapenskallartikel 129aRomfördragetsEnligt en
konsumentskyddsnivå genom

bestämmelser i lagarmedlemsstaternasharmoniseringbesluta avom
markna-den inresyftar tillförfattningar, upprättaoch andra attsom

förslagi sinaskall därvidKommisionenfungera.fåoch denden att
frånkonsumentskydd utgåochmiljö-säkerhethälsa, saint enom

l00askyddsnivå art.hög samt

medlems-och kompletterarunderstödetinsatsersärskildab som
ochsäkerhethälsa,skydda konsumenternasförpolitik attstaternas

konsumetupplysning.godochekonomiska intressen ge

upprätthållafrånmedlemsstathindra någonskall inte attSådana insatser
emellertidmåsteåtgärderSådanaskyddsåtgärder.införaeller strängare

underrättasskallkommissionenochfördragetmedförenliga omvara
dem.

no 36Romfördraget, art.
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finnsDet emellertid princip, subsidiaritetsprincipen, elleren
närhetsprincipen, går på endast det inte kanut att görassom som
effektivt på nationell, regional eller lokal nivå, skall pågöras gemen-
skapsnivå. Det innebär beslut inom gemenskapen fattasbör såatt nära
medborgarna möjligt. Principen fördragsfästcs i och med Maa-som
strichtfördraget europeisk union, har redan tidigare varitom en men
vägledande för arbetet på många områden.

Grundläggande för EG-rättens genomslagskraft dess direkta effektär
i den nationella rättsordningen och dess företräde framför motstridig,
nationell Den kan emellertid förutsätta anpassningrätt. denen av
nationella Denna anpassning, eller harmonisering, beskrivsrätten. i
artikel l00a. Utöver vad beskrivits kravet på högsom ovan om en
skyddsnivå, innehåller artikeln befogenhet för medlemsstat att trotsen -
beslutet harmonisering tillämpa sina nationella påregler området.om -
Förutsättningarna för detta undantag det nödvändigtär att staten anser

tillämpa nationella bestämmelser grundar sig på väsentligaatt som
behov enligt artikel 36 och de nationella bestämmelserna anmäls tillatt
kommissionen. Kommissionen skall bekräfta bestämmelserna sedan den
konstaterat dessa inte medel för godtycklig diskrimineringatt utgör ett
eller innebär förtäckta handelshinder mellan Kommissionenstaterna.
eller någon medlemsstaterna kan hänskjuta ärendet direkt till EG-av
dom stolen, de medlemsstaten missbrukar denna befogenhet.attom anser

falll de regler saknas, gäller de nationella bestämmels-gemensamma
dettaI sammanhang bör den k Cassis de Dijon-principenerna. s
vilken enligt huvudregeln innebär alla länder i EUnämnas, att är

skyldiga tillåta import produkt, lagenligt tillverkas ochatt av en som
marknadsförs i EU-land. Undantag från principen kanett annat göras -
och handelshindrande åtgärder tillåts därmed importlandet kanom-
åberopa

Att de nationella reglerna tillgodoser vissa oundgängligen nöd-
vändiga regleringsändamål i medlemsstaterna, k tvingande hänsyn.s
Sådana hänsyn skydd för allmän hälsa och konsumenthänsyn.är t ex

Att inte kan uppnå resultat med någon mindrestaten samma
Åtgärdeningripande åtgärd. måste alltså stå i tillproportion

ändamålet.
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lagstiftningennationelladiskriminerande. Denåtgärden inteAtt är
produktion, d deninhemskochför importlikamåste tillämpas v s

importeradebehandlingtillledafår inte sämre varor.aven

förbrettoch lämnarhållnaemellertid allmäntKriterierna utrymmeettär
medlemsländer-riskdärförfinnsDetbedömningar.skönsmässiga atten

marknadensdentill följdfårpå attsättett gemensammasomagerarna
uppstår där de intehandelshindermotverkaFörfunktioner attstörs. att

rad anmälningssystemEUinomberättigade, har upprättatär enman
regler, i denationellafår informationkommissioneninnebär att omsom

beslutatnyligenharförslagsstadiet. Dessutompåredanflesta fall man
beslut,handelshindrandesådanarörandeinfonnationsprocedurom en

nationella regler.tillämpningenpåsigbaserar avsom

livsmedelslagstiftningsvenskochEG-rätten

huvudsak harmonise-livsmedelsområdet iregelverket påsvenska ärDet
skett,totalharmoniseringdelarområdet. depå IEG:s reglermedrat en

liberalareellersighaför Sverigetillåtetinte strängaredet attär vare
bestämmelsernafallet vad gällervilketpå området,regler ärt omex

livsmedel.märkning av
livsme-märkning,livsmedelsområdetpåbestämmelserEG:s avser

-kontroll.livsmedelshygienochlivsmedelstillsatserdelsstandarder, samt
materialspritprodukter,ochbl.a. vinbestämmelserfinnsDessutom om

särskildaförlivsmedellivsmedel,medkontaktprodukter ioch
dricks-främmandeförgränsvärdennäringsändamål, ämnen samt om

framställningföranvändasskalloch ytvatten avvatten som
livsmedelEG:s bestämmelserHuvuddelendricksvatten. omav

januari 1994,kraft deni lAvtalet träddeavtalet.EES-omfattades av
bestämmelserna. Tillveterinäradedelför denundantagmed som avser

förhygienbestämmelserdjurhälsa,frågorområdet hör,det utöver om
kraft denavtalet idelen träddedenIanimalisktlivsmedel ursprung.av

på grundSverigeskett ianpassningGenom denjuli 1994.l avsom
begränsadmycketiEU-medlemskap baraEES-avtalen, kom et

regelverket påsvenskaändringar i detytterligareleda tillomfattning att
vad gällererforderligemellertidblevanpassninglivsmedelsområdet. En

innebärinom EUgränskontrollemaBorttagandetinförselkontroll. attav
måsteutsträckningiin i landetförslivsmedelkontrollen störresomav

utförsellandet.sker iutförselkontrollpå denbygga som
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Livsmedelslagstiftningen totalt i mycketär utsträckning,sett, stor
baserad på krav i EG-direktiv.

Resterande, nationella, regler få och gäller huvudsakrent iär
avgifter, i olika sammanhang. Samarbetet kring Codexuttassom
Alimentarius har naturligtvis underlättat anpassningen.

På detaljnivå har emellertid förändringarantal fåttett stort göras.
Harmoniseringsarbetet bygger på två tekniker. Den rättsbildning som

inom EG, sig form i rättsakteräger olika slag. viktigasteDetarrum av
direktiv, förordningar och beslut, vilkatyperna är samtliga juridisktär

bindande, i övrigt har olika kännetecken och rättsverkningar.men
Direktiv och vanligen beslut riktar sig till medlemsstaternaäven och
förutsätter i princip verkställighetsåtgärder på det nationella planet för

bli gällande i berörda Vid omsättningenatt direktiv tillstater. av
nationell har medlemsstaterna friheträtt själva bestämma till-att
vägagångssätt och medel för uppnå det resultat iatt som anges
direktiven. Förordningar däremot omedelbart gällandeutgör irätt
samtliga medlemsstater och kräver därför ingen mellankommande
rättsbildning på det nationella planet. Det svenska regelverket på
livsmedelsområdet bygger i huvudsak på direktiv. De förordningar som
förekommer gäller främst vin och sprit, till antalet,är störstsom men

förekommerdet marknadsförordningar och förordningar gällandeäven
fjäderfä, och geografiska beteckningar.äggex.

undantagVissa och pågående harmoniseringsarbete EUinom

Sverige har i medlemsskapsförhandlingama med EU deklarerat vikten
kunna behålla hög ambitionsnivå vad gäller bl.a. livsmedelssä-attav en

kerhet och djuskydd och har därvid begärt undantag från EG:s be-
stämmelser på vissa områden. Sådana undantag kan permanentavara
eller gälla för begränsad tid. Sverige har tillerkänts principetten -

undantag beträffande kontroll salmonella i kött infört frånpennanent av
EU. Undantaget kommer utvärderas och kan kommaatt omprövasatt

de svenska förhållandena likvärdiga de övriga medlemsländemas.ärom
Tidsbegränsade undantag har medgivits beträffande förbudt.ex. mot
antibiotika och kadavermjöl i djurfoder, fetthalt i mjölk och kontroll av
vissa allvarliga djursjukdomar i infört kött, såsom BSE, d "galna ko-sv
sjukan" och svinpest. Den brittiska regeringens bedömning det kanatt
finnas samband mellan BSE och Creutzfeldt-Jakobs sjukdomett hos
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kungörelsem förbjudaLivsmedelsverket imänniskor, föranledde att en
innehåller, består ellerlivsmedelinförsel, saluhållande avav somm.m.

Storbritannien ochmed iframställts kött från nötkreatur ursprungav
regler be-vidare behålla sina nationellaNordirland. Sverige försöker att

och sötningsmedlet cyklamat.träffande azo-färgämnen
på livsmedelsområdet.EG fortlöpande arbete DetbedrivsInom ett

märkning livsme-bl.a. livsmedelstillsatser,har under tid rört avsenare
ändamål, fastställande högsta halterlivsmedel för särskildadel, avav

naturligt mineralvattenbekämpningsmedel, livsmedel aromämnen,nya
hygienområdet i övrigt och kontaminan-veterinära hygienfrågor, samt

ter.

‘ den SLV FS 1996:422 1996,av mars
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5.4 EG:s konkurrensrätt

En de grundläggande förutsättningarna för EU-samarbetet, detär attav
finns enhetliga konkurrensvillkor inom hela den markna-gemensamma
den. EU:s konkurrenspolitik verkar för konkurrensen inte snedvridsatt
på sådant den fria rörligheten för och tjänsterett sätt att övervaror
medlemsstaternas hindras eller försvåras.gränser

EG:s konkurrensregler omedelbart gällande i medlemslän-utgör rätt
derna. Företag och enskilda kan åberopa dessa införregler nationella
domstolar och myndigheter, har beakta både den nationellaattsom
lagstiftningen och EG-rätten på området. Vid bristande överensstäm-
melse har EG-rätten princip -företräde framför nationell lagstift-som-
ning. Förhållandet mellan de bägge kan i enskilda fallnormsystemen

besvärligt problem. Som huvudregel gäller emellertidett attvara
nationell kan tillämpas så länge den inte inkräktar på oinskränkträtt en
och enhetlig tillämpning EG-rättens regler.av

I praktiken måste EG:s konkurrensregler iakttas samtliga företagav
på EU-marknaden. har följaktligenDe praktiskstorsom agerar en

betydelse. De grundläggande konkurrensreglema tillämpliga på företag-
finns i artiklarna 85 och 86 i Romfördraget och bygger på en-

zförbudsprincip.

122 Artikel1 85, Följande oförenligtmedden marknadenochförbjudet i allaär gemensamma
avtalmellan företag,beslut företagssammanslutningaroch samordnadeförfaranden kanav som
påverkahandelnmellanmedlemsstater till syñeoch har ellerresultat hindra,begränsaellerattsom
snedvridakonkurrenseninom den marknaden,särskiltsådana innebärattgemensamma som

inköps-ellerförsäljningspriser affärsvillkora eller andra direkt eller indirekt fastställs,
b produktion,marknader,teknisk utveckling investeringareller begränsaseller kontrolleras,

marknadereller inköpskällorc delasupp,
d olika villkor tillämpasför likvärdigatransaktionermedvissahandelspartner,varigenomdessa

får konkurrensnackdel,en
dete ställs villkor för ingåavtal denandra åtarsig ytterligareförpliktelser,att att partensom som

varkentill sin eller enligt handelsbrukhar någotsambandmedföremåleteller avtalet.natur
Avtal eller beslut förbjudnaenligt dennaartikel ogiltiga.är ärsom
Bestämmlsemai punkt får dock förklarasickel tillämpliga på

-avtal eller avtal mellanföretag,grupperav
-besluteller beslut företagssammanslutningar,grupperav av
-samordnadeförfarandeneller samordnadeförfaranden, bidrar till förbättraattgrupperav som

produktioneneller distributionen tilleller främjatekniskteller ekonomiskframåtskri-attav varor
dande,samtidigt konsumenternatillförsäluas skälig andel den vinst därigenomsom en av som
uppnås inteoch som

åläggera de berördaföretagenbegränsningar inte nödvändigaför uppnådessamål,är attsom
b dessaföretagmöjlighet konkurrensen spelför väsentligdel i frågaattsättager ur en avvaroma

Artikel flera företags86, Ett eller missbruk dominerandeställning på denav en gemensamma
marknadeneller inom väsentligdel denna i månden det kan påverkahandelnmellanär,en av
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Reglerna innebär principellt förbud konkurrensbegränsandeett mot
avtal och missbruk dominerande ställning, dessa förfaranden ärav om

m.ägnade påverka handeln mellan medlemsstaterna Inspirationskäl-att
lan för EG:s konkurrensregler har varit den amerikanska antitrusträtten
och särskilt Shennan såvittAct, utformningen artiklarna 85 ochavser av
86.

Tillämpande och kontrollerande myndigheter

Kommissionen

Kommissionen har till uppgift övervaka tillämpningen konkur-att av
rensreglema. Enligt huvudregeln skall ärenden på konkurrensområdet
fördelas på kommissionen och de nationella konkurrensmyndighetema,
varvid kommissionen skall för de ärenden i vilka samhandelnansvara
mellan medlemsstaterna påverkas. Rådets förordning 17/62 om
tillämpningen artiklarna och detaljerade förekrifter85 86av ger om
kommissionens undersökningsmöjligheter och procedurregler Denm m.
innehåller bl.a regler för meddelande undantag enligt artikel och85.3av

icke-ingripandebesked.om
Om konkurrensbegränsande avtal skall beviljas undantag enligtett

artikel 85.3, skall detta anmälas till kommissionen. Generella undantag
för olika finns särskildaavtal i gruppundantagsförordningargrupper av
och sådana avtal behöver därför inte anmälas

och EG-domstolenFörsta instansrätten

Ärenden kommissionen kan överklagas EG:still förstaavgörssom av
instansrätt, har fullständig fallet.prövning Igöraattsom en av

medlemsstater,oförenlig medden förbjudet.marknadenochgemensamma
Sådantmissbrukkan särskiltbeståi att

direkteller indirektpåtvingaa någonoskäligainköps-eller försäljningsprisereller oskäligaandra
avtalsvillkor,
b begränsaproduktion,marknadereller teknisk utvecklingtill nackdelför konsumenterna,

tillämpaolika villkor för likvärdigatransaktionermedvissahandelspanner,c varigenomdessafår
konkurrensnackdel,en

villkord ställa för ingå avtal den andra åtarsig ytterligareförpliktelseratt att partensom som
varkentill sin eller enligt handelsbrukhar någotsambandmedföremåletför avtalet.natur

123Artiklarna och inte tillämpliga på kol- och stålprodukter,85 86 faller underiär stortsettsom
likalydanderegler i CECA-fördraget.
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EG-domöverklagas till stolen.besluträttsfrågor kan instansrättensFörsta

myndigheterNationella

effekt i med-EG:s konkurrensregler direktharSom nämnts ovan
och skyldig-enskilda har både rättigheterinnebärlemsstaterna. Det att
skydda ellermyndigheter och domstolar harheter, nationella attsom

delar konkurrens-effekten gäller dock inte alladirektautkräva. Den av
artikeldomstolar kan inte användamyndigheter ochNationellarätten.

förbudet i artikel 85.1.från det generellamöjlighet till undantag85.35
konkurrensrättenfrån denmeddela undantagAtt ärgemensamma

övrigt harkommissionen. Ikompetens förexklusivnämligen en
enligträttighet utkrävaskyldighet ochbådenationella att ansvarorgan

kommissionen inteunder förutsättningkonkurrensregler,EG:s att
förlorarOm så skerdet konkreta fallet.undersökningpåbörjat aven

handlägga fallet.myndigheten sin behörighetden nationellanämligen att
konkurrensrätttillämpar EG:smyndigheternanationellaNär de

olika i olikatillämpas pårisk reglernanaturligtvisföreligger sättatten
Det harEG kan intetillämpning inomskiftandeEn accepteras.stater.

begäradomstolar kanenligt vilket nationelladärför utvecklats systemett
tolkas,regel skallEG-domstolen hur vissfråntolkningsbesked enom

till grundtolkning ligger sedanEG-domstolensförhandsavgöranden.s.k.
kan EG-domsto-avgörande. På dettadomstolensnationellaför den sätt

EG-rätten.utvecklingenlen styra av

artikel 85.1Tillämpningen av

uppfyllda.kriterierförutsätterartikel 85Tillämpningen äratt treav

Avtalskriteriet

grundar påförfaranden sigkonkurrensbegränsandeFörbudet somavser
företag,förfarande mellansamordnatformavtal, beslut eller avannan

direkt ellerfråga någotbehöver intedet s.k. avtalskriteriet. Det vara om
tillämparflera företagtillräckligt två ellerdetformellt avtal, är attutan

kan tillämpassamförstånd. Artikel 85påförfarande byggtärett som
detoffentliga ellernationella,förfarandet stöds atttrots att organav

artikel 85 interegler. kanenligt nationella Däremotoch tillåtitsprövats
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tillämpas i de fall förfarandet ofrivilligt och grundar sig påär en
myndighets eller regeringens direkta, rättsligt bindande beslut och
föreskrifter. I det fallet kan förfarandet i stället angripas med andra
regler i Romfördraget.

Samhandelskriteriet

Vidare måste det samordnade förfarandet påverkaägnat attvara
samhandeln mellan länderna, det s.k. samhandelskriteriet. På detta sätt
kan EG-rättens tillämpningsområde förhållandei till deavgränsas
nationella reglerna. I praxis har samhandelskriteriet dock tolkats mycket

rättsfallmvidsträckt. I grundläggande har EG-domstolen uttalatett att
det räcker handeln påverkas indirekt eller potentiellt föratt att sam-
handelskriteriet skall uppfyllt. På detta kan konkurrensbe-sättvara en
gränsning riktar sig företag i tredje land falla under artikelmot ettsom
85, under förutsättning det finns potentiell risk samhandelnatt atten
kan påverkas. Reglerna artikel exterritoriella85s tillämpning ställerom
dock vissa för EG-rättens tillämpningsområde.gränserupp

Genom enhetsakten och förverkligandet den inre marknadenav
kommer samhandelskriteriet förlora ytterligare i betydelse. Iatt
praktiken kommer de minimisreglema minsta storlek på det företag

omfattas avtalet bli de avgörande.attsom av

Konkurrensbegränsningskriteriet

Slutligen måste förfarandet ha till syfte eller verkan konkurrensenatt
inom den marknaden begränsas, det s.k. konkurrensbe-gemensamma
gränsningskriteriet. artikel finnsI 85 antal på förfarandenexempelett

generellt otillåtna. Utöver dessa exempel även t.ex.som anses anses
vertikala konkurrensbegränsande avtal mellan leverantörer och återför-
säljare, bruttoprissättning och bojkottaktioner otillåtna formervara av
konkurrensbegränsande förfaranden.

ingripandeFör krävs det vidare de konkurrensbegränsandeett att
effekterna märkbara eller någon betydelse för denär av gemensamma
marknaden, det framgår inte artikeln sådan. För avgöraattmen av som

konkurrensbegränsande förfarande har sådana effekter, blir detettom

m 56/65 La Technique Miniére Maschineau ULM GmbHv.
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uppträda.effekterna skall Begreppetmarknadpå vilkenofta fråga om
relevantaprövning. Denbetydelse vid dennaharmarknadrelevant

geografiskproduktrnarknad, delsmarknaden delsutgörs enenav
måstekonkurrensbegränsande effekternaGenom demarknad. att vara
samverkan,olika formermängdkanför angripas,märkbara att aven

räknasSom sådanafrån förbudet.bagatellkarteller, undantass.k.
den relevanta% andelhögst 5företag medmellansamverkan av

omsättning.sammanlagdECU imiljoneroch högst 300marknaden
Eninom EU.ha sin verkankonkurrensbegränsningenskallSlutligen

falla underdockutanför EU kanverkankonkurrensbegränsande
EU.inomoch konkurrensenhandelnindirekt påverkarförbudet, denom

artikelenligtOgiltighet 85

måsteOgiltighetenogiltiga.artikel 85strideravtalAlla ärmotsom
enskilda kanEftersommyndigheterna.nationella göraderespekteras av

EG:shardomstolar,nationellagällande vidogiltighetssanktionen
nationelladel denblivitpåtagligtpåkonkurrensrätt sättett en av

EG-striderkonkurrensbegränsningHela den motkonkurrensrätten. som
konkurrensbe-omfattarinteavtaletdelarogiltig. Deblir somrätten av

gälla.fortsättaemellertidkangränsningen att

Undantag

artikel 85.1striderförfaranden ärallaHuvudprincipen motär att som
ogiltighet.formellt beslutnågotföreliggerdetogiltiga, attutan om

övervägandeemellertid ha sådanakankonkurrensbegränsningarVissa
börmarknaden, depå deneffekterpositiva att varagemensamma

punkten itredjeenligttill undantagmöjlighetenDärför finnstillåtna.
förfaranden,ellerför avtalundantagmöjlighetDenartikel 85. att geger

distributionenellerproduktionenförbättratillbidrar att avsom
framsteg. Enekonomiskaellertekniskafrämjarellerprodukter som

denandelfår skäligförbrukamadockförutsättningviktig är att aven
berördafår deVidarelägre priser.främstvinsten,uppkomna genom

förnödvändigaderestriktionervidareåläggas ärinte änföretagen som
konkurrensbegränsningarAllaeffekterna.positivauppnå de nämnda,att

uppnåsskallsyftenproportionella demåste nämligen mot somvara
restriktioner kanlångtgåendeganskainnebäravtalet. Detta attgenom

effekter.konkurrensbefrämjandeändå harhelhetavtalet i sintillåtas, om
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del deväsentligfår konkurrensen inomSlutligen inte en av
frågan börbedöma denprodukterna elimineras. Förifrågavarande att

marknadsställning, andraföretagensfaktorer de berördasådana som
eventuell förekomstomständigheter ochkonkurrensbefrämjande av

prövningen.mellanmärkeskonkurrens in ivägas
17/62,innehåller rådsförordningentill undantagmöjlighetenUtöver

Efter ansökanicke-ingripandebesked.artikel bestämmelse avomen
förklara artikel 85.1 intekommissionenberörda företag, kan ägeratt

Icke-ingripandebeskedförfarande.avtal ellerpå vissttillämpning ett
avtalet enligt EG-ogiltigförklaradomstolarförhindrar nationella att

rätten.
individuellt ellerkan antingenfrån artikel 85.1undantagEtt vara

kriteriernaOm de nämndagruppundantag.s.k.generellt, ärovan
förfarandet till kommissio-elleranmäler avtaletuppfyllda och företaget

Kommissionensindividuellt undantag.meddelakan denna ettnen
begränsade.frågan kanbesked isnabbtmöjligheter ettatt varage

bedömningrelativt omfattandeinnebärakan oftaPrövningen aven
alltidEftersom avtaletmarknaden.och relevantasådant denavtalet som

problem.till uppenbaraleder dettaanmäls,det inteogiltigtär om
har därför lettform undantaglättadministeradnågonBehovet avmerav

utfärda gruppundantag.möjlighetsinkommissionentill använt attatt

Gruppundantag

avtalformerspeciellahar vissa,Genom gruppundantag getts ettav
avtal faller underOmi artikel 85.1.från förbudetgenerellt undantag ett

komissionen och detanmälas tillintebehöver detgruppundantag,ett
domstolar.nationellaogiltigförklaraskan inte av

gruppundantag,omfattasavtalpå visstfå redaFör ettettatt avom
finns ibestämmelserinnehåll med deavtaletsmåste jämföra somman

klartfall det intedegruppundantagsförordningen. Iden relevanta
kanundantaget,omfattasomfattas eller inteframgår klausul avom en

komissionentillåtna, inteklausulerden tillhöra är omsomen grupp av
sådananvändakunnatid. Förvissinvänder den inom attmot enen

vilketkomissionen,anmäls tillalltså avtaletfordrasklausul att annars
fallet.inte är

komissionenutfärdatsräckvidd hargenerellGruppundantag med av
återförsäljaravtal, exklusivaexklusivahuvudsakibeträffande --

specialiseringsavtal,aravtal,bilåterförsäljpatentlicensavtal,leveransavtal,
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forsknings- och utvecklingsavtal, franschisingavtal och know-how-avtal.
Härtill kommer flertal gruppundantag inom särskilda sektorerett av
näringslivet.

Förbudet missbruk dominerande ställningmot av

Förbudet missbruk dominerande ställning riktar sigmot mot ettav
ensidigt handlande eller flera företag. Marknadsdominans i sigett ärav

förbjuden.inte Artikeln riktar sig däremot missbruk marknads-mot av
dominans. Några finnsviktiga missbrukssituationer uppräknade som
exempel artikeln.i Liksom artikel 85 har artikel 86 direkt effekt och
kan tillämpas nationella domstolar och myndigheter.även av

Begreppet dominerande ställning har naturligtvis avgörande betydelse
vid tillämpningen artikeln. Den dominerande ställningen skallav
bedömas i förhållande till den marknad företaget på, den s.k.agerar
relevanta marknaden. omfattar dels den relevanta produkt-Denna
marknaden där särskilt måste bedöma substituerbarhetman varornas- -
dels den relevanta marknaden i geografiskt hänseende där det räcker-

påmed dominerande ställning väsentlig del denen en av gemensamma
marknaden.

Liksom i fråga artikel 85, förutsätts handeln mellan med-attom
påverkas i vida innebörd angivits ochlemsstatema den som ovan

tillämpningen regleras rådsförordningen 17/62. Något anmälnings-av
förfarande däremot inte aktuellt i detta fall.är

relevanta produktmarknadenDen

vissa produkter skall räknas till marknad,Det avgör ärsom om samma
deras inbördes substituerbarhet, d de utbytbara varandra.är mots omv

EG-domstolen produkter substituerbaraNär den iavgör ärom ser
första hand på objektiva kriterier, såsom produktens pris, karaktärrent
och användning. Produkter objektivt liknar varandrasettsom men-
används olika konsumentgrupper kan ändå tillhöra olikaav anses-
marknader. Produkter endast i begränsad utsträckning utbytbaraärsom

marknad.skall inte tillhöra Det ställs ganska höga krav påanses samma
substituerbarhet för produkterna skall tillhöra marknad.att anses samma

målet United Brands Commission 27/76 1976 E.C.R. 425 ansågsI v.
bananer marknad och inte del fruktmarknadenutgörat ex en egen en av

stort.l
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påteckenbetydelse. Ettkan hakorspriselastisitetProdukters attäven
prishöjningmindremarknadpåkonkurrerarprodukter är att ensamma
gå tillkonsumentgrupperföranlederprodukt överpå viss attstoraen

konkurrensen harpotentielladenAntaganden ävenprodukter.andra om
kansmå ansträngningarmedkonkurrenterpotentiellaOmbetydelse.viss

kan de tillhöraprodukter,identiskatillproduktionenställa att avseom
marknaden.relevantaden

marknadengeografiskarelevantaDen

lättarenormaltmarknadengeografiskaden är sett attAvgränsningen av
måste åtminstonemarknadengeografiskarelevanta motsvaraDengöra.

Vid bedömningenmarknaden.denväsentlig del avgemensammaaven
geografiskahar denväsentlig del,fråga den ytandet är omom

ekonomiska betydelseområdets vägerbetydelse,naturligtvis men
och inte tillregionerhand tillalltså i förstaMantyngre. ser

konsumtionsmönster,ochproduktions-harVidarenationsgränsema.
betydelse.distributionskostnaderochproduktionsvolymen, transport-

Dominerande ställning

nonnaltpå denuppträdaskallställningen settdominerandeDen --
definitionEnmarknaden.relevantabegränsaderelativt snävt av

har EG-Brands-målet. dettaIUniteds.k.i dethar gjortsbegreppet
ställning"enfrågaskalldetfastslagitdomstolen att avomvara

stånddet iföretag,innehasstyrka, attekonomisk sättersomavsom
på den relevantakonkurrenseffektivupprätthållandethindra av

uppförautsträckningavsevärdimaktendetmarknaden attatt gegenom
sista hand sinakunder och ikonkurrenter, sinaoberoende sinasig av

konsumenter".
företagetinnebäraintebehöverMarknadsdominansen är ensamtatt

Även små marknad-relativtmarknad.på vissnästintilleller ensamt en
avgörandedeteftersomställning,dominerandeinnebärasandelar kan en

konkurren-sinaoberoendekanföretageti vad månkriteriet är avagera
kan nämligeneller kapitalråvarorteknisk kunskap,tillTillgångenter.

ellerprisernabestämmamöjlighetharföretaget attmedföra attatt
betydande del defördistributionenproduktionen ellerkontrollera aven

utvecklingsgrad ellerFörsäljninsgnätetsprodukterna.ifrågavarande
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eventuell, potentiell konkurrens kan också ha betydelse. I bristsitua-en
tion kan beroendeförhållande mellan återförsäljare tillverkareett samt
och distributörer särskilt allvarligt. Teknologiskt försprång,ses som
stark vertikal integration, avsaknad potentiell konkurrens och starka,av
välkända varumärken kan också ha betydelse. I bedömningen tas även
hänsyn till konkurrentemas styrka och antal.

Eftersom varje fall måste bedömas utifrån de särskilda förutsättningar
gäller för den ifrågavarande marknaden, det naturligtvis svårtär attsom

dominerandenågra generella uttalanden ställning skallgöra närom
föreligga.anses
marknadsandel påEn 80 eller EG-domstolenprocent mer anses av

i sig skapa dominerande ställning. harI dess praxis marknadsandelaren
57-65 tillräckligt bevis för dominerandeutgöraprocent ansettsom

ställning, medan marknadsandel inte i sig40-45 varitprocenten om
tillräcklig.Vid den sistnämnda marknadsandelen kraven påemellertidär
övriga omständigheter relativt låga, för marknadsdominans skallatt

föreligga.kunna förutsättas Dominerande ställning inte trolig vidanses
marknadsandel understiger 25 procent.en som

usionskontrollF

Fusionskontrollen har kontrollensamband med missbruknäraett av av
dominerande ställning.

Koncentrationsförordningen

Koncentrationsförordningen kan indelas i avsnitt.centrala Dessatre
förordningensgäller tillämpningsområde, definitionen koncentrations-av

fråganbegreppet och vilka materiella bedömningskriterier skallom som
tillämpas. tillämpningsområdeFörordningens kravavgränsas ettgenom

koncentrationen skall gemenskapsdimension. Till dettaattom vara av
kommer regler obligatorik förhandsanmälan frågan hursamtom om

förhållerförordningen sig till de nationella kontrollsystemen. För-
ordningen kan enligt huvudregeln tillämpas något aktuelladeom av

harföretagen påtaglig verksamhet i flera medlemsländer, det s.k.
geografiska kriteriet. Vidare skall den uppnådda påomsättningen
världsbasis ECU.överstiga 5 miljarder Slutligen skall den sammanlagda
omsättningen inom för och två företagEU minst involveradevart ett av
överstiga 250 miljoner ECU, det s.k omsättningskriteriet.
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med denoförenligförklarasskallföretagskoncentrationEn gemen-
dominerandeförstärkerellerskapardenmarknaden enomsamma

utvecklingenellerförekomstenväsentligt hämmarställning, av ensom
betydligellermarknadenpå denkonkurrenseffektiv engemensamma

konkurrenseneffektivadenbedömningenVidden.del omavav
koncentrationsökningen,självaavgörande intedethämmasväsentligt är

konkurrensen.minskningenreelladenutan av

Jordbruksområdet

konkur-hurfastlägger26/62,förordning,har antagitRådet somnren
Huvudregelnjordbruksområdet. är attpåtillämpasskallrensreglema

skallställningdominerandemissbrukförbudetochartikel 85 mot av
jordbruksprodukter.handel medochproduktionpåtillämpas av

Avjordbruksprodukter.medvadGrundläggande är avsessom
vilkafördeframgårRomfördrageti attartikel 38.3 varor

harden listaigäller "ärfördragetijordbruksreglema upptagna som
dockfinnslång. DetListanfördrag".till detta ärbilagafogats som

intresse.svensktbilagaingår iintelivsmedelsprodukterrad avsomen
margarinindustristärkelse,tillmärkeläggakan att avDet attvara
frukosträtterfruktyoghurt,pastaprodukter,vegetabiliskt fett, Bregott,

homogeniseradeochbageriprodukterFlakes,Corntyp
II.bilagaomfattasimlivsmedelsberedningar av

Dettaprodukter.för bilagaendastgäller26/62Rådsförordning
blandadharföretagförgällerdentveksamtdetinnebär somäratt om

produkter.icke bilaga/produktion bilaga
inomfulltgällerkonkurrensreglerna utHuvudprincipen är att

emellertidfinnsartikelandra ettförordningensjordbruksområdet. I
sådanaartikel 85.1integällerdennaEnligtregel.från dennaundantag

delintegreradförfaranden,och utgöravtal, beslut av enensom
förnödvändiga attellermarknadsorganisation ärnationell som

artikelnsIartikel 39.Romfördragetside målförverkliga angessom
gällerintesynnerhetiartikel 85.1vidareföreskrivsmeningandra att

lantbrukare,mellanförfarandenochbeslutavtal,sådana samman-
sådanasammanslutningarellerlantbrukareslutningar samman-avav

medföravilka,medlemsstatenda atttillhörande utanslutningar en
ellerproduktion,priser,hållaskyldighetnågon att avsersamma

utnyttjandeellerjordbruksvarorförsäljning gemensammaavav
jordbruksvaror.förädlingellerbehandlinglagring,föranläggningar av
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Undantagen gäller under förutsättning konkurrensen inteatt spelsätts ur
eller förverkligandet målatt fördragetsi artikel 39av som anges
äventyras.

Såsom beskrivits under avsnitt 2.2 pågår sedan 1992 arbete meden
refonnera CAP. Dettaatt arbete kommer med säkerhet leda tillatt att

marknadsordningama förlorar den betydelse de har i dag.stora En
naturlig följd detta bör bli det undantag från Romfördragetsattav
artikel 85.1, stadgas i den beskrivna andra artikeln, på siktsom ovan
kommer förlora sin betydelse.att
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ochlivsmedelsindustriSvensk6

livsmedelshandel

lönsamhetochPrisutvecklingl

för denvarit iharnivåochutveckling centrumLivsmedelsprisemas
livsmedel.medhandelnikonkurrensbegränsningarsvenska debatten om

1980-underSverigeiutvecklingensärprägladedenorsakviktigEn var
KPI-totaltsnabbarebetydligtökade sett.änlivsmedelsprisemadåtalet

EES-Sverige,införlivades1994januaridenoch med lFrån genom
dock inteomfattadeEES-avtaletmarknaden.denavtalet, i gemensamma
EU-med-Genomlivsmedel.förädladeflertaletochjordbruksråvaror

påfullo inträtttillSverigehar1995januarimedfrån och llemskapet
fungerande inrevidbordeDärmedmarknaden.den engemensamma -
prisnivån inomsig tilllivsmedelsprisemasvenskamarknad de anpassa-

Österrike, samtidigt medmedlemmarblevochFinlandbådeEU. I som
Utvecklingmedlemskapet.sjunkit sedanedelsprisemalivsmharSverige,

efterOmedelbartSverige.likadan ivaritnedan,kanvihar inte, sesom
livsmedel intepåprisernavarförfrågandärföruppkommedlemskapet

föll.
ochmedlemskapetEUefterutvecklingLivsmedelsprisemas moms-

Priskommis-förnärvarandegranskasjanuari 1996densänkningen l av
fråga.utreda dennahuvuduppgiftutredningens attintesionen. Det är
dockspelarländerandratillförhållandeprisnivån iochPrisutvecklingen

påindikatorer närvaronkandeeftersomcentral roll avsomsesen
delmöjlighethaftharUtredningen att takonkurrensbegränsningar. av

EU.prisnivåer inomSCBfrånunderlag rörpriskommissionens som
ochfinans-SCBsfrånmaterialbeställtutredningenharDärutöver

handelochförädlingilönsamhetenbelysaförindustristatistik, att av
Livsmedelsekonomiskafrånmaterialutnyttjatlivsmedel,med samt

olika led.iprisutvecklingfråganbelysaförsamarbetsnämnden att om
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viktiga frågorTre

På prisområdet vill utredningen belysa olika frågor. Den förstatre
frågan de svenska livsmedelsprisernasrör i förhållandenivå till övriga
medlemsstater inom EU, Norge och USA. USA de medlems-är en av

inom lågprislinjel.OECD valt s.k.stater Den andra frågansom rören
hur livsmedelspriserna Sverige utvecklats förhållandei till utveck-i
lingen några medlemsstater EU ochi USA. För dei livsmedel som
omfattas EU:s jordbruksprisreglering kan utvecklingen priset iav av
olika led följas tiden. Tidsserier beskriveröver prisutvecklingen isom
bondeled, primär- och sekundärförädling konsumentprisindex församt
reglerade priser vissa indikationer i kedjanger oss av var som
prisökningar respektive prissänkningar hamnat. Konsumentprisindex
speglar utvecklingen priserna i detaljhandeln. Därmed kanav svar ges
på den tredje frågan de prissänkningar intraflat bondeled fort-iom som
plantat till konsumenten.sig

Prisnivån och prisutvecklingen bör i relation till branschenssättas
vinstutveckling. En sådan jämförelse viktig för allsidigt kunnaär att
bedöma konkurrenssituationen på den svenska marknaden.
Detaljhandeln har också ofta hänvisat till låga marginaler för visaatt att
branschen konkurrensutsatt.är

Vinsten kan räknas brutto eller Den kan i relation tillnetto. sättas
insatt kapital eller till rörliga kostnader och den kan i relation tillsättas
den totala omsättningen. Utredningen har med hjälp data tillgängligaav

SCBsi finansstatistik, undersökningar genomfördasamt Handelnsav
utredningsinstitut, försökt belysa flera olika vinstmått och därmed få en
möjlighet bedöma avkastningen i detaljhandelnatt i förhållande till
andra branscher i Sverige och till detaljhandeln i andra länder. När det
gäller den internationella jämförelsen har utredningen utnyttjat material
från officiell statistik branschorganisationer i de berörda län-samt

12°.derna

25 Livsmedel importeras i princip påslag omfattandeutan tullar ellerav mer
avgifter. Stödet till bönderna i dessa fallutgår direkta stöd i formgenom av
arealbidrag eller inkomstförsäkringar. Inom OECD det främst Australine,är
USA och Nya Zeeland använder sig lágprislinjen. Canade tillämparsom av
lágprislinjen inom vegetabilieomrädet medan animalierna kraftigt skyddadeär

Äventullar och kvoterad import. produktionen mjölk kvoterad iav ärav
Canada.
126De länder Danmark, Frankrike, Storbritannienär och USA.som avses
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ochSverigemellanprisnivåerJämförelse6.1.1 av
NorgeEU-länderövriga samt

föränd-återkommandeVidvalutor.nationella t.ex.iuttrycksPrisdata
ochvolymmellanskiljaproblemuppstår attvalutakurserringar av

OECDinom enats,medlemsstaternaharDärförprisförändringar.
utnyttjasväxelkurssärskildframmed EU, somtaatttillsammans enom

kallasväxelkursDennafastprisberäkningar.tillförlitligareuppnåför att
valutortvåmellanköpkraftsparitet"k6pkraftsparitet"". Enför
behövslandrespektiveibeloppdemellankvotendefinieras somsom

länderna.bådai deoch tjänstermängdköpaför varoratt samma

köpkraftspariteterberäknaförMetod att

tillräknaslandiinköps gemensamett enomVärdet somvarornaav
ochFNinomutvecklatsstandardinternationellaDen somvalutakurs.

valutan.dendollarUSanvända gemensammaOECD somär att
gällandedenanvändstillvalutaväxlar annanNär enenman

deuttryckerintedeväxelkursermed är attProblemetväxelkursen.
därförochvalutorolikamellanfinnsköpkraftrelativiskillnader som

produktionsnivåskillnader ioch deprisskillnad sombåde deninnehåller
Imycketkan stora.skillnaderDessaländer.olika varamellanfinns

tillledadettakanväxelkurserflytandemedperioderundersynnerhet
deundervärderingellersystematisk avöver-missförstånd engenom

land.iproduceras etttjänsteroch somvaror
internationelltprissättaproblem är attpå detta en"Lösningen"

såförland,varjeför atttjänsterochmedkorgöverenskommen varor
beräknadärmedochvalutorolikahosköpkraftenjämförakunna

fårResultatetköpkraften. är att enjämställer manväxelkurser som
köpakandollarUSvalutan sammadendärväxelkurs gemensamma

beräkningen.ingår iländerdeimängd somvaror
beräkningdeniharlivsmedel använts avförKöpkraftspariteter

beräkningar,OECD:sDetavsnitt. är avi dettaredovisasprisnivåer som
SCB1994,och1993årenförköpkraftsparitet avsomrespektive stats
framskrivaförmetod1996. Den attjunimedochtillframskrivitshar

m PPPParitiesPurchasing Power
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köpkraftspariteter, utnyttjats SCB, densammaärsom utnyttjasav som
både OECD och EU/Eurostat. För kortareav tidsperioder bör av-

vikelsen, mellan den framskrivna köpkraftspariteten och den tassom
fram med hjälp varukorgama, bli relativt begränsad.av En jämförelse
mellan SCBs framskrivning och de OECD framskrivna köpkraftspari-av
teternam till år 1995 tyder på god samstämmighet.en

Prisnivåer inom EU-15, Norge och USA

I tabell l redovisas livsmedelsprisemas nivå inom EU-l5, Norge och
USA under åren 1993, 1994 och 1995 i december 1995 ochsamt ijuni
1996. Uppgifterna har räknats fram med hjälp resultatet frånav
EU:s/OECD:s köpkraftsparitetsundersökning avseende år 1993 kolumn
l och 1994. Framskrivningama till 1995 årsgenomsnitt tillsamt
månadsgenomsnitten för december 1995 och juni 1996 har SCB
genomfört med stöd uppgifter livsmedelspostens utvecklingav enligtom
respektive lands nationella konsumentprisindex KPI uppgiftersamt
enligt Riksbankens statistik avseende valutakursutvecklingen. Såväl
nationella prisrörelser inträffade valutakursförändringar har såledessom
beaktats i de i tabell 1 redovisade uppgifterna.

Den genomsnittliga konsumentprisnivån för livsmedel under årvar
1993 25 % högre Sverigei inom hela EU-området.än Under år 1994

denna relation i det oförändradnärmastevar medan den svenska nivån
sänktes något 1995, med stigande tendens slutet året.en mot av
Nivån ijuni 1996 något högreär genomsnittet förän år 1995. Detta

den omfattandetrots momssänkningen på drygt 12 Orsaken tillprocent.
detta kan bland sökas i den ihållandeannat förstärkningen denav
svenska valutan under år 1996.

Tabell l visar det förekommer betydandeatt ländervisa skillnader
inom EU. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta prisnivån uppgår
till 70än procent.mer

De skillnader förekommerstora mellan olika medlemsstatersom
inom EU bekräftar den geografiskaatt marknaden för handeln med
livsmedel lokal ellerär regional. Skillnaderna indikerar också att
handeln med livsmedel mellan olika medlemsstater begränsadär till
följd utredningen också beskrivit iav, avsnittsom bland denannat

28 Opublicerat material utredningen tagit del från OECD sekretariatetsom av
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Överskotten jordbruksråvarorjordbrukspolitiken. avgemensamma
ellerexportstödhjälpmedmedlemslandrespektivefrånskeppas avut

Därmed begränsasintemventionsköp.marknadenfrånundanhålls genom
inrefungerandevälVidmarknaden.inrepå denhandelnavsiktligt en

betydligtprisnivåiskillnadernaskullelivsmedelmed varamarknad
lägre.

prisnivåiskillnaderna är attbeståendetill deorsakviktigEn annan
nationellade gränser-följerifortfarande,detaljhandeln stort,ochparti-

mellanhandelförsvårakanvilkainträdeshinderDärmed skapasna.
EU.delarnacentralatättbefolkaderelativti de avmedlemsstaterna även

skillna-deförklaratillhjälper storaförhållande attYtterligare ett som
olikamellansigskiljerpreferenserkonsumenternasdema är att

medlemsstater.
frånkan,EUinomexisterarprisnivåiskillnaderDe somstora

före-påindikationtydligmycketsynpunkt,utredningens ensomses
Därmedmarknad.inrepå EU:skonkurrensbegränsningarkomsten av

och 2avsnitt liredovisatutredningenanalysockså denbekräftas som
konkurrensbegränsningar,förekommerdettill slutsatsenleder attvilken

medförvilkajordbrukspolitiken,ochhandels- enorsakadefrämst av
marknad.fripåEU-15prisnivå inom änhögre en

skatterindirektaochPrisnivåer6.1.2

mervärdes-effekteningår12tabelliredovisasprisnivåer avdel som
kraftigtperioddenförvarierar,Beskattningen avses,somskatten.

slutsatsenföljakunna attskulledettaAvmedlemsstater.olikamellan
tabell 12Imervärdesskatten.tillhänsynjämnas tasprisnivåema ut om

metoddenenligtprisnivåema somberäkningredovisas aven -
beskatt-indirektadeneffektenfrånredovisats rensats avsomovan -

ningen.
spännviddentabelltillförhållande är attiskillnaden,Den stora

består dockFortfarandenivåhögstaoch pressatsmellan lägsta samman.
inte,finnsDet motmedlemsstaterna.mellanskillnaderbetydliga

slutsatserderevideraanledningnågon att somtabell 12,bakgrund av
tabelliresultatetanledningenmedredovisarutredningen avovan

huvudsak påiprisnivån berorsvenskadenUtvecklingen av
relativaPrisnivånsväxelkursen.ochskatterindirektaiförändringar

medförklarasdelviskan1996junioch1995decembermellanökning
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kronans allt starkare ställning andra valutor.gentemot Problemet är att
förstärkningen kronan väl borde haän balanseratsav mer dengenom
lägre Vad vimomssatsen. alltså tillår del höjningser deen av- -svenska livsmedelsprisemas nivå, i förhållande till övriga medlemsstater
inom EU. Den bakomliggande trenden förefaller ökande. Därmedvara
skiljer sig ÖsterrikeSverige från både och Finland vilka båda upplever

fortsatt lägre prisnivå på livsmedelen i förhållande till övriga med-
lemsstater. Vid tiden före medlemskapet hade dessa länder prisnivåen

låg denöver svenska. Idag ligger derassom prisnivå under den svenska.

Tabell 12 Prisnivåer korrigerade för skillnader i mervärdesskatt

ÅrMedlemsstat År1994 1995 dec-95 jun-96

Danmark 116 120 120 118
Sverige 109 107 112 117
Finland 119 117 114 111
Österrike 114 114 112 110
Frankrike 111 111 112 111
Tysklan 109 111 110 108
Luxemburg 107 110 109 106
Belgien 94 96 95 91
Holland 99 100 98 97
Italien l 94 88 91 91
Irland 89 88 87 90
Spanien 90 90 93 92
Grekland 82 83 84 89
Portugal 81 83 82 83
Storbritannien 86 82 81 85

EU 15 100 100 100 100

Källa: SCB, Fi-skatt, utredningens beräkningar
1 Italien saknar uppgift för juni-96. Nivån från de-
cember 1995 inlagd.
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Danmark,prisutvecklingen iJämförelse6.1.3 av
ochStorbritannien USASverige,Frankrike,

livsmedel Danmark,prisutvecklingen på iredovisasnedanl diagram 3
prisutveck-svenskaoch USA. DenStorbritannienFrankrike, Sverige,

inomfrån flertalet medlemssateravvek tydligt1980-taletunderlingen
konsumentprisindexdelsSverige ökadeoch OECD. Idåvarande EU-l2

för livsmedelår dels KPIfram till 1989,länder,i dessasnabbare än
delen 1980-underkonsumentprisema totaltsnabbare störresettän av

ochbromsat inhar, sedan 1989,prisutvecklingensvenskatalet. Den
OECD-med övrigaijämförelsenormaltförnärvarandeutvecklas mer

EU-anslutningen pris-omedelbart föreperiodenUnderländer. var
inomden genomsnittligai Sverigepå livsmedel lägreökningstakten än

svenska livsmedelsprisemadock deökadeUnder 1995EU. änmer
genomsnitt för EU-l5.motsvarande
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Prisutvecklingen livsmedelDiagram på Danmark, Frankri-3 i
ke, Storbritannien ochSverige, USA.. 1980100.

u
.
|

.M

o
Källa: OECD, SCB
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denuppmärksammats särskilt ioch grönsaker harfruktEn varugrupp - -
Sverige, iför frukt och grönsaker iPrisutvecklingensvenska debatten.

ocksåvårjämförelsegrupp, avvikerutvecklingen iförhållande till genom
jämförelse medsynnerhetprisökningstakt. Detta gäller ihögre enen

medlemsstaterDanmark och andraUSA i förhållande tillävenmen
inom EU.

grönsaker.frukt- ochPrisutvecklingen på 1980100Tabell 13

Land USA Sverige Danmark

1980 100,0 100,0 100
1981 112,1 108,8 113
1982 105,4 122,4 124
1983 100,3 139,2 132
1984 108,6 152,0 141
1985 102,6 157,1 140
1986 100,9 160,4 140
1987 108,9 173,5 150
1988 107,6 175,3 154
1989 107,7 175,0 156
1990 108,0 192,0 160
1991 104,6 199,2 166
1992 99,7 185,3 168
1993 102,3 191,8 161
1994 103,8 203,7 172
1995 107,7 216,9 181

Källa: SCB
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artiklar ochkemisk-tekniskaPrisutvecklingen påTabell 14
Danmarkpersonlig hygien Sverige,artiklar för i

och USA 1980100
.

År Sverige Danmark USA

1980 100 100 100
1981 111 112 109
1982 121 123 107
1983 133 130 105
1984 147 139 104
1985 158 147 104
1986 169 151 103
1987 177 157 103
1988 191 164 103
1989 209 172 105
1990 228 177 104
1991 266 178 103
1992 272 179 102
1993 269 181 102
1994 272 183 102
1995 280 186 103

hämtade SDBuppgifternaSCB. SvenskabearbetadeKällor: Data urav
publikationen Dan-hämtade frånuppgifternadanskaDePR002. är

från USuppgifterAmerikanskaForbrukerprisindex.statistik,marks
CPI detailedandMonthly Labor ReviewStatistics,of LaborBureau

report.
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Dagligvaruhandeln omfattar inte endast livsmedel. Skillnader i pris-
utvecklingstakt kemisk-tekniska artiklar ochär större om vamgruppema
husgeråd granskas. Det finns för dessa artiklar skillnader istora
prisutveckling mellan till exempel Sverige och USA. I sammanhanget
bör låga märke till det, i det sig identiskaatt närmaste, rörman om
produkter från transnationella företag säljs bådai länderna.samma som
Skillnader i beskattning eller i tullar och införselavgifter kan inte
förklara den svenska prisutvecklingen.

Prisökningstakten på livsmedel har bromsat in under de senaste sex
åren. Numera avviker inte den svenska prisökningstakten på livsmedel
i nämnvärd utsträckning från utvecklingen inom OECD. Detta gäller
också utvecklingen hela KPI där Sverige flyttat från ledarpositionav en
till position bland de OECD har lägst inflationstakt. Detstateren som

i detta perspektiv inte förvånande prisutvecklingstakten påär att
livsmedel också sig till utvecklingen inom OECDövrigaanpassat stater.
Samtidigt det viktigt hålla i minnet det prisgap uppståttär att att som
under 1980-talet fortfarande till delar består intakt. fiktivEnstora vara

kostade 10 kronor i Sverige och USA skulle1980 idag kostasom
drygt 23 kronor i Sverige och kronor18 i USA, allt oförändrat.annat

förändringarDe inträffat under 1990-talets första hälft, Sverigessom
situation förbättra, beror i huvudsak på den avreglering jord-av
brukspolitiken påbörjades i Sverige år 1989, skillnader i finans- ochsom
penningpolitik svenskaden valutans depreciering från slutetsamt av
1992. Enligt SCB kan del den relativa nivåförändringstoren av som
inträffade mellan år och förklaras1994 1995 förändrade rela-genom
tioner mellan valutor. Detta gäller den förskjutning inträffatt ex som
mellan nivån Sverigei och Danmark.

Tidigare under 1970 och 80-talen har nedskrivningar kronan -tav ex
efter devalveringen 1992 så småningom ätits ökadupp genom en-
kostnadsinflation. sådanEn har inte inletts sedan ned-ännuprocess
skrivningen kronan Förklaringen1992. penningpolitiken ochär attav
finanspolitiken stramades dramatiskt i samband med deprecieringen.
Den svenska ekonomin har inte återhämtat sig från dennaännu
åtstramning och till del har dess effekter förstärkts de nödvändi-genom

besparingarna i de offentliga utgifterna.ga
Enligt forskningsrapporter finns det också tecken på konkurrenssi-att

tuationen inom handeln förändrats under 1990-talets första hälft. En
kraftig omstrukturering, behandlas i avsnitt och1.4 där ut-som.
redningen uppmärksammar den parallella utvecklingen inom flera
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Bergendahlsperiod. har iunder dennaharOECD-länder, ägt rum
förstärkt position dockaktör, gradvis sinrelativtSverige nysom en, för ICApåverka marknadsandelamautsträckningnämnvärdiutan att

prisutveck-till påverkakan ha bidragitutvecklingoch KF. Denna att
indikationer påfinns dockuppfattning detutredningensEnligtlingen.

konkurrensbegränsningar,potentiellt kan innebäraförhållandenatt som
har förstärktsvertikala integrationen,framförallt den änsnarare

hälft.1990-talets förstaunderbegränsats
penningpolitikenfinans- ochbedömningUtredningens är samtatt

medhaft betydelse, tillsammansharväxelkursförändringar störst
konkurrens-jordbruket och förstärktavregleringbeslutpolitiska avom

för-svenska medlemskapet i EU,detpolitik effekternasamt somav
tillprisutvecklingstakten på livsmedel ianpassningenklaring till enav

takt.OECD-länders normalövrigajämförelse med mer

olika ledprisnivåer iUtvecklingen6.1.4 av

prisutvecklingenbevaka och analyserauppgifthade tidigare iSPK att
näringslivet, huvudsakligendistributionsled iproduktions- ocholikai

utrednings-SPKsEfter nedläggningeninsamlat material.från eget av
Livsmedelsekonomiskastatistikkällor anlitas.andraverksamhet måste

olika i livsmedel-sammanställer index för ledLESsamarbetsnämnden
jordbruksverk ochbistånd Statensmedinsamlasskedjan. Data av

centralbyrån.Statistiska
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Diagram 4 Prisutveckling olika led. Prisreglerade livsmedeli
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LES fick i samband med riksdagsbeslutet jordbrukspolitikensom
utveckling°.3°avreglering i uppdrag följa livsmedelsprisemas Denatt

grossistmviktigaste slutsatsen priset till och konsu-attvar varor
mentprisindex ökar snabbare pris till bonden och påpris primän

livsmedelmlade En slutsats prisutvecklingen iattannan var
livsmedelsindustrin borde, med högre konkurrenstryck, kunna bli
väsentligt dämpad den varit under den studerade tidsperioden.änmer

OECD har i den svenska reformen också1990rapporten om
granskat utvecklingen priserna j olika led. sekretariatet utnyttjadeav
statistik från LES, SCB och Statens jordbruksverk vid sin granskning.
Slutsatsen OECD-rapporteni data tagits fram antyderär att attsom
konkurrensbegränsningama inom mejeri- och köttförädlingen har gjort

för sektorer pådet möjligt dessa lägga beslag del vinsten frånatt en av
avregleringen. hade indikerats, för flera det ökadeDetta varor, genom

mellan och nedströms förädlings-pris till bonden prisergapet utan att
graden eller förädlingsindustrinövriga kostnader inom ökat samtidigt.
OECD fanns indikationer på sektorernamenade det nedströms iatt att
livsmedelskedjan hade lagt beslag på del vinsten från reformenen av

fortplantatsprisförändringar inte livsmedelskedjan.attgenom genom
överföringenDen begränsade prisförändringar i bondeled tillav

konsumenten riktar uppmärksamheten, ansåg OECD, på flera viktiga
frågor bör uppmärksammas i samband med avreglering. Ensom en
viktig fråga förhållandet mellan intern avreglering och justeringarrör av
gränsskyddet. Andra frågor hur utformar effektiv konkurren-rör enman
spolitik, vilken medverkar till marknadskraftema kan tillåtas verkaatt

‘9 skrProp 1980/90:140, JoU 25, M 327
13° I samband med detta granskningsuppdrag genomförde SCB kvalitets-en
mässig granskning de ingående indexserierna. Kritik riktades mot attav

iserierna inte helt konsistenta den meningen de kan logisktatt ettvar ses som
försammanhängande input Värdevolymen index avseendeoutputsystem. etten

visst led bör input i led Ett sådant material finns tillgängligtutgöra nästa osv.
först från Problemen främst möjlighetenoch med 1993. tordeår attröra
jämföra PR-index och PPI-J.
m Producentprisindex för livsmedelsindustrin Produkter medPPI-J.
jordbruksprisreglerade råvaror.
m A-index A-index prisutvecklingenrespektive PR-index. ijordbrukar-mäter
led. Prisregleringsindex PR-index prisutvecklingen i ledde därmäter
jordbruksregleringen verkar och mjölk, och frän mejeri,smör ostavser
slaktdjur slakteri frånvid mjöl kvarn.samt
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livsmedelskedjanlhelaeffektivt genommer
juli 1996.till och medframutvecklingenhar följtUtredningen upp

utläsakandiagrammet3.2. Avi diagramredovisasIndexseriema man
står LES slutsatsförsta sigdetförhållanden. Förintressanta attraden

stigerkonsumentprisindexochlivsmedelsindustrinproducentpriser i
produkter.primärförädladepåoch prisettill bondenprissnabbare än

uppstått sedanharväxande prisgapdettadet andra innebärFör att ett
konkur-styrkerelationema,pådet tredjeförDetta tyder1980. att

oförändrade.iolika ledrensmässigt, mellan ärstort
stårtill regeringenoch LES-rapportOECD-rapportenfrånSlutsatsen

tillskansat signedströmsmarginal ledenfortfarande. ökadeDensig som
bristfälligoförändrad. Enbestår ireformen 1990samband medi stort
indikerarkonsumentenled tilli tidigareprissänkningaröverföring av

uppfatt-utredningensEnligtkonkurrensbegränsningar.förekomsten av
bildunderstödjer denindikation,tydligmycketdettaning är avsomen

i för-på marknadernastrukturenkonkurrensbegränsningar som ges av
detaljhandelsled.parti- ochädlings-,

detaljhandelnparti- ochiLönsamheten6.1.5

framFinansstatistiken räknafrånSCBuppdragitharUtredningen att
användsmåttdagligvaruhandeln. De ärnyckeltal förvissa tre som

kapital förDatapå totaltavkastningnettovinstochbrutto- samt
data förmotsvarandemedjämförsvaruhushandelnochdagligvaru-

redovisasutredningenuppgift tillEnligtSNI 3.tillverkningsindustrin
varuhushandel.inomdess helhet,KF, i gruppen

från blandinhar hämtatsjämförelse,internationellförUnderlag, en
materialetinternationella börUSA.Institute i DetMarketingFoodannat

materialetUSAgällerförsiktighet. När detmed viss ärhanteras

m SwedishTheand Adjustment:Policy ReformAgriculturalOECD 1995
Paris. 93-94Experience, ss. .

m bolag15900undersökningför företag byggerfinansstatistik påSCB:s aven
hänförts tillföretag harföretag. Varjepopulation 213 000total på1995 av en

följerIndelningenhuvudsakliga verksamhet.har sinnäringsgren där denden
i tiden.bakåthistorisk jämförelsemöjliggöraförden gamla SNI 69 att

finansiella intäkterefterresultatkapital beräknatAvkastning totaltpâ är som
balansomslutning.i procent av

l6-I3539



256 Svensk livsmedelsindustri och livsmedelshandel SOU 1996:144

insamlat stickprovsundersökning. brittiskaDet material vi haftgenom en
tillgång till bokslut från de kedjornaär för årenstörsta 1990-1995. Det
franska underlaget har utredningen erhållit från det franska ministeriet
för företaghandel och små- och medelstora

Tabell 15 Kapitalavkastning dagligvaruhandeln ochi
tillverkningsindustrin

Procent
Företag 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994

Tillverkningsindustrin 5,2 7 7,1 9,3 7,5 6,3 6,3 8,2 12,9
Dagligvaruhandeln 5,6 7,4. 10,6 10,3 7,9 5,6 10,9 7,7 12,5

Varuhushandeln 6 3,5 6,4 4,9 2 2,3 2 6,7 5,8
Livsmedelsdetaljhandeln 8,5 7,9 12,1 11,3 6,9 4,5 12,1 7,3 13

Källa: inansstatistikenSCB F
Kommentar: ingårKF i sin helhet i SNI varuhushandel 621gruppen

Några observationer kan med ledning de data redovisasgöras av som
För det första kapitalavkastning, brutto- och nettovinstnivåemaärovan.

i detaljhandeln med livsmedel något högre i varuhushandeln.än
Detsamma gäller kapitalavkastningen i detaljhandeln i jämförelse med 1
tillverkningsindustrin.

Den svenska recessionen under början på 1990-talet försvårar en
internationell jämförelse. Utredningens beräkningar tyder dock på att
den svenska nettovinsten, sedd längre tidsperiod, ligger påöver en en
högre nivå i USA. Detsamma gäller vid jämförelseän med den nivåen

redovisas för de franska kedjorna. Brittiska datastörre ärsom mer
svårtolkade. Bruttovinstnivån i de brittiska kejdoma liggerstörre runt
20,5 vilket med den svenska nivån.överensstämmer Denprocent
brittiska nettovinsten däremot pendlar mellan 0,5 drygtoch 7procent

år 1995. Naturligtvis finns anledning behandlaprocent dataatten av
denna med försiktighet. Detta flera skäl. Jämförbarhetentyp stor av
mellan olika länder materialet inte räknats framstörs medattgenom
identiska metoder. Skillnader i bokförings- och skattelagstiftning

m Ministére des Petites Et Moyennes Entreprises, du Commerce deet
LArtisanat
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dessutomnettovinsten. Detredovisadesynnerhet den ärocksåpåverkar i
vinstnivåhögreleder tillkonkurrensbegränsningarsjälvklartinte att en

antyderEkonomisk teoribranscher. attjämförbarai ensnarareän
kännetecknasoligopolaktörer attfleramarknad med stora av

konkurrensutsattpåeffektivitetutvecklarinteföretagen ensomsamma
avvika från dendärför intebehövervinstnivånfaktiskamarknad. Den

marknader. Attkonkurrensutsattapå andraråder mersom
lång siktoch påineffektivitetleda tillkankonkurrensbegränsningar

samhälletsellerföretagenskonkurrenskraftigapotentielltdevarken iär
marknadsekonomiskutgångspunkt i allgrundläggandeintresse är en

teori.

Sammanfattande kommentarer6.1.6

påprissänkningenutblivnadentillsattesutredningenskäl tillEtt att var
faktorerradfinnsDetEU-medlemskapet.efterlivsmedel somen

ochECUndeprecieringkronansEffekten gentemotdetta.förklarar av
sjunker 20Om kronanunderskattas. procentintevalutor börEUflertalet

innebär dettamedlemsstaterviktigaflera attvalutan ivärdei gentemot
dehävdadedebattörergrad. Fleramotsvarande attfördyras iimporten

till 3025genomsnittideprecieringenförematprisernasvenska var
har tillprisgapDettaprisnivå inom EU.motsvarandehögre änprocent

ochblivit dyrarehardeprecieringen. Importenraderatsdelenstörre av
livsmedelsindustrin harsvenskapå denkonkurrenstrycketförväntadedet

bibehållit sittkronanfalletvaritvadbetydligtblivit än omsomsvagare
ideprecieringenResultatet1992. sägerfrånvärde ossavsommaren -

konkurrenstrycket ellerdet internastyrkan hosingetsig omom-
Fråganimporthinder.kraftigaochinträdeskostnaderhöganärvaron av

andrakronanförstärkningkraftigvid gentemothändervadär avensom
konkurrensutsattmarknadensvenskavaluta Om den ärmedlemsstaters

konsumentled inomiprissänkningartillledautvecklingsådanbör en
vamområden.viktigaflera

framföraskan motutvecklingen argumentfinska ettDen som
markenfinskaeffekter. Dendeprecieringensdiskussionovanstående om

och flertaletECUnvärdeimedlemskapet,också, föresjönk mot
prissänkningändå kraftigupplevdeFinlandEU. Menvalutor inom en

sökas i denförklaring kanviktigEnvåren 1995.livsmedel underpå
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utveckling pågick Sverige förei respektive Finland medlemskapet.som
avslutades formellt de årliga prisförhandlingarna Sverige1989 i

mellan konsumentdelegationen och näringen. Samma år frystes jord-
brukets priser överenskommelse inom GATTs Uruguay-runda.genom en
Riksdagen beslutade påföljande år avreglera jordbrukspolitiken ochatt

konkurrenslag, från förbuds-1991 infördes särskild utgicken som
åren fram medlemskapet sjönk svenska prisernaprincipen. Under till de

bondeled mycket kraftigt. hade också begränsad effekt påi Detta en
Från och med år upphörde påpriserna i konsumentled. 1989 priserna

livsmedel stiga snabbare den allmänna inflationstakten.änatt
utveckling, före medlemskapet, ägde i Finland.Motsvarande inte rum

avspeglade sig också i andelen stöd jordbrukets intäkterDetta att av
uppgick till cirka i Finland 1994 medan tal för70 procent samma
Sverige cirka vilket också motsvarade andelen stöd50 procent,var

år Finland behövde sänka sin stödnivå drastiskt efterinom EU detta
behov saknades i Sverige. Tillmedlemskapet medan motsvarande viss

stödet i Finland kompenserats di-del har neddragningen genomav
jordbruksfondFinska ochrektstöd, samfinansierade EU:sstatenav

övergångsperiod. Stöden ökarFEOGA, vilka tillåtna underår en
därmed ökad belastning förutgifterna på statsbudgeten och innebär en

därför på livsmedel tillFinland har de lägre prisernaskattebetalarna. l
omfördelats från allmänt prisstöd,del uppnåtts stödetviss attgenom

konsumentled, till stöd budgeten.vilket betalas i över
i Sverige följer sedan år 1990, iPrisutvecklingen på livsmedel stora

utvecklingstrenden inom OECD. Förklaringendrag, den allmänna är -
penningpolitiken haft påeffekter fmans- ochi första hand de som-

framstår politiska förändringardeekonomin i Därutöverstort. som
avreglering, ochinträffat 1980-talet, bl jordbruketsunder slutet av a

förklaringsfaktorer. Enligtandra viktiga utred-EU-medlemskapet som
handeln och därmeduppfattning kan omstruktureringen inomningens en

konkurrensen också ha bidragit tillförknippad ökningtemporär ut-av
vecklingen.

m Subsidy EquivalentsStöd enligt den metod beräkna Producerattmätt som
Beräkningarna berörtutförs sekretariatet. har godkänts med-OECD avav

jordbrukskommitte. svenskadiskuterats inom OECDs Det PSElemsland och
procentenheter högregenomsnitt för perioden 1991,talet, 1989 12varsom ca-

prisskillnad till bondenvilket 20 SeEUs pä procent.än motsvarar caen
Trade OECD Countries:OECD, Agricultural Policies, Markets and in

Paris.1995,OutlookMonitoring and 1995
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inom sektorn eller den bristandeVarken vinstutvecklingen över-
tanken påbondeled till led stödjersänkta priser iföringen attsenareav

prisutvecklingen sedan Iökad konkurrens ligger bakom 1989.en
Sverige på fruktockså in prisutvecklingen isammanhanget bör vägas att

kemisk-tekniska produkterpå andra dagligvaroroch grönt texsamt som
utveckling OECD-från motsvarande i andramycket kraftigtavviker
lägre konkurrenstryck.förklaringenenda rimligaländer. Den är ett

livsmedelFörädling6.2 av

uppmärksammas förförhållanden särskilt börfinns fyraDet attsom
utvecklas inom den svenska livsmedels-konkurrenssituationenförstå hur

industrin.

omfattningindustrin har ökat underStrukturomvandlingen iinom
den svenskatryck skapats1990-talet till följd det genomav som

inför EU-medlemskapet.och förberedelsernaavregleringen 1991
livsmedelsindustrin sköt fartsvenskaStrukturomvandlingen inom den

avskaffajordbrukspolitikens avreglering. Besluteti samband med att
slaktområdena, med ikraftträdande julioch lexportstöden inom mejeri-

driften och lägga ned anlägg-rationaliseramedförde behov1991, ett att
primärförädlingenutnyttjats för hanteravilka i huvudsakningar att av

kapaciteten,den outnyttjadeOlika studier visarexportprodukter. att
långsiktigtlåg på hög ochlivsmedelsindustrin,den skyddadeinom en

Överkapacitet icke-konkurrens-ochnivå 1980-talet.ökande under hela
rationaliseringsbehov vilketskapade uppdämtkraftiga strukturer ett

avreglerades.marknadernautlöstes när
ansökanden svenskaförstärktes i och medtendenserDessa om

för inträdet på denförberedelsernamedlemskap i EU och gemensamma
marknaden" livsmedelsin-sysselsättningen inommedfördeDetta att

1970-talet. Vissagången sedan börjansjönk kraftigt för förstadustrin av
lantbrukskooperativa företagfrämstsamverkan mellanformer av

påkoncentrationenfusioner medfördeavskaffades samtidigt attsom
individuella företagProduktionen inomytterligare.marknaden ökade

m Agricoles Ajustement:des PolitiquesSe OECD 1995 Réforme ett ex
ParisSuede,Lexpérience de la
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kom också i betydande utsträckning centraliseras färretill produk-att
tionsenheter. fortsätterDenna utveckling i något långsammareän ettom
tempo.

Genom antal fusioner har den lantbrukskooperativa delenett stort av
förädlingsindustrin Samtidigtkoncentrerats. har det horisontella sam-
arbetet mellan lantbrukskooperativa föreningar inom mejeri- och kött-

1991branschema fortsatt. Särlagstiftningen och års konkurrens-1993
lag har haft till effekt vissa samarbeten lösts eller förändratsatt upp

i hög grad lever samarbetet kvar i formännu tmen av ex gemensamma
varumärken, produktion, marknadsföring försäljningochgemensam

Den marknadsdelning historiskt förekommit mellan de lant-m m. som
brukskooperativa industrinföretagen finns också i hög utsträckning kvar.

flertalet fortsattI branscher diskuteras integration och fleraettsom av
alternativa framtidsscenarier framförs, inom bl slakteri- och lant-a
männenorganisationema, den långsiktiga lösningen skulleatt ett-vara en
företagslösning. främsta för fortsatt koncentrationDet argumentet ären

kunna utnyttja skalfördelar för därmed påbevara positionen denatt att
svenska marknaden. Bantningen svenska livsmedelsföretag har, fram-av
förallt inom lantbrukskooperationen, byggt på strategi fokuseraten som
den svenska marknaden. skiljerDärmed sig de svenska företagen till

frånviss del sina konkurrenter. Som redovisats har utvecklingenovan
på EG-nivå karaktäriserats företagen i allt utsträckningstörreattav

företaguppträder "europeiska" där målet stark position påärsom en
den inre marknaden.

Svenska företag har sedan början talet medverkatpå 1990 aktivt i
internationaliseringsprocessen förvärv och/eller samarbets-genom av
avtal med företag andra medlemsstater. Utländska företag har ocksåi
förstärkt sin ställning på svenskaden marknaden. Flera de störstaav
internationella aktörerna redan påägande verksamma denär genom
svenska marknaden, Sandoz, GeneralNestlé, Unilever och Krafttex
Foods. Det dock ofta nationella företag dominerar de olikaär som

3‘ Enligt riksdagsbeslut infördes den juli särskild konkurrenslag för1 1991 en
livsmedelsområdet. föregrep inom livsmedelsorrlrádet införandetLagen denav
förbudsprincip lagstiftningen,kom med 1993 konkurrenslag. Genomårssom

utgjorde den livsmedelspolitiska reformens tredje förhindrades blandsteg,som
samverkan företag i syftemellan intem avgift eller formannat att genom annan

uttaxering finansiera exportstöd och bedriva exportsamverkan i kartellform.av
Mejeriernas i Riksostsamverkan upplöstes lagstiftningen laga kraft.när vann
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oftadelmarknadema. Dessa företag har vunnit hög marknadsandelen
skyddet och deras kan skyddasi regleringar position bl starkaav av a

relationer till handeln, starka varumärken och starka lokala preferenser
inom konsumentledet.

svenska livsmedelsföretagen har utanförDe expanderat landetsäven
företagenFlera de lantbrukskooperativa har etableratgränser. storaav

verksamhet utomlands, bl har Lantmännenägda Cerealiakoncemena
etablerat sig skandinaviens ledande företag inom kvarn ochsom
bagerisektom monopolställning på den danska marknaden.med en

finns tendens till ökat samarbete med potentiellaDet även en
livsmedelsföretaginternationella konkurrentföretag. Flera har

samarbeten internationella konkurrenter. Charkföretagetmed stora
Lithells med danskt charkföretag Tulip International,samarbetar ettt ex
Skånemejerier samarbetar med danska Klöver Mjölk och MD Foods

franska Sodial fruktyoghurt undermedan Arla har licensavtal med om
således många svenskavarumärket Yoplait. Genom samarbete har

potentiella konkurrenter ochaktörer skapat samarbetsrelationer till
på handminskat sannolikheten för dessa etablerardärigenom att egen

Sverige. internationella samarbeten liknar i hög grad densig i Dessa
mejeri-ochförekommer mellan svenska företag i blsamverkan asom

till marknadsdelning.köttbranschema och de kan liksom dessa leda En
förstärks råvarutillgången begränsas EU:ssådan utveckling att avav

jordbruksregleringar.

betydelse.vertikala har ökat UppströmsDen integrationen i genom
råvaruförsörjningen sker på kontraktsbasis.andelstörreatt en av

produktion varumärken enskildaNedströms avtalgenom om av
primärproduktio-detaljistföretag. ökad vertikal integration därEn även

produk-knyts förädlingsledet i syftedirekt till att garanteranen mer
internationellt.kvalitet och inriktning har uppmärksammatstionens

tendenser. Jordbruks-Forskare har uppmärksammat två parallella
industrialiserad sektor medproduktionen har kommit delas iatt upp en

mindre företag därheltidssysselsatta brukare och stor grupp aven
det egna Av Sverigesbrukaren deltidssysselsatt inomär ca

står förjordbruksföretagare det knappt 000000 2590 överär som
jordbruketproduktionen. industrialiserade delen80 Denprocent avav

däringår och del industriell tillverkningsprocessmer mer som en av en
förädlings-gången från till färdig råvara har regleratsinsatsvara av

kontraktsodlingpå sådan integration denindustrin. Exempel utgör som
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utförs det Danskägda sockerbolaget Danisco Sugar AB:s betodlareav
och Svenska Nestlés ärtodlare. Kronfågels kontrakterade uppfödning av
höns och uppfödningen Pigham-grisen andra svenska exempel påärav
den alltmer vanliga vertikala integrationen mellan insatsvani-, primär-
och industriproduktion. Nedströms koncentrerar sig handeln till färre
och affärsrelationer med industriledet. Antalet affärskontakternärmare
och potentiella leverantörer har ökat samtidigt antalet faktiskasom
leverantörer minskar. Det fördjupade samarbetet mellan handels och
industrileden kommer sannolikt bestå både i försäljningsavtal rörandeatt
fabrikanternas varumärken och legotillverkning detaljistblockensav
varumärken.

finnsDet få ochsmå medelstora företag den svenska livsmedel-inom
sinddustrin. I avsnitt uppmärksammas4.3 den internationella trenden
där livsmedelsproduktionen blir flexibel och bättre anpassad för attmer

speciella krav i region eller från vissmotsvara en en grupp av
konsumenter. Tendensen har inom givitsEU styrka det skyddgenom

skapats för traditionella produktionsmetoder och vissa traditionellasom
vambeteckningar till exempel Champagne och Parmesan-ost. Isom
Sverige har vi också i liten skala, under 1990-talet, vid sidan denav
traditionella livsmedelsindustrin upplevt framväxten förädling påav
bondgården och gårdsbutiker. Tendensen i Sverige framföralltär svag
beroende på den etablerade industrin, till skillnad från industrin iatt
andra medlemsstater, ställt sig relativt kallsinnig till satsning påen
småskalighet och flexibilitet. Den småskaliga industrin har bland annat
därför mycket liten betydelse sedd i marknadsandelar. Etttermeren av
undantag bryggerimarknaden där det på år uppståttutgör antalettsenare
småbryggerier tillgodoser efterfrågan på produktutbud ochstörresom en
framförallt lokalt proñlerade produkter inom starkölssegmentet. Denmer
dominerande aktören Pripps har marknad till mindre konkurren-tappat

Även på marknaden för mejeri- och köttprodukter har mindreter. ett
antal småskaliga producenter börjat etablera sig. Generellt gällersett
dock fortfarande den svenska livsmedelsindustrin, vid internatio-att en
nell jämförelse, geografiskt centraliserad och ägarmässigt kon-är
centrerad.
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omfattningochInriktning6.2.1

årende 25utveckling underlivsmedelsindustrinssvenskaDen senaste
periodenUndertillverkningsindustrin i övrigt.frånsig någotskiljer

omfattandelivsmedelsindustrininomförekomtill 19901970 en
arbetsställenantaletdet totalaandelstorleksrationalisering då dess av

inomSysselsättningenkraftigt.minskadetillverkningsindustrininom
kon-opåverkadrelativtperiodunder dennalivsmedelsindustrin avvar

livsmedelsindustrinsocksågällersvängningar. Dettajunkturens
lägreperioden varitdock helavilketkapacitetsutnyttj ande avsevärtöver

minskadesysselsattaAntaleti övrigt.tillverkningsindustrinförän
period.marginellt under samma

livsme-kraftigt inomminskatsysselsättningenharår 1990Efter
antalet syssel-nedgången iregistreradestatistikenidelsindustrin. Den

Under1990.år ochmellan 1970till drygt 860uppgicksatta personer
10 000med drygtsysselsattaminskade antaletårenföljande fyrade

konkjunktursvackaden djupasammanföll medMinskningenpersoner.
kan tillkonkjunkturlägetiFörändringenår 1991.inleddes undersom

pådockMycket tydersysselsättning.förklara nedgången i attdel av-
avskaffandetframföralltochjordbrukspolitikenregleringen avav

uppdämttidigaresedaninnebarexportstöden ettatt
styrkafickrationaliseringsbehov utlöstes. Processen attextra genom

skullesituationför denförberedde sigindustrin samtidigt somnya
och dessEuropeiska Unionendenmedlemuppstå blevSverigenär av

marknad.gemensamma
livsmedelsindustri.svenskkoncentrationsnabbhar skettDet aven

Antalet1970.sedanmedminskat 44arbetsställen harAntalet procent
tillverkningsindustrin harInomminskat med 16harsysselsatta procent.

sysselsattamedan antaletmedminskat 38arbetsställenantalet procent
densåledeslivsmedelsindustrin harInommedminskat 34 procent.

snabbaregått någotarbetsställenantaletminskningenprocentuella av
varit betydligtanställdaantaletprocentuella minskningendenmedan av

perioden.undermindre
År vilketlivsmedelsindustrin,inomsysselsatta55 000drygt1994 var

tillverk-inomsysselsättningentotaladenmotsvarade 9 procent avca
livsmedels-inomfanns 2 700företagtotalt 43 600ningsindustrin. Av

Procentuelltmotsvarande 6 ärdryckesvaruindustrin settoch procent.
anställdaantaletandeldryckesvaruindustrinsochalltså livsmedels- av
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dess andel antalet företag. Småföretagstörre än mindre vanligaärav
inom livsmedels- inom andra branscher. Andelen företagän utan
anställda därmed något i tillverkningsindustrin totalt istörre änvar

Ävenlivsmedels och dryckesvaruindustrin, 43 respektive 36 procent.
internationellt där förhållandena oftast de omvända medsett, är storen
andel små företag inom livsmedelsbranschen, har Sverige liten andelen
småföretag i livsmedelsindustrin.

procentl20 eller 13 000 totala antalet sysselsatta inom livs-av
l994.°medelsindustrin sysselsattes inom utlandsägda företag år Denna

andel har ökat några procentenheter under l990-talet. Av totalt 2 600
företag utlandsägda50 vilket 2 utlandsägdaär Demotsvarar procent.ca
företagen har alltså fler anställda företag genomsnittet i bran-änper
schen. Lantbrukskooperationen har med internationellävenen,
måttstock, stark ställning inom den svenska livsmedelsindustrin. Dess
marknadsandelar, i olika led, redovisas i tabell 16 nedan. Värdena är
från år 1992. Sedan dess har kooperationen, företagsförvärvgenom
vilka bl.a. medfört fördjupad vertikal integration, stärkt sin ställning.en
Under l990-talet skapade också lantbrukskooperationen, tillsammans
med andra aktörer på den svenska finansmarknaden, ett gemensamt
investeringsbolag Spira Invest AB.

Tabell Lantbrukskooperationens16 marknadsandelar inom
olika Iivsmedelsbranscher

År 1992 i
9Sektor procent

Förädling mjölk 98av
Slakt 80
Styckning 50
Charkuteri 30
Spannmålshandel 70
Kvarnar 50
Bagerier 45

Källa: LRF

39 ÅRSYSEnligt SCB:s undersökning
O Beräkningar gjorts livsmedelsarbetarförbundet avseende visar1995som av

25 förbundets% medlemmar arbetar i utlandsägda företag.att Skillnadenca av
består sannolikt i det norska företaget Orkla köpte Procordias industrieratt upp

1995.våren
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marknaden,på den svenskaLantbrukskooperationen finnsVid sidan av
betydande delhar avvecklatkonsumentkooperationenefter KFatt en

Orklanorska bolagetstarka i detförädlingsindustri,sin samtägareav
Sandoz ochGeneral Foods,Nestlé, Kraftföretagende multinationella

fåmed några undantagföretag harSmå och medelstoraUnilever. en
Dafgårds byggtSverige. Ett undantagbegränsad roll imycket är som

köttprodukter.med förädladestark verksamhetupp en
starklivsmedelsmarknaden kännetecknassvenskaDen av en

tydligtförädlingskedjan. Dettaalla ledföretagskoncentration i ärav
graddomineras i högPrimärförädlingenförädlingsindustrin.inom av

Även dockbranscher förekommeri dessaföretag.lantbrukskooperativa
tydligamarknadsandelar. Dethar högaprivatägda företag mestatt

monopol påhardanskägda företagDanisco, detexemplet är som
Sverige.socker i Ettvidareförädlingsockerbetor ochförädling avav

landets ledandeoljefabriker AB,somKarlshamnsexempel ärärannat
för användningoljeprodukteroch raffineraderåa, härdadeproducent av

Även sekundärföräd-delmarknader ochövrigalivsmedelsindustrin.i
företag. Så domine-ellerdomineradehög gradlingen i ettettär parav

ZABBA glass-GB Glaceför fiskkonserver, ABmarknadent.ex.rar
förPripps marknadenchokladmarknaden ochMaraboumarknaden,

och öl.läskedrycker
sådanförädlingendelmarknader inompå flertaletSituationen är att

falloligopolistiska. bästaImarknadernakan karaktärisera somman
harmånga marknadermarknaden. Påpåtvå starka företagfinns fler än

ställning påArlasgällermonopolposition. Dettaenskilda företag t exen
socker-ställning inommejeriprodukter, Daniscosförmarknaden

GB Glacedjupfrysta ochgällerdettillverkningen, Findus närärtornär
konkurrenssyn-komplicerasSituationenglassprodukter.det gäller ur
för deninomregleradeflera marknaderpunkt äratt gemen-ramenav

monopolistiska prissättningjordbrukspolitiken. Den somsamma
hållstill konsumentoch prisetdär utbudet begränsasförekommer, uppe,

form tullargränsskydd iråvarutillgång,skyddas kvotering avgenom av
m. skyddasmarknaderFlertaletfall exportstödoch i vissa genom

m Ägt Orklaav
z Ägt Unileverav
m förför EUsinomprodukterförädlade utgårExportstöd systemramenav
rávarukostnadsutjämning.
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från import-handelshinderockså tekniskafallgränsskydd och i vissa
utanför EU.konkurrens från länder

viktigt understrykasärskiltuppfattning detEnligt utredningens är att
uppstår på markna-olyckliga situationkonkurrenssynpunktden somur

förinteföretagdominerandefinns starkader där det utsätts ettsom
på den inreråvarukvoteringpå grundkonkurrenstrycktillräckligt av

gällertredje land Dettaproducenter iimporthinder förmarknaden eller .
sockerproduktionen.ochmejeri-synnerhet, i Sverige,i

slakten kännetecknas,liksomoch sockermejerivarorProduktionen av
styckkost-fallandeuppfattning,företagensinblandadebl.a. deenligt av

stordriftsför-råderproduktionsintervallet. Detrelevantanader inom det
råvaranetableringskostnaderomfattandevilka medfördelar även om

effektförstärks dennamejeriprodukterfallet medkvoterad. Iinte avvar
lantbrukskooperativainnehas dedistributionsmonopoldet avsom

existerandetillstordriftsfördelar,Kombinationenföretagen. ensamrätt
enligt utredningensråvanitillgång lärkvoteradochdistributionskapacitet

starkmycketexempel påsvårslagenuppfattning ensomvara
märkvärdigtperspektiv det intedettakonkurrensbegränsning. I attär

butik förgäller pris tilldetprisledande rollkan intaArla ohotat nären
K-mjölksprodukter.

Konkurrenssituationen i några6.2.2

livsmedelsbranscher

livsmedels-någrakonkurrenssituationen inomexempel påNedan ges
branscher.

Köttbranschen

lantbrukskooperativadendominerasköttmarknadensvenskaDen av
bestårScangruppenScangruppen.sk.slakteriorganisationen, den av

slakteriföreningarregionalafemdotterbolagSlakteriförbundet med samt
ScangruppenOmsättningsmässigtdotterbolag.derasoch är aven

för 76svarade år 1994och denlivsmedelsgrupperSveriges största ca
charkvaru-%och 30styckningen%48% slakten, avcaavcaav

i Sverige.tillverkningen
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utsträckningslakteriföreningama ilantbrukskooperativaDe är stor
både slakt, styckning och charktill-och omfattarvertikalt integrerade

Även ochöka integrationen blandövriga företag tenderarverkning. att
förekommer,lantbrukskooperationenutanförköttföretagende attstörre

styck- ochslakt- och styckmarknaden,verksamheten överspänner
delmarknader.eller samtligacharkmarknaden tre

helfallsproduktionm användsslakteriföreningamasandelEn stor av
användsoch ytterligare andelrespektive föreninginternt inom storen

lantbrukskooperationen. Avinomdvs säljs interntinom Scangruppen,
% på denproducerade helfall säljs 40mängdScangruppens totala ca

storhushåll ochdetaljhandel/grossist,tillmarknaden, dvs.externa
utanför Scangruppen.industri

på denstark dominerande ställningharSlakteriföreningama en
samverkan i slakteriföreningamamarknaden. Medlemmarnassvenska är

från inköpall verksamhetinnefattar i principochomfattande av
marknadsföringavelsverksarnhet till slakt, förädling,ochförnödenheter

produk-livdjursförmedling ochförsäljning. Genom avelsprogram,och
uppfödning medproducentemasrådgivning integrerastionsinriktad

industriledet.
djurstordrift. Styckkostnaden slaktatfördelar islaktledet finnsI per

möjligheten ekonomisktfaktorer, bl.a.rad olikapåverkas attav en
produktionsenheter. Till-vilkaslakteriavfallet,hantera storagynnar

medföra de företagbetydelsefull och kanslaktdjurgången till attär som
m. Scan-får positionlantbrukskooperationenutanförstår utsatten

integrationen medkombination medmarknadsandelar ihögagruppens
priskonkurrera iför aktörersvårtproducentledet det attgör externa

svenskahinder för etablering på denslaktledet. Detta ävenutgör ett
marknaden.

integrationstorskalighet och vertikalocksåharScangruppen genom
produktionen.olika leden imellan demöjlighet till transfereringaren

högreanvändas för subventioneraförädlingsleden kanVinster i ettatt

m djurfrån slaktadeHelfall hela djurkroppar
S företaginom släkten ocksåföretag verksammagäller inte endastDetta utan

tillför tillgångvidareförädlingen vilka beroende Scan råvara.inom är av
enskilda föreningars stadgarhårdareTidigare styrdes råvarutillgángen genom

idag avskaffats.mottagningsplikt. stadgar harleverans- och Dessaom
bindningar primärprodu-fortfarande starka mellanInformellt förekommer dock

lantbrukskooperativa föreningarna.och decent
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slaktledet. Vilket i sin innebäravräkningspris till producenten i tur att
uppnå tillräckligaslakterier betala högt pris förövriga tvingas ett att

för enskilda före-Samtidigt ökar råvarukostnaden deleveranser djur.av
Genom svenskavidareförädlingen.verksamma inomär atttag som

inhemskt producerat köttutsträckning föredrarkonsumenter i ärstor
motverka konkurrens-importkonkurrens dessamöjligheten att genom

på sikt.begränsningar begränsad kort
Scangruppensi hög utsträckningStyckningsmarknaden präglas av

konkurrenterna utanförhuvudleverantör tilldubbla roll dels som
konkurrent sina kunder. Dedels tilllantbrukskooperationen, störstesom

företaghälften sin råvara från inomföretagen köper cirkaprivatägda av
i slakt- och styckningsledetScangruppens starka ställningScangruppen.
marginaler och lönsamhetviss utsträckning kanigör styraatt gruppen

och styckningsleden.hos konkurrenterna i slakt-
således beroendeförädlingsindustrinMånga privatägda företag i är

Även däri företagsgrupperfrån slakteriföreningarna.råvara egnaav
råvaratill del köper siningår styckningsföretagslakterier finns storsom

såhar direktMånga charkföretag intefrån slakteriföreningarna. ettom
fåstyckningsföretagen,fall indirekt beroende,i attettvart avgenom

förädlingsföretagSärskilt gäller detta defrån slakteriföreningarna.råvara
på svenska råvaror.sin produktiondelvis har inriktathelt ellersom

baseradpå charkmarknaden,ställninghar starkScangruppen ävenen
harfullsortiment. Scangruppenoch rikstäckandepå starka varumärken

eftersompåverka prisbildningenutsträckningmöjlighet i vissäven att
förädlingsindustrin.till helaråvaruområdet huvudleverantörpåden är

Övriga dockråvara från Scangruppenberoendecharkföretags ärav
importerad råvarapå grundstyckningsföretagensmindre attän av

utsträckning.används i högre
frånvertikal integrationstarka gradendock inte bara denDet är av

köttmarknadenkonkurrensen påbutik begränsaruppfödning till som
mellan företagenhorisontellt samarbeteutbrettdet finns även ettutan

i Scangruppen.
och specialise-omfattande produktions-finnsScangruppenInom en
förening skullevarumärken. Attunderringssarnverkan engemensamma

gårdärigenomosannolikt eftersom desamverkandra sig denna ärur
Samverkani varumärkena.värden liggerde mycketmiste stora somom

påled och allaförekommer i allaScangruppens företagmellan
delmarknader.
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praktiken finns områdesindelning mellan slakteriföreningamal en
innebär köttproducentema i princip hänvisade till denärattsom

förening inom geografiska område de bedriver verksamhetsin ellervars
till investorägda slakterier. Föreningarna säljer inte heller änannat
undantagsvis produkter utanför sitt normala verksamhetsområde,sina

sker försäljning internt till andra föreningar och företag inomdäremot
Scangruppen.

Mejeribranschen

svenska mejerimarknaden domineras den lantbrukskooperativaDen av
mejeriorganisationen består åtta lantbrukskooperativa mejeriföre-avsom
ningar. Mejeriföreningama kontrollerar % den totala100nära av

mjölkråvara, vilketinvägningen inhemsk dem stark ställningav ger en
vid framställning mjölkbaserade produkter. Detta förhållandeav
förstärks ytterligare EU:s med mjölkkvoter begränsaratt systemav

mjölk både ochtillgängliga volymer inom landet.utom
Mejeriföreningama vertikalt integrerade och respektive föreningär

insamling mjölkråvara, förädling och distribution tillär omensam av
butik inom sitt geografiska verksamhetsområde. Mejeriföreningamas

försäljningen påandel den totala den svenska marknaden år 1994av var
för fruktyoghurt %, hårdost 80 % och matfett %. Arla,85 40ca ca ca

mejeriföreningama, har % mjölkinvägningen64är störstsom av ca av
Sveriges livsmedelsföretag.och störstaär ett av

Mjölkproducentema starkt knutna till respektive förening. Genomär
jölkproducent, med vissa undantag för framföralltrespektive storaatt m

i gränsområdet mellan två mejeriföreningar, i regel endastproducenter
sälja saknas förhar mejeri sin mjölk till fungerande marknadett att en

mjölkråvaran.
Tillgång nödvändig förutsättning förtill mjölkråvara är atten

mejeriproduktemas karaktäretablera mejeriproduktion. På grund avav
transportkostnader förhållandefärskvaror med kort hållbarhet och höga i

värdet på produkterna blir också distributionen myckettill storav
betydelse. inte realistiskt alternativ för de produkterImport är ett som
har mycket kort hållbarhet och normalt direktdistribueras t.ex.som

produkter längredryckesmjölk, filprodukter och grädde. För med
hållbarhet grossist förekommer däremotdistribuerasävensom genom
import, fruktyoghurt ocht.ex. ost.
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geografiskt uppdelad och detpraktikenmarknaden isvenskaDen är
rörandemellan föreningarnasamarbetenomfattandeförekommer pro-

Samarbetet innebärmarknadsföringochduktion, distribution t.ex.m.m.
med försäljning dessaproduktionsspecialiseringomfattande aven

föreningarnamedför i sinDettamellan föreningarna.produkter tur att
direkt konkurreramejerisortimenttillhandahålla brettkan utan attett

förening isker inomproduktutvecklingVissmed varandra. menresp.
området skerdet detskall säljas utanförprodukterfall då dessade egna

tillförsdessa delsvilket innebärmejeriföreningamade andra attgenom
får insyn idelshos konkurrenterna,utveckladeprodukter ennya

fråga. Vidareprodukterna iförsäljningmarknadsföring och sam-av
ägda bolag.föreningarna iarbetar gemensamt

geografiska uppdelningenoch densamverkanMejeriföreningamas av
för mejeri-distributionsmonopolderasmedmarknaden tillsammans

stark ställning ochkonkurrenssynpunkt mycketprodukter dem en urger
potentiella utländskaföretableringskostnadermycketinnebär stora

möjligheterbegränsadepraktikenHandeln har ikonkurrenter. attytterst
butik. Respektivemejerier till enskildolikafrån fleraerhålla leverans en

sitt mejerisorti-förleverantörregel endastbutik har i merparten aven
legotillverkarservice. Föreningarnadennesberoendeoch ärment av

till detaljhandelnskonsumtionsmjölksprodukterutsträckningdock i viss
varumärken.egna

Sockerb ranschen

finnsendastdetkännetecknassockermarknadensvenskaDen ettattav
påhar monopolSugar ABdet DaniscoIdagförädlingsföretag. är som

kännetecknas vidareMarknadensockennarknaden.svenskaden av en
kontraktsproduk-böndernamedintegrationlångtgående vertikal genom

sock-svenskadenetableringshinderoch absoluttion attett genom
Danisco.kontrolleraserkvoten av

och odlas uteslutan-sockerframställningråvara förSockerbetor utgör
Öland. BetodlamaGotland ochinklusiveSverige, ärde i södra

sockerbruk ochlokalföreninglantbrukskooperativorganiserade i peren
Sveriges Betodlarescentralförening,organiserade ii sindessa är tur en

gemensammajordbrukspolitiken inom EUSBC.Centralförening Den
reglering därskerbonden. Dettaminimipris tillgaranterar ett genom en

tillverkaDanisco harsockerbruk kvoteras.vidproduktionen rätt att en
till fullt pris A-på EU-marknadenvilken säljsmängd sockergiven
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socker.på raffineratfrån prisethärledspå betornaPrisetkvot.
fastställs EU-intekontraktsvillkordeFörhandlingar avsomom

för socker, skermarknadsordningenförkommissionen, inom ramen
och Danisco.mellan SBCförhandlingarbetodlarna,mellan genom

ochodlamakontrakteradetill debetfröersäljerSugar ABDanisco
inköp.dessafinansieraföroch krediterförskottdemerbjuder att

svenska ochhela deDanisco hareftersomsaknaskonkurrensPotentiell
tillverk-skalfördelar ibetydandefinnsdetsockerkvotema,danska

sträckor förekortabarakanoch betomaningsledet transporteras
kvoten.reglerat iproduceraskansockervolymer ärförädling. De som

består i utnyttjavinsteröka sinamöjlighetendaDaniscos attatt even-
så fåproduktionen tillkoncentreraskaleffektertuella attgenom

kännetecknasSockerproduktionenmöjligt. stor-anläggningar avsom
Danisco"kampanjindustri".detföljddelvis tilldriftsfördelar äratt enav

ochpå Gotlandsockerbruket i Romaned ävendärför valt läggahar att
produktionsanläggning.ytterligarenedavsikt läggasindeklarerat att en

förmöjlighetsaknaskvotenkontrollerar annatföretaget ettGenom att
närhet tillifrån odlarebetoroch köpapå marknadengå införetag att

ned.läggsanläggningarde som

Konservärtbranschen

Nestlé.Findusdomineras ägsför konservärtorMarknaden avsomav
exempel på insatsvaru-,brakonservärtor närProduktionen är ettav

produk-industrielltiintegrerasförädlingenochprimärproduktionen ett
tionssystem.

kontraktetförädlingsföretaget. ImedkontrakttecknarOdlama
såddföroch datumerhåller utsädedetalj. Odlareniodlingenregleras

harFörädlingsföretagenskall skötas.grödan ettför hurdirektivsamt
hansodlaren ioch stödjerövervakarodlingskonsulenterantal som

detvid såddgenomför arbetet ärOdlarengrödan.skötsel menav
för dennaSkäletskörden.sköterförädlingsföretagetdäremot som
viktigtdvs detsåläglighetseffektema är attintegration är stora,är att

påtid ochigenomföra arbetet rätt sätt.rätt
kollektivtodlarföreningarislutit sigharOdlama somsamman

mellan för-konkurrensNågonförädlingsföretagen.medförhandlar
ingårodlarkårföretagsrespektivedock intefinnsädlingsföretagen utan

odlingarderasförädlingsföretag ochtillodlarförening knuteni etten
fabriker.förädlingsföretagetssamlade kringfinns
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Odlingen föremål för restriktioner i form biologiskaär be-av
gränsningar. Kraven på markens beskaffenhet höga, kan inteär man
återkomma oftare sjätte år i växtföljden med riskenän förvart ärtor pga

skörden måste ske i tid och det får inte gårätt änsvampangrepp, mer
timmar från skörd till fabrik. Av praktiska skäl ställertre vidare

förädlingsföretagen krav på viss minimiareal hos sina odlare.Dessa för-
hållanden innebär tillgången på lämpliga odlare och lämplig markatt
kommer förutsättning för kunna etablerautgöra sig påatt atten
marknaden för konservärtor. SkåneI och Halland idag tillgångenutgör
till mark begränsning för odlingens utbredningen

Svenska Nestlé marknadsledande på frysta konservärtorär med
varumärket Findus och har %60 den svenska marknaden. Halvaav
Svenska Nestlés produktion går på och mottagarlandetexport största är
Italien. Merparten den resterande svenska produktionen ettav svarar
mindre företag för. Därutöver finns litet gårdsföretag. Findus starkaett
ställning dem kostnadsfördel då de kan utnyttja skalfördelar iger en
produktionen. Eftersom de dessutom har knutit till sig de odlare harsom
tillgång till lämplig mark förutsättningarna för nyetablering i principär
obefintliga. Import frysta förekommer internationellaärtorav men
konkurrenters produkter når inte till den speciella svenska kvaliten.upp

Bryggeribranschen

Bryggeriprodukter maltdrycker, kolsyrade läskedrycker inklu-utgörs av
sive cider och förpackat stilldrinkar. Vissa bryggeriföretagvatten samt
specialiserar sig på delmarknader, produktion starköl,texsom av
medan andra har heltäckande sortiment.ett

Marknaden för Bryggeriprodukter dominerades 1991 tre störreav
bryggerikoncemer AB Pripps Bryggerier, Spendrups Bryggeri AB och-
Falcon AB. företagDessa svarade för 85 marknaden förprocent av
bryggeriprodukter. Pripps hade 55 Falcon 15 ochprocent, procent

ÖvrigaSpendrups 15 svenska företag betydligt mindre ochprocent. var
importen utgjorde endast knappt 6 Vissa förändringar har dockprocent.
inträffat under de fem åren och såväl import nyetableringsenaste som
har medfört konkurrensen ökat något.att

Markaden för bryggeriprodukter domineras sedan länge ABav
Pripps Bryggerier. Prippskoncemen hade i slutet 1970-talet, bl.a.av
efter antal företagsförvärv, monopolliknandeett stort närmasten
ställning på marknaden. Marknadsandelen uppgick då till %70 inkl.ca
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Falken.Bryggeridotterbolagetdåvarande
minskade1980-talettill mittenfram1970-taletFrån slutet avav

Under%.under 50% tillfrån 70marknadsandelarPrippskoncemens ca
BryggeriSpendrupsmarknadsandeltappade växteperiod Prippsden

ochmarknadsandelPrippsstabiliserades1980-taletslutetUnderAB. av
%.55tilluppgick 1991den ca

finnsoch detbryggerimarknadenpåhäntmycketharSedan 1991
marknadenpåbryggerianläggningarantalbranschen somenligt stortett

SvenskaEnligtnyetablerade.elleruppbyggnadunderantingen är
uppbyggnadunderbiyggerianläggningarelvaBryggareföreningen är

svagdricka,elleröltillverka ettnioskalldessaAv1995/96.
bakgrundskallmalt. Detta motochochläskedrycker avettvatten ses

Sverige.ibryggerianläggningar50knapptfinnsidagdetatt
bryggeri-totalapå denmarknadsandelarberäkningNågon av
ökat sinhardeSpendrups attfinns1995marknaden uppgermen

Åbro ochölmarknadenpåkraftigtökathar%,20marknadsandel till ca
förloratnyligenharPrippsnischbryggerier.antaltillkommithardet ett

företagetsminskarvilketCompanyColaCocaförlicenstillverkningen
Även högre.betydligtidagimportendrastiskt. ärmarknadsandel
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6.3 Grossist- och detaljhandel med livsmedel

6.3.1 Trender

Utvecklingen inom den svenska dagligvaruhandeln har, i allt väsentligt,
speglat den internationella utveckling beskrivits i avsnitt 4.4.som
Liksom i övriga OECD-länder har de svenska kedjorna delat in
verksamheten i olika koncept vilka riktar sig till bestämda konsument-

Parallellt med denna utveckling har behovet öka dengrupper. att
vertikala integrationen inom kedjorna vuxit i styrka. Effektivitet i
lagerhållning och logistik förutsätter omfattande vertikal integrationen
för uppnå de avsedda rationaliseringseffektema.att

Den svenska detaljhandeln med livsmedel skiljer sig från detalj-
handeln i många andra medlemsstater inom EU den starkagenom
ställning kedjesamarbetet inom ICA och konsumentkooperationensom
har på marknaden. Denna särställning bör inte överdrivas. Liknande
förhållanden finns i våra nordiska grannländer Finland och Danmark.
Både konsumentkooperationen och frivilligt kedjesamarbete finns

i flertalet medlemsstater. Det utmärkanderepresenterat för Sverige är
inte företeelsema sådana, deras starka ställning på marknaden.utansom

I Danmark har helintegrerade internationella kedjor vunnit fotfäste- -
på marknaden Netto, Aldi. Motsvarande utveckling har inte tagitännu
fart i Sverige. Till del kan detta förklaras de begränsningar denav som
kokmmunala planeringen på tillgången till affärslägen.sätter En annan
förklaring den svenska marknadenär redanatt starkt utvecklad ochär

etablering förutsätter uppköpatt existerande kedja.en av en
Svensk parti- och detaljhandel har sedan länge upprätthållit kontakter

på det internationella planet. Handelns strukturomvandling under tiden
efter andra världskriget har till viss del byggt på internationellaatt
koncept för dagligvaruhandel snabbköpsbutiken införts isom- -
Sverige. Inför och efter det svenska medlemskapet i harEU den
svenska detaljhandeln med livsmedel förstärkt sina internationella
kontakter och kommer i framtiden i högre utsträckning tidigareatt än
påverkas internationella trender. Det sig samarbetenrör rörandeav om
inköp, butikskoncept, IT-system lobbyinriktadeävenmen om mer
samarbeten. I och med Sverige blev medlem i EU ökade behovetatt av

lobbying EU:s institutioner. Ett utvidgatgentemot samarbetegemensam
i form produktutveckling, inköpssamarbete ochav gemensamma var-
umärken innebär förstärkning de inblandade företagens konkur-en av
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påpositionföretagensingåendedeförstärkerAvtalenrenskraft.
etablering"ovänlig"frånavtalsslutandeandra parteravhållermarknaden,

utanförstårföretagförinträdeskostnaderbygger somsamt upp
dessaiinte,sigskiljerdagligvaruhandelm. Svensksamarbetet

DetEU.inommedlemsstaterandradagligvaruhandeln ifrånavseenden,
på denpositionstarkallianser,internationellakombinationenär av

ochdetaljistmellanintegrationvertikalochmarknadeninhemska en
iintegrationhorisontellochvertikalomfattandepartihandel samt en

svenskadenutmärkerlivsmedelskedjaniförädlingsled uppströms som
situationen.

varumärkenEgna

detalj-andelförstårlabels storprivateengvarumärken avenEgna
4.4.avsnittEU seinommedlemsstatermångaiomsättninghandelns

växandebegränsadrelativtfortfarandedessaSverige har menI en
varumärken,introduceramedsida,kedjomasfrån attSyftet egnaandel.

förädlingskedja.kontrollökadlönsamhetökad varansavär engenom
förhandlingsläge gentemotbättreocksåvarumärkena ettDe geregna

varumärkenframgångsrikakanDessutomförädlingsindustrin. egna
Genomdetaljhandelskedjan.ochkonsumentenmellanbindningarskapa

bytalättaredetblirdetprofilerar attochvarumärkethandeln ägeratt
förhandlingspositionhandelnsförbättrasdärmedochleverantörer

varumärkenpåsatsningenblirintressantSpeciellt egnadessa.gentemot
hosintresseteftersomindustriledetiöverkapacitetföreliggerdå det
förproduceraförproduktionskapacitet attsinutnyttjaleverantörer att

fåtalendast störreidagDet ettdå ökar.varumärken ärhandlarnas egna
legotillverkningfrånavstårförädlingsledet,i avlivsmedelsföretag, som

företagdet sigfallflertaletI rörvarumärken. omdetaljistemas egna
varumärkenstarkamycketellerkapacitet sombegränsad egnamed

varumärkenandelengårinternationellt attmotTrenden egnaKellogs.
producentvaru-starkadesamtidigtökar,omsättningentotaladen somav

concerningfood6 Swedish companiesbytaken new"The actionsstrategic
theabrouad, illustrateandhomerelations,horizontalandverticalactualand

andpositionthe competitiveenhandcingwhenof relationsimportance
Relationships1996U.JohanssonochElg U.entrants"potentialthedeterring

foodSwedishthe sector,ofblocking toThe entrantsbarriers: newentryas University.LundAdministration,Businessoffrom the DepartmentPaper
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märkena intemationaliseras spridning till de växandegenom nya
Östeuropa,marknaderna i Central och det Ryska Samväldet och Asen

och befäster sin ställning på äldre marknader.

bindningarNya mellan konsument och kedja

Under de åren har de svenska kedjorna utvecklatsenaste medett system
kundmedelskonton. Dessa faller inte in under tillståndspliktig verksam-
het enligt bankrörelselagen på grund undantag medgivitsettav som
efter riksdagsbeslut. Undantaget begränsas till total insättningen per
kontomedelsinnehavare på 15000 kronor. Ett villkoren medlenär attav
endast används för inköp i det företag står för kontot. SverigeIsom ger
insättningar på kundmedelskonton högreavsevärt motsvaranderänta än
insättning på lönekonto i bank.

6.3.2 Inriktning och omfattning

Den svenska och detaljhandelnsparti- utveckling

Dagligvaruhandeln med livsmedel består två led, partihandel ochav
detaljhandel. Med partihandel försäljning till andra slut-änavses
konsumenter, huvudsakligen till detaljhandel till storhushåll.ävenmen g
Till detaljhandel räknas försäljning i butik, kiosker, ltorghandel och
ambulerande försäljning. I den svenska dagligvaruhandeln drivs dessa
båda led i utsträckning integrerat.stor

,Dagligvaruhandelns båda led domineras block. ICA, Konsu-treav
mentkooperationen och det tredje blocket bestående grossistenav
Dagab, detaljistkedjor Axel Johnsson och D-gruppen antalettsom samt
fristående dagligvarubutiker. Den svenska dagligvaruhandeln
karaktäriseras den i hög grad nationell bransch.att är Deav en
utländska aktörer verksamma på den svenskaär marknaden detärsom

samverkan med nationella aktörer.genom
Under efterkrigstiden har den svenska dagligvaruhandeln genomgått
snabb strukturomvandling. Antalet företag har blivit färre och antaleten

butiker och distributionsanläggningar Den kanske betydelse-större.
fullaste förändringen självbetjäningens genomslag under 1950- ochvar
l960-talen och den parallella inedläggningen specialbutiker för tillav
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hardagligvarubutikerAntaletfisk.ochmejeriprodukterexempel kött,
huvudsaktill ikoncentration treskettharkraftigt. Det ävenminskat en

integrationlångtgåendeinternationellt settmeddagligvarublock en
detaljhandel.ochparti-mellan

delsmedvanligtblivitharDetförändrats.harkaraktärButikemas
mindredelslägen,centrala typermindrei avbelägna nyabutikerstora

ändradetillletti sinharbutikerna turDetrañkbutiker.ochservice- nya
mellanla-Antaletpaniledet.ivariationochdistribution störreförformer

industrile-iägandesittminskathardetaljhandelnochminskatharger
Arbetsför-vid.tagitharintegrationfonnerandrasamtidigtdet avsom

handelns strävan attförändratsharledolikamellan genomdelningen
varumärken.bla.köptrohet egnakonsumenternasöka genom

koncentrerad.dagligvaruhandelnsvenskadenperspektivEU är1 ett
PartihandelnEU-perspektiv.iställningstark ettmycketintarICA en

företagendastföretag, etttillkoncentrerad treväsentligt varavallti -är
specialise-dockfinnsDetkedjan.utanför denlevererarDAGAB egna- grönsakerocht.ex.fruktvaruområdenvissainomgrossister somrade

somSABAochICAheltdessafördominerashandeln avvarormen
grönsaker.ochfruktmedKFochD-gruppenförser

sysselsattaochföretagantalKonsumtion,

850till drygt1995åruppgickkonsumtionenprivatatotalaDen
försvaradetobak,ochdryckerexklusiveLivsmedel,kronor.miljarder

Konsumtionenkonsumtionen.privata avtotaladen14,1 procent av
privattotalW andeltobakochdryckesvaror avlivsmedel, som

i21,7tillår procentuppgicklandrespektiveikonsumtion samma
19,3ochEnglandi19,5Danmark, procenti19,6 procentNorge,

någotpålågFrankrikeSverige.i19,3 procentItalieni samtprocent
lägrebetydligtlågUSAochmed 18,3 procentSverigeandellägre än

konsumtion.privattotal15,2påandel procentmed aven
årförredovisadesarbetsställeregisterochföretagscentralaSCB:sI

Merpartendetaljhandeln.inomverksammaföretag00012drygt1995
Enföretag.dessa storhäftentillkoncentreradsysselsättningen avärav anställda.saknardetaljhandelsföretagenspecialiserade egnadeandel av

National Accounts47 QuarterlyOECD.
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Marknadsandelar

I avsnitt 1.4 diskuteras den pågåendesamt uppdelningenovan av
detaljhandeln i särskilda koncept lågprisbutik, dagligvarubutikt.ex. och
stormarknad vilka inriktar sig olika konsumentgrupper. Mellanmot
dessa olika butikskoncept råder skillnader i servicegrad, sortiment och
prisnivå. Dessa skillnader kan utgångspunkt för definieratas attsom en
olika delmarknader inom handeln med dagligvaror. I Sverige skulle en
sådan uppdelning för handeln med livsmedel kunna genomföras med
avseende på servicebutiker dagligvarubutikerm.,och Inom kategorin
dagligvambutiker kan uppdelning genomföras mellan dagligvar-en
umarknader och dagligvaruhallar å sidan och stonnarknaderena samt
centrumvaruhus å den andra.

Ur utredningens perspektiv det värde definieraär marknads-attav
koncentrationen inom dagligvaruhandeln. Handelns utredningsinstitut
använder begreppet dagligvarubutiker samlingsbegrepp för denettsom
handel sker i affärer med fullständigt dagligvan1sortiment.° Detsom

lämpligt skiljaär mellan dagligvarubutikeratt och övrig handel när
marknadskoncentrationen inom dagligvaruhandeln skall diskuteras.
Skillnader i prisnivå, servicenivå och sortiment tillräckligt förär stora

i konkurrenspolitisktatt perspektiv talaett två olika relevantaom
marknader.

Indelningen viktig då den påverkar koncentrationsgradenär högst
Detta visas nedan i tabellernaavsevärt. och17 19. den förstaI tabellen

räknas kedjomas respektive andel i förhållande till hela dagligvaru-
marknaden d inklusive servicebutiker och specialbutiker Iv s m.m.
avsnittet Livsmedelshandel dagligvarubutiker återkommeri den
definition i avsnitt 4 utnyttjats för koncentrationsgradenatt mätasom
inom den svenska handeln med livsmedel.

"8 Utredningens begrepp följer de definitioner utnyttjas Handelnssom av
Utredningsinstitut HUI. Se bilaga nr
"9 "Med dagligvarubutiker butiker livsmedelsavdelningar isamtavses
centrumvaruhus, stormarknader och bensinstationer med fullständigt dagligvar-
usortiment. Detaljhandelsförsäljning dagligvaror andra distribution-av genom
skanaler speciallivs, kiosker, blomster- och tidningshandel ingår alltsåsom
inte" HUI 1996 Handeln Norden påi 2000-talet.in
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dagligvarumarknadenhelaMarknadsandelar inom

dagligvaru-andelbutikernasochkedjomasolikaderedovisasNedan av
till 1995.1991årenmarknaden

1990-95andelar årenDagligvarumarknaden, %Tabell 17

1995199419931991 1992

33,934,134,3 34,233,4ICA
20,420,421,120,119,8Konsumentkooop
13,213,113,112,512,3D-gruppen
5,45,65,67,77,5JohnsonAxel
2,01,81,71,61,4Bergendahls
1,71,82,1 2,02,0Övriga butiker

17,517,616,917,118,8marknadGrå
5,85,75,34,74,7Fackhandel

omsättningTotal
168165157154160miljarderkr

betydelse.centraltabellenibeskrivs ärförhållandenTvå avsom
varit iandelarblockensocholikahar deförstadetFör gruppemas

ökatBergendahls harfem åren.under deoförändrade senastesettstort
Huvudintryckettillbaka.gåttharJohnsonAxelmedannågotandelsin

svenskasig denskiljerDärmedoförändrade.principandelarna i ärär att
USA,Danmark,iutvecklingenfrånmärkbartutvecklingen t ex
dessahandeln iharSverigeiLiksomStorbritannien.ochFrankrike

utvecklingenkedjornaetableradedeinomomstruktureratsländer genom
till denförhållandeiSkillnadenbutikskoncept.specialiserademerav

marknadsan-olika kedjomasdeiliggerutvecklingen ävensvenska att
Framföralltåren.under dekraftigtförändrats senastehar genomdelar

m.fl.Aldi, NettoCarrefour,lågpriskedjorintegreradeframväxten av
alltillvidetaljhandeln,svenskaden ävenandradetFör serär om

tydligtunderstryksDärmedkoncentrerad.högtlivsmedel,medhandel
högtdagligvarumarknadensvenska ärdenuppfattningutredningens att

vilket, iförhållandejämförelse. Ettinternationellikoncentrerad en
kandessochgeografiska läge yta,Sveriges storamedkombination

svenska daglig-på denkonkurrensbegränsningaromfattandemedföra



280 Svensk livsmedelsindustri och livsmedelshandel SOU 1996:144

arknaden.varum

Marknadsandelar partihandelsledi
Partihandeln det gällerär, ICA ochnär KF, integrerad i detaljhandeln.
Leveranser sker inte till dagligvarubutiker utanför den kretsen.egna
Fristående detaljister får vända sig till Dagab och fåtal mindreett
grossistföretag. I tabellen nedan de fem kolonialvarugros-störstaanges
sistemas dagligvaruomsättning 1994 i Sverige.

Tabell 18 femDe kolonialvarugrossistemasstörsta
dagligvaruomsättning år 1994 Sverigei

miljarder kronori

Omsättning
ICA 32,4
Dagab 14,6
Kooperationen 12,9
KIAB grossistema 2,4
Bergendahls 1,6

Källa: HUI 1996

Koncentrationen inom partihandeln också omfattande.är Detta i
synnerhet bakgrund ICA ochmot kooperationenatt inte levererarav
utanför de blocken. De partihandelsföretagentre största ståregna

för drygt 90sammantaget utbudet på marknaden.procent av

Livsmedelshandel dagligvarubutikeri

Den marknad beskrivits i de två ovanstående avsnitten harsom som
omfattat all detalj- och partihandel med dagligvaror. En avgränsadmer
definition bör dock användas för rättvis bild marknadskon-att ge en av
centrationen i Sverige. Handelns utredningsinstitut har begreppetanvänt
dagligvarubutiker för de butiker haratt avgränsa fullständigtettsom
sortiment. Deras definition ligger det amerikanskanära begreppet
"Supermarket" förutom det exkluderaratt stormarknader ochsenare
försäljning i bensinstationer. Medt.ex avseende på den svenska
konsumtionen dock HUIs begreppär lämpligt för belysa situationenatt
på marknaden.
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butiker,antalochkedjomasolikaredovisas detabell 17I gruppemas
ICA-och 1994.åren 1985omsättningenandelochomsättning av

med drygt 44ställningenstarkaste procenthar denhandlarna av
och 1994mellan 1985någotsjunkitandel harår 1994. KFsmarknaden

till 16,7från 12,6kraftigtökatandel procent.D-gruppensmedan
marknadsan-vunnitpå marknaden,aktörhar,Bergendahls en nysom

tillbaka kraftigt.gåttJohnsonAxelframföralltdelar attgenom

ochdagligvarubutiker omsättningAntalTabell 19 per grupp
Sverigeoch 1994åren 1985 i

AndelirndkrOmsättningbutiker orocentAntalGrupp
|I 1985 19941994198519941985

44,359,8 43,136,626003705handlarnaICA
Konsument-

26,527,135,82314341959kooperationen
16,712,622,510,78151117D-gruppen
5,87,77,86,6520131JohnsonAxel
2,43,2102Bergendahls gruppen

9,5 4,35,81909 8,1Övriga 2088

100 100134,97380 859000Totalt

2810 2983HH-index

beräkningarHUI,Källa: egna

mycket hög.dagligvaruhandelnsvenskaden äriKoncentrationen
Finland harendastvisarEUimedlemsstaterandramed attJämförelser

också högKoncentrationsgradenkoncentrationsgrad. årmotsvarandeen
avsnitt 4.4.nivån sesvenskapå denkommaDanmarki attutan upp

Sammanfattning

parti-såvälinomhögmycketMarknadskoncentrationen är som
blockentvådeinbör störstasammanhangetdetaljistled. I vägas att

grossistfunktionerintegreradeoch KF, harICAdagligvaruhandeln,inom
kanDettamarknaden.påaktörerövrigaförinte geöppnaärsom
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upphov till rad problem konkurrenssynpunkt. E återstår ien ur
praktiken endast grossist Dagab för de företag väljer ståen attsom
utanför kedjesamarbete. Q4; får grossistfunktionemaett inom ICA och
KF Dagab mycket stark ställning det gällersamt vilkanär att avgöraen
produkter kommer in på den svenska marknaden.som

6.3.3 blockenDe tre

ICA

ICA-gruppen samlande beteckning för ICA-handlarnaär och deen
kedjor och företag antingen eller samverkar med ICA-ägssom av
handlarnas samägda företag.

ICA Förbundet rikstäckande medlem förär alla aktivaen
ICA-handlare och det basen för ICA:s verksamhet. ICAutgör För-
bundets uppgift samverkan öka konkurrenskraftenär att hosgenom
medlemmarna. Förbundets verksamhet drivs ICA Handlamas ABgenom
med dotterbolag. Förbundet 2 450 ICA-handlareägs och bestårav ca

18 medlemsdistrikt.av
ICA Handlamas AB moderbolaget för ICA-handlamasär samlade och

verksamhet. Bolaget för dengemensamma svarar gemensamma
affärsverksamheten bakom ICA-handlama omfattande bl. detalj-a.
handelsutveckling och partihandelsverksamhet, administration ICAav
Förbundet samordning övergripande frågor. ICA Handlamassamt av
AB dagligt stöd och service ICA-handlama konsult ochger genom
Servicetjänster avseende drifts- och marknadsfrågor. De försvarar
lokalisering ICA-butiker, finansiering, överlåtelser, tekniskav nya
förnyelse, utbildning konsult- och servicefrågor. Verksamhetensamt är
enbart inriktad företag inom ICA-gruppen. Grossistverksamhetmot

storhushåll- och Servicehandel bedrivsgentemot i helägt dotterbolagett
arbetar självständig koncern.som som en

ICA-butikerna partihandeln, delsäger medlemskap i ICAgenom
Förbundet som har aktiemajoritet i ICA Handlamas AB, dels genom
individuellt ägda aktier i ICA Handlamas AB. Handlarna, medlemmarna
skall självständigt driva sina butiker samverka avseende distribu-men
tion, marknadsföring, kapitalanskaffning, butiksfömyelse, information,
produktion och utbildning m.m.
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%och täcker in 70huvudleverantörHandlarna ABICA är avca
butikeroch driver sinaICA-handlamavaruförsörjning.butikernas äger

omstruktureran-ellerantalförmed undantagår 1995ca 4502 ett nya
Detaljhandel AB.ICAkonsoliderade idrivsbutikerde som

konceptbutiksnamn ocholikaantaldrivs underButiker inom ICA ett
Rimi,MatMagasinet,Maxi, Kvantum,ICA,de viktigastenågra ärav

Supennarket fl.Pris,BraMetro, m.

-funktionercentrala ICAochhandlarenICARelationen -

ICA-stadgarnahandlareICA och dessmellanRelationerna styrs genom
tecknathandlareoch, för deFörbundetICAmedlemskapet i ettvia som

ICA-avtalet.sådant, genom

-stadgarnaICA

samverkan,ICA-handlamasändamålet medslås bl faststadgarnal a
för medlem-förutsättningarverksamhetsfonner,organisation ochdess

innehåll.medlemskapetsochskap
detaljhandels-välsköttdriverbeviljas denkanMedlemskap ensom
kunskapergodaharväsentligt inslag,livsmedelmedrörelse omsom

syften,ICA-verksamhetensväl insatt iekonomi,ordnaddetaljhandel, är
Förbundetsfölja ICAvilligsamverkansfonnerocharbetssätt är attsamt
bidraga tillverksamtkommaförutsättasoch kanoch beslutstadgar att

inteutesluta dendessa.Förbundsstyrelsen kanförverkligandet somav
ICA-stridhandla ibedömsvillkor ellerdessa motuppfyllerlängre som

ABICA Handlamasellerförbundetfattadebeslutellerstadgan mot av
ändamålförbundetsmotverkarellerdärigenomoch sättannatsom

och intressen.
likvärdigFörbundetICAimedlemmarharICA-handlareAlla som
likvärdigochförmånerICA-verksamhetensutnyttja samträtt resurseratt
hon/hankrävsmedlemAvfölja ICA Stadgan.skyldighet attatt a

ochbehovtillgodoserförsta hand sittföretagsittmed varorav
regionkontoreller detdistributionsenhet inomdenfrån varstjänster

till konkurrens-kan skedettabelägenbutikmedlemmensområde närär
mark-platsframskjutenICA-märkesvaror iochvillkorkraftiga enger

andelprocentuellvisskrav påbutiken". Någotochnadsföringen atti av
finnsgrossiströrelsenvia denskall köpasförsäljningbutikens egna

i stadgarna.
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ICA -avtalet

Omkring 700 de 2 450 ICA handlarna har tecknat s.k. ICA-av ettca
avtal med ICA Handlamas AB. Av dessa bolag ligger för närvarande ca
70 dotterbolag under ICA-handlamas AB. ICA-avtalets syftesom är att
i egenskap finansieringsavtal skapa förutsättningar för handlareav att

butik eller befintlig butik.starta Enligt ICA-avtaletövertaatten ny en
handlaren i avtalsbolaget driva butik pårätt lägeatt tagitsges ett som

fram och upplåtits ICA-handlama ICAgemensamt av genom
Handlamas AB.

ICA Handlamas AB har totalansvaret för ICA-handlamas butiks-
förnyelse i samarbete med berörda handlare. Dennära ekono-största
miska riskfaktom butiksläget och detta därförutgörs ärav gemensam
egendom. ICA ABHandlamas i normalfallet för fastighetssvarar
respektive hyresrättsinnehav i butiksläget.

ICA Handlamas AB ställer ekonomiska till förfogande förresurser
verksamheten, drivs i aktiebolag ICA-handlaren ochett samägtsom av
ICA Handlamas FrånAB. början ICA Handlamas AB %91 ochäger
den potentielle handlaren 9 % bolaget. Handlaren tillskjuter ettav
riskkapital till bolaget i form förlagslån, storlek beroendeett ärav vars

butikens storlek. Detta kapital i anspråk för täcka eventuellatas attav
förluster. ICA-handlaren förutsätts successivt förvärva alla aktier utom

behålls ICA Handlamas AB. ICA Handlamas AB haren som av
hembudsrätt till aktierna. Handlaren anställs initialt verkställandesom
direktör i butiken. handlarenNär övergått från anställd tillatt attvara

sin betalar han ersättning i form royalty för rättenvara egen en av en
driva rörelse på det ICA Handlamas AB upplåtna läget.att Hand-av

laren åtar sig inte tillstånd bedriva verksamhet i bolagetatt utan annan
eller konkurrerande verksamhet.

Då handlaren upphör med sin verksamhet ICAlöser Handlamas AB
in den enligt avtalet. Läget kommer bjudas på marknadenatt ut utan
handlaren får ersättning för det substansvärde han byggt samtupp
eventuellt för viss goodwill. Tanken värdet läget skall vidare-är att av
föras till generations handlare och inte kapitaliserasnästa i rörelsen.
Värdet butiksläget blir därigenom kvar hos kollektivet och betalas iav
form den royalty handlaren betalar ICA Handlamas AB.av som

Genom samarbetet butiksfömyelsen uppnås bättre överblickom en av
marknaden och dess möjligheter. Attraktiva butikslägen behålls inom
ICA-kedjan och nyetablering kan inriktas rationella enheter.mot
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ochkommersiella risk underlättasbutiksinvesteringsBedömningen av en
butikschefer/blivande handlare.rekryteringenmöjligtdet blir att styra av

hindras effektivtkontrollen lägetICA behållerGenom över storaatt
de småsamarbetet mindreenheter,lönsamma änärnytta avvars

kedjan.från lämnaföretagens, att
starkaoch hyresförbehållfastighetsinnehavHembudsregler, utgör

Även uppmaningarmindre uttaladeellerbindningar.vertikala ommer
grossistverksamheten och bonusskalorfrånandel inköp denviss egna

bindning.vertikalårsinköpen skaparökar medsom
berördakraftig begränsning deninnebärHembudsskyldigheten aven

hem-omfattashandlare rörelserörelsefrihet. Enhandlarens vars av
handlarebutik han vill fortsättabudsavtal måste starta somomen ny

utanförståendesinnebär samtidigtHembudsreglemautanför kedjan. att
ICA:s medgivandeeftersomminskaretableringsmöjligheter är en

butik.för kunnaförutsättning övertaatt en
minskarbehåller hyresrättenochbutiksfastigheterICAAtt äger

självständighet.handlarensytterligare

Distribution och IT-system

verksamhetenefter denIT-stödhög grad sittskräddarsyr iICA egna
istället försinadelsjälv utvecklahar valtoch attsystemstoratt aven

områden ICAde på därframför alltfärdiga lösningar. Detköpa är anser
regi.utvecklas iuppnåskonkurrensfördelar kan systemenatt egensom

butiksdatasys-ochpartihandelssystembestårICA:s IT-system ettettav
tem.

marknadsadministrativtbestårPartihandelssystemet ettsystem,ettav
ICA arbetarförsäljningssystem. Inomochdistributionssystem ett man

samlastningsterrninaler. Varors.k.varuhanteringförkonceptmed ett
för vidarelastasdär de sedanterminalenfrån fabrik tilllevereras om

samla orderbutiker. Genomochdistributionscentralertillleverans att
samlastningsterminalen kantillför leveransfrån flera beställare

distributionscentralerAntaletbegränsas.för distributionenkostnaderna
lagtstvå centrallager harochfrån tillminskas 22 llhar kunnat ett av

ICAsinformationsteknologimodernUtnyttjandened. genomav
för denna utveckling.förutsättningvaritpartihandelssystem har en

framtid läsatill ICA iför leverantörermöjligtSystemet det attgör en
ICA partihandel ochhosförsäljningsprognoserochlagersaldonsinaav

lagemivåer.utifrån avtaladeleveranserfylla på medfortlöpande nya
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livsmedelskedjansmellansamarbetepåställer kravDetta närmareett
i kedjan.integrationsgradendärmedoch ökarolika led

till partihandels-länkas direktkanbutiksdatasystemICA-handlamas
prisinformation ochförolika rutinerfinnsbutiksdatasystemetIsystemet.

inventering.lagerhantering ochartikelunderhåll,priskalkylering samt
preferenserkundproñler ochinformationkanGenom systemetatt omge

förut-marknadsföring. Eni butikensstödutnyttjagår det ettatt som
fulltteknikenutnyttja denkunnaICA skall är attför utsättning att nya

sigdärmedintegration ochfördjupad närmarkedjan går mot en mer
helintegrerade kedjor.ochfranchiseföretag

-kundkortICA

helägtICA ABKortskötsKontokortsverksarnheten är ettsomav
startade 1990. AvVerksamhetenHandlarnas AB.ICAdotterbolag till

betalas med%beräknas 20ICA-butikemaiomsättningentotaladen ca
kortinnehavaremiljoner1,8fannsjuni 1996Kundkort. IICA ca

kundmedelskontonpåFörskottsinbetalningama överstegregistrerade. en
omfattning underöka i1995. Demånad undermiljard kronor väntasper

miljarderknappt 1,5tillinsättningsvolymenuppgickjuni 19961996. I
kronormiljardertill 11,5beräknasförsäljningsvolymenochkronor ca

köpanvändas vidavseddapå kontotinMedel är attår 1996. sättssom
vidareanvändningICA-handlama. Kortetssaluförs äravsomvarorav

kortinnehavarenerbjudsförmånligUtövertill Sverige. räntabegränsad
inomköpvidoch rabattererbjudandenförmånligasärskilt varorav

kundernasförredovisningenavskiljs inte imedelICA-handeln. Insatta
KortinnehavamaICA Kort.rörelsekapital iprincipiräkning utgörutan

i juni 1996.på kontotinneståendekronordrygt 2 000snitthade i genom
avtalamöjlighetkortinnehavaresinaerbjuderICA attKort om en

denkronor. Avtalsparterhögst 12 000närvarande ärförkredit om
användas vid köpendastkanKreditenICA Kort.ochenskilde kunden

finansieringendastsåledesKreditenICA.tillbutiker anslutnai avavser
knapptuppgick tillkrediterUtståendeprodukter.företagsnärstående

juni 1996.ikronormiljoner400

varumärkenEgna

uppdelatSortimentetvarumärken. ärpå utvecklingenICA satsar av egna
Försäljningenkvalitet och prisvärt.medmiljö,huvudlinjer:i mat avtre
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omsättningenvarumärken har, andel den totalaunder som avegnavaror
och tillbåde svenska utländska leverantörer sinaökat. ICA använder

marknadsförsvarumärken utvecklas ochvarumärken. Vissaegna
europeiska samverkan i Antalet utländskainom dengemensamt

öka.leverantörer uppges

samverkan och allianserInternationell

europeiska intresseorganisationer och samarbete-ICA deltar i antalett
utveckling samarbetsfor-sig bl.a.Dessa ägnar gemensam avsorgan.

varudistribution bedriver lobby-verk-varumärken och samtegnamer,
frågorpå EU-nivå det gäller intressesamhet när gemensamtav som

EG:s konkurrensrätt och internationell handel.tillämpningen av
AMS grundades på holländsktAssociated Marketing Services 1988

AMS koordinerarICA gick med i samarbetet 1989.initiativ och
produktutfonnning,och förhandlarmedlemmarnas aktiviteter om

marknadsföringsåtgärder, volymrabatter medetc.gemensamma
förhandlingar sker sedan för fastställaLokalaleverantörerna. att

leveransvillkor.specifika
formaliserades år i Vikingnordiska detaljhandelssamarbetet 1994Det

Hakon finskasvenska ICA, norska Gruppen ochRetail Alliance med
Syftet samarbetet spridamedlemmar. med utveck-Kesko är attsom
detaljhandelskoncept, ochlingkostnaderna för IT-system egnanya

Tvåsamordna inköp och öka volymer. hög-varumärken samt att
utvecklingsamverkansområdenprioriterade är gemensammaav

och detaljhandelskoncept, framföralltdistributörsmärken tex. DIVA
lågpriskedja.DIVA används förlanseringen RIMI gemensamav som en

livsmedel. Inköpen sker ochoch konserveradetorkade gemensamt
skiftar.leverantörerna
lågpriskonceptet RIMI lanserades i Sverige 1991 ochnorskaDet

franschising. RIMI-handlaren bunden övrigadrivs är änmergenom
måstehan har bestämt sortiment och följaICA-handlare ettattgenom

butiksprofil, driftsmanual och säljprogram.bestämden
intemationaliserats delägande i företag iICA har deäven genom

ICA Handlarna AB % Vikingnordiska grannländema. 50äger av
Finland, resterande % finländska Kesko.Coffee i Vanda i 50 ägs av

frukt och grönsaker i hela Norden ochViking Fruit AB levererar ägs av
Kesko och norska ICA:sICA tillsammans med Bainagruppen.

%.ägarandel 25är

l0 16-1353
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ICA Handlamas % Hakon-Gruppen A/S iAB 45 Norgeäger av som
har varierande Rimi, ICA fl.ägarandel i 500 butiker i Norgeen ca m
ICA % ICA75 Meny Norgeäger äräven ettav som
storhushållsföretag. ICA % Kesko OyHandlamas AB slutligen 3 iäger

Övriga områden förekommer avregleringi Finland. där samarbete är av
vin- och spritförsäljningen utbildning, ICA-kundkort ochi Norden,
ICA:s med samlastningsterminaler.system

Sammanfattning

ICA den dominerande aktören i svensk dagligvaruhandel medär en
kiosker,marknadsandel för hela livsmedelshandeln, inklusive bensinsta-

ICA:s huvudsakligaoch specialbutiker, påtioner 33 procent.ca
dagligvarubutiker förverksamhet traditionellautgörs som svararav

ICA:s andel dagligvarubutikemasdrygt % omsättningen.80 avav
försäljning ligger på %.45ca

mindre självständiga handlareICA kedja ellerutgör somav meren
uppnå integrationsfördelar. Samverkan består iförsamverkar att

marknads-prissamarbete ihuvudsak inköpssamarbete, gemensamav
samverkan isamarbete butiksetablering,föring, kalkyleringshjälp, om

tjänstertillhandahållande finansiella och administrativa tjänster samtav
enskilda handlarna i huvudsakoch personalutveckling. Deför butiks- är

central ekono-ägdoch samarbetet sker inomsjälvägande gemensamten
misk enhet.

friståendeintegrerade och styrdabetydligtlCA-handlama änär mer
franschisesystembutiker ingående i eller ifriarebutiker de är änmen

uteslutande i formNyetablering sker dock idagmultifilialföretag. nästan
anställda butiksförestândare och den tid detbutiker medmycket storaav

öka.självständig tenderar De IT-handlaren kan bliinnan atttar nya
kedjan och detökad integrering inomleder sannolikt tillsystemen en

ökad andelkedjeidentiteten i fonngäller stärkandet av egnaavsamma
faktorer kan komma ledavarumärken och kundkonton. Dessa även att

långsiktigaproducentledet i formtill ökad integration med aven
samarbetesavtal.

och vertikala samarbete kanbeskrivna horisontellaPå grund av ovan
företag.fristående och konkurrerandedetaljistföretagen heltinte ses som

handlare ochmellan ICA-konsumentperspektiv skillnadernaUr ärett
påbegränsad. Konkurrensen mark-helintegrerad kedjadetaljister i en

på marknaden.och övriga aktörersker mellan ICA-kedjannaden
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centrala enheten harsker och denEtablering butiker gemensamtav nya
vilket begränsardetaljistföretagen ytterligarehembudsrätt i många av

huvud-kedjan. ICA handlama har ICAfria in- och utträdet idet som
deras fakturering sker centralt, Förochleverantör attmerparten av

former för informa-högsta effektivitet i utnyttjandeuppnå av nya
uppstår hög integrationsnivå.varudistributiontionsöverföring och en

flera olika detalj-Lanseringen, inom ägargrupp, avsamma
karaktäriserar idagskilda konsumentsegmenthandelskoncept riktade mot

bibehållsvertikala integrationende helintegrerade kedjorna Denäven .
omfattning.horisontella kan minska i Detförstärks medan deneller

vilken förstärks ökadhomogenitet ICAråder idag hög inom genomen
går uppdelningutvecklingenvertikal integration samtidigt mot ensom

affärskoncept.differentieradei olika sinsemellan

Konsu

Organisation

konsumentföreningama, OK-före-omfattarKonsumentkooperationen
Konsumentkooperationensförbundet KF.kooperativaningarna och

drygt tvådagligvaruhandeln 20,4marknadsandel är procent varavav
delkonsumentföreningama. Densäljs KF ochtredjedelar resten avav

helinteg-regi kan betraktasbedrivs i KFsverksamheten som ensomav
går påkonsumentkooperativa affärsidénrerad kedja. Den ut att

påhushållningskall främja medlemmarnasföreningarna attgenom
välanskaffa tillhandahålla och tjänsterocheffektivaste ärsätt somvaror

skall föreningarnabehov. Vidareägnade tillgodose medlemmarnasatt
för konsumenternaunderlättartillhandahålla sådan information attsom

intressen ibevaka konsumenternashushållningsinorganisera samt sam-
dagligvarordetaljhandel medhuvudverksamhethälletKooperationens är

dagligvaruhallar, varuhus ochdagligvarubutiker,och specialvaror i
har tillverkningrestaurangverksamhet.KFstonnarknader samt avegen

industri-Huvuddelen debageriprodukter.kvarn- ochchark-, av egna
företag och föreningar.konsumentkooperativaproduktion säljs tillemas

inköpsorganisationskall fungerakooperativa partihandelnDen som en
detaljhandeln. tradi-varudistribution Denpå uppdrag skötervilken

avskaffas ochpåliksom inom ICA,tionella grossistrollen väg attär,
avseendenpå I dessaleverantörspriserbutikerna får ärvarorna.rena
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företagskillnaderna i jämförelse med ICA eller internationella begrän-
från partihandelsad. Leverans KFs enbart tillgänglig för denär egna

detaljhandeln inklusiove OK. Partihandelns driftskostnader debiteras
detaljhandeln.

kooperativa detaljhandelsverksamheten drivs idag bådeDen av
Årföreningar och förbundet.enskilda Kooperativa 1995 drev 87av

konsumentföreningar detaljhandelsverksamhet medan kll ägar-egen s
föreningar bedrev verksamhet delägarskapendast i KF. KFgenom :s
detaljhandel Kooperativa Detaljhandelsgruppen KDABinom är
organiserad i affärsområden och därunder i kedjor, Obstsom ex

BW Stormarknader. detaljhandelStormarknader och Den bedrivssom
oberoende konsumentföreningamaKD AB helintegrerad. Deär ärav

Skillnaderna,formellt ekonomiska enheter. det gällernärsett egna
sortiment och prissättning, dock begränsadeär

relationernaUtvecklingen de internaav

inne betydande omstruktureringKooperationen sedan 1992 i variär en
verksamheten framföralltden detaljhandelsinriktade inom dagligvaruom-

rådet prioriteras. omvandlas från industri- och partihandelskong-KF ett
verksamhet fokuserad pålomerat till detaljhandel. Butikernaen

omprofileras och in under olika koncept. färskvaruindustriläggs KF:s
i de olika affärskoncepten.integreras

bestårdel omstruktureringen i KFzs inom olje-En att engagemangav
industriverksamheterna med undantag föroch avyttras,

Ävenoch Goman kvarnverksamheten.färskvaruindustriema Juvel samt
detaljhandeln har sålts eller överförts tillantal företag inom KFett stort

Genom avyttringar har KF-koncemens försäljningförInvest att avyttras.
halverats.och balansomslutning under 1994 änmer

förändringsarbetet består i ändrad inriktningEn viktig del i enannan
liksom övrig detaljhandel pådetaljhandeln.Tidigare satsade KF attav

butik. fokuseras istället partihandels-rationalisera arbetet i I dag
lagerhållning och distribution. Konsumentkooperationenfunktioner,

D-blocketsamarbetar i syfte tillvarata skalfördelar medatt genom
gröntområdet och storhushåll.delägda bolag på frukt- och inom

15° i iDanska Centralköp och FDB uppträder roll förhållande till desamma
livsmedelsbutikema.anslutna
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Distribution och IT-system

lagerhållningfysiska varudistribution utvecklas minskadKF:s genom
ökad samlastningstenninaler. dag kan ark-och användning I stonnav en
få och Gröna butiknad 50 leveranser Konsum i genomsnitt 14en

på resurskrävande och högaleveranser dag vilket i butikär geren
transportkostnader. Genom lagerlösasamlasmingstenninalerkan leveran-

samordnas och förbilligas. KF på byggaävensatsar attser upp en egen
färskvarudistribution och på sikt målet K-mjölksproduktemasär ävenatt

skall ingå samordningen. Butikerna kan få färre leveranserdistribution i
och färskare till lägre kostnad.varor

och icke-värdehöjande aktivi-Genom ECR skall kostnader minimeras
mellanled och leverantörer. Varuflödetbort i gentemotteter tas
efterfrågestyrs registrering deeffektiviseras och genom av varor som

och sortimentsstyming.köps in, effektiv prissättning genomgenom
Kundloj alitet skapas med hjälp kundbetalkort medger registrer-av som

och bonus kopplat tillköp. Genom lojalitetsprogram med-ing av
önskat kundbeteende. Genomkundkort premieraslemmarnas att

helintegrerat företagkonsumentkooperationen till del utgörs ettaven
prissättning, butiksbeställningarkan distributionssätt, m.m.avrop,

detaljstyras.
för butiks-på lagercentraler medanKF har ett nytt systemsatsat

samordnade utgår från den lokaladatasystemen ännu är utan
innehåller funktioner för inköp,Lagercentralsystemetsituationen. varu-

mottagning butiksorder, leveransplanering,mottagning, försäljning, av
Ävenfakturering, urlastning och returhantering. hanteringenplockning,

på ökadartikel- och prisregister ingår. KF:s satsning i utsträck-attav
färskvaror också överfö-övergå till distributionning utgörav enegen

kan ökadfunktioner från leverantörer till grossisterring som ge enav
flera fördelar självrörlighet på inköpssidan. KF vinner att tagenom

butik. bygger påfärskvaror till Förändringen attöver transporten av
till färskvaruter-respektive färskvaruleverantör lämnar sina KF:svaror

till butik mellanliggandedär de samlastas för vidare leveransminal utan
möjliggör leveranser och därmedlagring. Denna samlastning tätare

medgerfärskare kostnaden behöver bli högre och denutan att envaror
målsättningminimering bilar till butiken. I KF:s liggerantalet ävenav

säljkårer, kostnadundvika utnyttjande leverantörernasatt somav en
pris de betalar för Tankennormalt belastar det är attsett varorna.

efterfrågan skall leveranserna ikonsumenternas och butikernas styra
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ökad utsträckning och leverantörernas säljkårer skall rationaliserasatt
bort. Färska mejerivaror exempel till i 100är ett stort settvaror som
% direktlevereras och där det i dag endast finns leverantör tillen
respektive butik. och lyckasNär KF bryta direktleveransen färskaom av
mejeriprodukter blir det betydligt lättare etablera verksamhet på denatt
marknaden.

Införandet Quick QR innebär producentensystem attav response
får tillgång till faktisk försäljningsstatistik från butiken vilket ger
möjlighet produktionen till den faktiska försäljningen.att anpassa
Ledtidema från producent till konsument kan därigenom kortas
ytterligare och för butikens hyllor kan läggas påövermer ansvar
leverantören. KD AB arbetar med utveckla leverantörssamarbetenatt

bygger på ökat infonnationsutbyte och öppenhet.ett störresom

Med -kortKF:s Mera

kontokortKF:s Med Mera introducerades hösten 1993 och erbjöds
samtliga medlemmar. fungeradeKortet betalmedel i samtligaKF:ssom
detaljhandelskedjor och innehöll både debet- och kreditfunktion.en en
Från 1995 kan medlemmarna välja de vill ha kreditfunktionen ellerom

Till kortet kopplas antal medlemsförmåner. KFäven ett stort
bedriver sin kontokortsverksamhet KD AB.genom

Vid årsskiftet 1995/96 fanns 450 000 kortinnehavare, med-ca
lemsköpen på kortet uppgick till 200 miljoner kronor månadöver per
och innestående medel vid årsskiftet 511 miljoner kronor. förstaDenvar
januari infördes förmånsprogram,1996 Med Mera Premieett nytt
Program. Det knutet till medlemskortet och skall tidigareär ersätta
bonussystem. Systemet skall gälla i alla KF:s butiker och övrigaäven
konsumentföreningar skall erbjudas delta. Grundidén konsu-att är att

skall få för varje köpkrona i viss kedja och dåmenterna poängen en en
bonusgräns uppnås erhålls premiecheck på visst belopp. Bonusen
checken kan sedan användas för inköp i anslutna butiker. Bonus skall

utgå vid visst antal totalt i alla anslutna butiker.även poäng sett
Rätten in på konto hos KD AB begränsad till högstsättaatt ärpengar

15 kronor000 i behållning på kontot. Medel påin kontotsätts ärsom
avsedda användas vid köp och tjänster erbjudsatt av varor som av
medlemsaffärema, såsom Konsum-butikema, Obs, Kappahl, Akademi-
bokhandeln och Stor Liten, m.fl. Kontantuttag kan endast ske vid
kontots avslutande och inte kontantavrundning.genom
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får uppgå till högstkan medges till belopp 10Kreditgivning ett som
kronor. Av-årsinkomst, dock högst 15 000% kortinnehavarensav

Krediten kankortinnehavaren och KDAB.talsparter den enskildeär
således finans-medlemsaffärema. Kreditenköpanvändas vid i avser

och tjänster.närstående företagsiering endast varorav
stabilaerhålls billigare kassahantering,Genom kortetMedmera

strategisk information kunden.kapitaltillskottkassaflöden och samt om
följpå aktiviteter kanoch reaktioner säljtrenderKöpmönster, etc. as upp.

knytskortinnehavare och kundernainriktas påMarknadsföringen kan
hårdare till företaget.

varumärkenEgna

dockvarumärken. Merparten%försäljning 30Av KF:s ärutgör egnaca
producerasproducentvarumärken, dvs varumärkenfortfarande somegna

industrivarumärkena frångås alltmerde industriema. De egnaegnaav
tillvarata devolymer fornår tillräckligaeftersom de inte storaatt

påGenomlivsmedelsindustrin.finns iskalfördelar att satsa egnasom
erhållspå industriföretagtillverkningenoch läggavarumärken storaut

producerarVemleverantörer.bra motvikt till ärstora varornasomen
kvalitetskrav.uppställdaså de uppfyllerintresse längeunderordnatav
i regel intestarka varumärkenmedleverantörernaDe ärstörsta

finns många andralegotillverka detintresserade äratt sommenav
På denindustrikapacitet bättre.utnyttja sinintresserade attav

medlivsmedelsföretagmångamarknaden finnseuropeiska över-
varumärkenmedbetydligt vanligaredessutomkapacitet. Det är egna

utanför Sverige.

alliansersamverkan ochInternationell

konsumentkooperationen iNordenmedsamarbetar sedan längeKF om
AndelsforbundNordiskdagligvarorinköp genomgemensamma av

inköpkonsumentkooperationjapanskeuropeisk ochNAF och med om
Köpenhamn.båda med iInter-Coop,specialvaror via säteav

Sammanfattning

Konsumentkooperationen dagligvar-aktören i svenskden näst störstaär
håller påKooperationenpå %.marknadsandel 20uhandel med attcaen
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omstruktureras och det sker koncentration till detaljhandel. Storaen
delar industriverksamheten har sålts och kooperationen iställetsatsarav
på varumärken högi utsträckning skall legotillverkas.egna som
Kooperationen samarbetar med Axel Johnsson/SABA grossist-om
verksamheten på frukt- och gröntområdet och inom storhushåll.
Detaljhandeln koncentreras till antal integrerade kedjor underett
specialiserade butikskoncept.

Den traditionella grossistrollen har avskaffats och formergenom nya
för distribution, till de olikaanpassade butikskoncepten, skall större
flexibilitet och bättre lönsamhet uppnås. Den kooperativa partihandeln
skall i högre fungeragrad renodlad inköpsorganisation till densom en

detaljhandeln. Detaljhandeln skall fungera antal integreradeettegna som
kedjor. Integrationen inom de delar detaljhandeln ingår i KDav som

ökarAB och de fristående föreningarna förväntas ansluta sig till denna
utveckling.

Genom Konsumentkooperationen butikerna och har anställdaägeratt
butiksföreståndare har de möjlighet ICA och övriga detaljistko-större än
operativa kedjor sin verksamhet. kan därförDe sannolikt iatt styra
högre utsträckning utnyttja de samordningsvinster kan uppnåssom

ökad integration och utnyttja de möjligheterattgenom genom som ny
informationsteknologi och ändrade relationer till industriledet kan ge.

Det k tredje blockets

k blocket består butiksledetDet tredje i huvudsakligen tvås av
grupperingar, och Axel Johnsson-gruppen.D-gruppen Dagab är som
grossist huvudleverantör till samtliga de butikskedjor ingår i detsom
tredje blocket. Bloektillhörighet definieras efter grossist. Det finns även

ägarrnässigt samband eftersom Axel Johnsson hela Dagab ochett äger
drygt %40 D-gruppen AB, resterande del D-gruppen AB ägsav av av

handlare/butiksbolag. Axel Johnson920 AB med dotterbolag är ettca
internationellt handelsföretag verksamt inom såväl detalj-parti- som
handel, import och Verksamhetens dock påtrading. tyngdpunkt ligger
handel med dagligvaror.

Dagab AB rikstäckande dagligvarugrossist med fem regionalaär en
dotterbolag för inköp, försäljning och distribution tillsom ansvarar
allivs- och servicehandel. Av Dagabs försäljning går % tilllOca
servicehandeln, %10 till snabbgross och resterande % till80ca
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livsmedelsbutiker. Omkring % försäljning går60 Dagabs till butikerav
ochinom D-gruppen AB till Axel Johnssons butiksdotterbolag. Eftersom

ICA:s grossistfunktion levererar till ICA-butiker och endastendast KF
levererar till konsumentkooperativa butiker Dagab det enda riks-är

butikertäckande alternativet för fristående och kedjor.
samlande beteckning på och deD-gruppen D-gruppen ABär en

handlare och butiksbolag delägare i D-gruppen AB deär samtsom
butiksbolag Gruppen harD-gruppen AB. andel svenskägssom av en av
dagligvarumarknad på drygt %. AB moderbolaget13 D-gruppen iär
koncemenVerksamheten decentraliserad i regionbolag. Iär sex
koncernen ingår majoritetsägda butiksdotterbolag omfattande15 40ca
butiker där D-gruppen AB har minoritetsandelar eller hembudsaktier i
alla butiker.

D-gruppen AB för samordning utvecklingansvarar av,
butikskoncept, marknadsuppträdande, nystartande, utbildning och
förhandlingar leverantörer. deltar i finansieringenD-gruppengentemot

nyetablerade butiker och inledningsvis huvudägare. Sucessivtärav
övergår ägandet handlaren behåller minoritet-till D-gruppenmen en

finns hembudsskyldighetsandel i företaget. Dessutom det vid avyttring
Dagab.rörelsen och leveransavtal medav

flera lågprisprofilerhar under nittiotaletInom D-gruppen växtnya
stårfram. Av omsättning idag lågprishandeln för drygt 30D-gruppens

%. lågprissegmentet finns bl.a Spar och Pris.Inom Inn Rätt

blocketDistribution och tredjeIT inom

med butikdatasystemDagab utvecklar dock tillsammans D-gruppen ett
skall kommunicera med Dagabzs partihandelssystem. Detta utgörsom

ochökad integrering mellan D-blocket och Dagab. Dagab D-gruppenen
DD-avtalet.har ingått affärsmässigt partnerskap benämnsäven ett som

och syftet med avtaletDagab huvudleverantör till D-gruppen ärär att
effektivisera kostnadsbaserad prissättninglogistiken och genom ge
incitament till handlama. tredje blocket har irationalisering hos Det

på frukt-samarbete med Konsumentkooperationen delägda bolaggenom
och gröntområdet inom storhushålloch

Kontokort tredje blocketinom

haftSedan har kedja inom1994 Vivo, D-gruppen,är ettsom en
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författades beslut utveckla kortkundkort. Under 1995 ävenatt ettom
kortet medandra profiler och butiker inom D-gruppen. Det nya

kunna användas i mängd olikasymbolen "Matkortet" kommer att en
kreditskall möjligt knytabutiker inom DetD-gruppen. även att envara

S-E-Banken Lanseringenadministreras Kort.till kortet. Krediten avav
påbörjas i juni 1996för profiler inom D-gruppendet kortet övriganya

ingår Axel Johnsonintroducerade Hemköp, iseptemberI 1995 som
och förrnånskort. Detkundkort medlemskoncernen, är ettett nytt som

kundmedelskonto.tillkortet knutetär ettnya

varumärkenEgna

beslutadesfrån DD-avtalet 1995Med utgångspunkt över-enom
avstår frånsortimentsstrategi för D-gruppen. D-gruppengripande att

marknadsföra starkaoch påvarumärkenutveckla attsatsaregna
ledande producenter. Dagabssamarbete medvarumärken i

Kedjor inom Axelvarumärkenverksamhet omfattar egna
varumärken.också medJohnssongruppen arbetar egna

samarbeteInternationellt

ochinternationell handelomfattarAxel Johnsson koncernen annan
det samägdasamarbetarverksamhet. Dagabinternationell t.ex. genom

nordiska motsvarighetermed sinaNordic Inc. ABinköpsbolaget United
iFinland och KK Unil Norge.Tuler Spar iDagrofa i Danmark,

Sammanfattning

huvud-har Dagabbutikernablocket förenasDet tredje att somgenom
och butikermellan de kedjorbindningarnahorisontellaleverantör. De

inom KF ochmotsvarande bindningaringår i blocket änär svagaresom
långtgående.kan dock integrationenICA. respektive kedjaInom vara

delägande i butiker ochetableringkontrollerarD-gruppen t.ex. genom
avtal hembud.om

riktningblocket utvecklas idet tredjeDet tydligt motär ävenatt en
Genom utökat samarbeteintegration.ökad vertikal och horisontell

effektivare distribution. Detsamordningsvinster ochförsöker uppnåman
ochDagab D-ökad integrering mellanDD innebärs.k avtalet en

D-gruppenpå kundkort inomsatsningarDet görs gemensammagruppen.
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och Dagab arbetar utvidgamed sitt samarbete med leverantörsledet.att

Bergendahls-gruppen

Bergendahl Son AB moderbolag i koncern består såvälär en som av
partihandelsföretag detaljhandelsföretag verksamma främst isom
Götaland. Bergendahls marknadsandel detaljhandel med dagligvarorav
i hela landet % år 1995. Verksamheten2 koncentrerad tillärvar ca
södra sverige och där marknadsandelen %9 år 1995, i Skånevar ca var
marknadsandelen %.15 Bergendahls marknadsandel har ökat underca

år. Koncernen familjeföretag. De butiker har Bergen-är ettsenare som
dahls huvudleverantör antingen helägda Bergendahls ellerärsom av av
sina handlare.

Bergendahls Grossist AB helägd dagligvarugrossist förstaiär en som
hand förser Bergendahls-gruppens butiker med Kunder ärvaror.
Bergendahls butiksdotterbolag, frivilliga fackkedjor, helt fristående
köpmän servicehandelsgrossisten KIAB. Företaget har dis-samt en
tributionscentral och snabbgross. AG Favörrnarknad AB och ABen
Ekohallen butiksgrupperhelägda bestående och lågprisin-är störreav
riktade dagligvarubutiker lågprisinriktade specialvambutiker.resp.

Bergendahlsgruppen omfattar antal fristående handlare underäven ett
i huvudsak lokala lågprisprofiler.

Distribution och IT -system

ochBergendahls har utvecklat order-, lager- faktureringssystemett eget
för den grossiströrelsen. Systemet innehållerär anpassatsom egna

funktioner för hantering artiklar, kunder, leverantörer, hanteringav av
hyllkantsetiketter, sortimentslistor och prislistor. Systemet kompletteras
med standardiserat lagerstymingssystem innehåller funktionerett som
för varumottagning, transportstyming, plockning och urlastning.
Informationssystemen under utveckling.är
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6.4 Kommunal planering och tillgång till
butikslokaler

påTillgången butikslokaler och deras lokalisering väsentliga och iär
vissa avgörande omständigheter för fungerandeavseenden en
konkurrens i detaljhandelsledet.

Frågan har uppmärksammats års Livsmedelsutredning1986a av
SOU konstaterade konkurrensen begränsades1987:44, attsom av

fannkommunernas Plan- och bygglagen PBL. Den bl.tillämpning av
tecken på etablerade kedjorna och deras detaljister fickendast deatta.

bostadsområden. tendensmöjlighet etablera sig i Dennaatt nya
partihandeln, delsförstärktes detaljhandeln hårt bunden tillattav var

partihan-nyetablering, delskontrakt i samband med attgenom genom
deln affärslokalerna.i viss utsträckning ägde

Även exempel påSOU fannKonkurrenskommittén 1990:25 att
fristående köpmän ikommunernas medförttillämpning PBL att storav

viktiga butikslägen.från etableringsrätt tillutsträckning utestängts
konkurrensfrågoma skulleDärför föreslog utredningen att ges en

kommitténborde det enligttydligare roll i sammanhanget. I PBL --
så denna blirfinnas till konkurrensaspekten,uttrycklig hänvisning atten

skallolika allmänna intressen,del den avvägning mellan somen av
enligt PBL.göras

i dag.beskrivits föreliggermissförhållandenDe ävensom ovan
utländskasåväl deenligttillämpning PBLKommunernas ärav -

förkontakt medutredningen varit ibedömare representantersomsom
nyetableringhinder föravgörandeden svenska handeln ett av-

konkurrensdärför viktigt funderandelivsmedelsbutiker. Det ärär att en
skall beakta i planerandede kommmunema sinintressenett av som

verksamhet.
Bestämmelserkonkurrensintresset in i PBL.Den april 1992 skrevsl

effektivsåbyggnaders användning får därmed inte utformas att enom
kommunerna inte harkonkurrens motverkas. Lagändringen innebär att

handelsändamålet till viss formmöjlighet i detaljplan preciseraatt aven
handel.

årbeslutPå begäran Bostadsutskottet har riksdagen, ettgenomav
sådanaförslag tilluppdragit regeringen riksdagen1995, att ge

i detaljplanändringar det möjligt för kommunernai PBL, attgörsom
gällt föreånyo handelsändamålet huvudsak enligt vadreglera i som
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behandladesl995/96:BoUlbetänkandeBostadsutskottetsI1992. a
återgångförfölj ande skälsammanfattningsvisi vilkenmotion enen --

anfördes.
vägtrafiken. EnminskningförutsätterMinskade koloxidutsläpp aven

infrastruktur viktigaochbebyggelseutvecklingmedveten styrning ärav
stadskämorbostadsområden ochimålet. Till butikermedel nå detatt

förgällermedan detsig bil,möjligheterfinns goda motsattautanatt ta
ochTrafik-industriområden.eller istormarknaderbutiker i externa

koldioxidenTrafiken ochdelbetänkandetkonstaterar iatkommitténklim
effekteroönskadekan leda tillårs lagändringSOU 1994:91 1992att

på miljön.
dagligvar-delinnebärbebyggelsestrukturEn störreatt avensom

industriområdenstormarknader ochlokaliseras tilluhandeln externa
ochrisk för isoleringkommunal hemtjänst,förtill ökade kostnaderleder

ensamboende pensionärer.åldrande hospåskyndat psykiskt
för handeln. KommunernanackdelarinnebärLagändringen 1992 även

eftersom vilkethandelstomter,läggaförsiktiga medmåste att utvara
innebärdit.lokaliseras Denhelst kan kommahandelslag attsomav

och närservice.blanda bostädervågaförutsättningarvidare attsämre
svårtfåkan kommarikstäckande kedjornautanför deOm handlare att

upplåtelsendirektproblem angripasdettaetablera sig, bör attatt genom
ialla intressentersker påverksamhetmark för viss sättett som gerav

villkor.konkurrera på likabranschen chans attsamma
betydelsefått alltmiljöfrågoma harframhöllUtskottet störreatt en

kap § PBL,sig uttryck i l lvilket tagitår,under somasenare
hållbarlångsiktigtskall främjaplanläggningenförekriver att en

livsmiljö.
ochden s.k. Plan-PBL,1992:03MUtredningen översyn avom

januari 1993.påbörjade sitt arbete ibyggutredningen,
beaktandemedfått i uppdragtilläggsdirektivUtredningen har i att av-

frågaöverväganden iredovisa sinaanförtvad bostadsutskottet om-
handelsändamålet.kunna preciseradetaljplan ånyomöjligheterna iatt

Preciseringdelbetänkandetöverlämnade utredningenapril 1996Den 9
SOU 1996:52.detaljplanhandelsändamålet iav

vadåtergång tillallt väsentligtinnebär iUtredningens förslag somen--
före den april 1992.gällde l

behandling ikonkurrensintressetsbeskrivningFöre närmare aven
någradefinieraanledningfinns detPBL-sammanhang, att

grundläggande begrepp.
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kommunalaDen planeringen

PBL innehåller bestämmelser planläggning mark och ochvattenom av
byggande. Bestämmelserna syftar till med beaktande denattom av

enskilda människans frihet främja samhällsutveckling med jämlikaen
och goda sociala levnadsförhållanden och god och långsiktigt hållbaren
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer.

Varje kommun skall ha aktuell översiktsplan, omfattar helaen som
kommunen och i skall hur mark- och vattenområdenstort ärsom ange
avsedda användas och hur bebyggelseutvecklingen bör ske. Regle-att
ringen markens användning och bebyggelsen inom kommunenav av
sker detaljplaner.genom

De allmänna intressen skall beaktas vid planläggning och vidsom
lokalisering bebyggelse framgår kap.2 PBL. Där bl attav av anges a
det inom eller i anslutning till områden med sammanhållennära
bebyggelse skall finnas möjligheter anordna kommersiell service.att

Kravet på planläggning för kommersiell återspeglasservice i
bestämmelserna detaljplan. I denna skall kommunen redovisaom
kvartersmark för bebyggelse och skall därvid dess användning.ange
Därutöver får kommunen enligt kap.5 första7 § stycket PBL3 i
detaljplan meddela bestämmelser byggnaders Genomanvändning.om
denna bestämmelse har kommunerna, före lagändringen 1992, ansetts
kunna precisera handelsändamålet.

Bestämmelser bygglov finns i kap.8 PBL. Det krävs bygglov förom
uppföra byggnader, tillbyggnader eller i anspråk elleratt göra att ta

inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligt ändamålannat än
det för vilket byggnaden har eller för vilket bygglov haranvänts,senast
lämnats.

Bygglov skall beviljas åtgärden bl.a. inte strider detaljplan.motom
Någon behovsprövning eller prövning utifrån företagens villkorannan
i det aktuella området skall kommunen inte i detta sammanhang.göra

och konkurrensintressetPBL

I specialmotiveringen i 1985/86:1 PBL-propositionen 576 ff,prop s.
behandlas kommuners möjlighet meddela bestämmelseratt om
byggnaders användning. Det underströks konsumenterna bör haatt
tillgång till allsidigt utbud och tjänster,ett sammansatt av varor som
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ochtill butikenlåga priser, närhetmellankan väljainnebär de tatt ex
för markenskommunen harservicegrad ochhög ett attatt ansvar

möjligt skallvalfrihet så långtså dennaanvändning planeras att som
ett så frittkonkurrensen böranfördesVidareupprätthållas.kunna att ges

hålla prisernaförför planeringen,möjligt inomspelrum attramensom
fördel.konsumentenseffektivitet tillföretagensökaoch för attnere

fonnförnyelse, iförändring ochförbetydelseDetaljplanens t avex
förförutsättningnämndesbutiksformer,etablering enensomnyaav
bordeutgångspunkterFrån dessahandeln.utvecklingrationell av

det intei detaljplan,ytterligarepreciserashandelsändamålet inte om
skulle kunna reglerasnämndes,kategorierskäl.särskilda Trefinns som

detaljhandelpartihandel,handelsändamål, nämligensärskilt i fråga om
kategorinlivsmedel. Inomdetaljhandel medochskrymmandemed varor
begränsaslägen behövalivsmedelshandeln i vissaansågsdetaljhandel

samhäll-på lämpligtill kravethänsynförbjudas medhelteller en
bensinstationer.stormarknader ellerexempel nämndesSomsutveckling.

bestämmelse ikunna skeansågs detpraxisenlighet medI genom en
användas förfårmaximaldetaljplan, sammantagetyta somsom anger

fårgivetvis intebegränsning skullesådanmed livsmedel. Enhandel
tillgodoseskanpå rationalisering inteanspråkså rimligasnävgöras att

förnödvändigabegränsningarnaskulleVidareskede.i ett varasenare
handelsstruktur.totalt ändamålsenligsetten

ochPlan-ändring1990/91:146 iPropositionen om
bygglagen m m

påuppmärksamhet hurdet riktatshadeallmänna debattendenl
Såplaneringen.kommunaladenkonkurrensfrågor behandlades i som

konstateratbetänkandeKonkurrenskommittén i sitthadeangivitsovan
singjorde ikommunernahandelns etableringarprövningdenatt somav

föreslogkonkurrensaspekter. Denharbygglovgivningoch vidplanering
Konkur-PBL.konkurrensintresset imarkeringtydligaredärför aven

allmännaolikaavvägning mellandeningå iborderensintresset
lagen.enligtskallintressen, görassom

departementschefen viktenpåpekadebakgrundenangivnadenMot
för begräns-verkarPBLtillämpningenvidkommunerna attatt avav

undviks.möjligtså långtavseendeni dessakonkurrensenningar somav
iuttalade intentionernamed deenlighetiTillämpningen PBLav

lämplighetenförförutsättningaransågs godaförarbetena, prövaattge
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markens användning för olika ändamål, för butiksetableringar,tav ex
konkurrensen i något väsentligt avseende spel. Detutan att sätts ur

understöks kommunernas planer inte i onödan sådanatt ges en
detaljeringsgrad förhindrarde vitaliserande nyetableringatt en av
handeln.

framhöllsDet reglering handeln bestämmelser iatt av genom
detaljplan måste kunna användas i framtiden. påpekadesDetäven
emellertid de begränsningar i fortsättningen bör kunnaatt ävensom
läggas på livsmedelsförsäljning bör användas mycket restriktivt ocht ex

kommunerna vid prövningsin olika etableringar bör beaktaatt av noga
behovet konkurrensen förstärks inom handeln och då särskiltattav
inom livsmedelssektorn. ökadEn konkurrens inom handeln måste, enligt
departementschefen, naturligt inslag i vad allmänt tordeutgöra ett som

med lämplig samhällsutveckling. etableringstillståndEtt bordeavses en
därför inte kunna företagsfonnen.styras av

önskemålDe konkurrensen skulle införas allmäntatt ettom som
intresse i kap.2 utgjorde enligtPBL departementschefen obehövligen
ändring, skulledessutom medföra del mindre önskvärdasom en
komplikationer.

Lagändringen 1992

I propositionen 1991/92:51 20-21 småföretagspolitikom en ny
påtalade regeringen uttalandena i 1990/91 :146 inteatt prop var
tillräckligt klarläggande och det behövdes ytterligare förtydligandenatt
och tillägg vad konkurrensgäller och handelsetableringar i den
kommunala planeringen. Enligt regeringen torde skillnaderna i om-
givningspåverkan mellan de ifrågavarande formerna handelav a-
detaljhandel med livsmedel i praktiken sakna betydelse, eftersom olika-
verksamheter naturliga skäl kan söka sig till ändamålsenligaantasav- -
platser för sina verksamheter. Av detta ansågs följa handel medatt
livsmedel saknar skäl för särskild reglering. Regeringen föreslog atten

förarbetenade i till PBL angivna möjligheterna till reglering genom en
precisering handelsändamålet inte längre skulle stå till buds.av

Regeringen konstaterade väl fungerande konkurrens starktatt är etten
samhällsintresse och starkt vägande skäl talar för konkurrensatt att ses

intresse skall beaktas vid planläggning och vid lokaliseringettsom som
bebyggelse, varför bestämmelse med den innebörden borde förasav en

in i PBL. Den omständigheten konkurrens kan såväl allmäntatt ettvara
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sådanföransågs talasådant,enskilt attbeaktansvärtintresse enettsom
kapdärför 1föreslogRegeringen attPBL.kap.införs i lbestämmelse

uttryckligenbestämmelsemedkompletterasskullePBL5 § somen
främjas.skallkonkurrenseffektivochnäringsfrihetföreskriver att en

betänkandetifråganbehandladeBostadsutskottet, som
börhandelnbedömningregeringens attdeladel99ll92zBoUlO, ges

börhandelninomkonkurrensenochetableringsmöjligheter attfriare
Utskottetplaneringen.kommunaladenbetydelse itillmätas större

styckettredjekap 7 §i 5skulleändringenemellertid görasföreslog att
meddelamöjlighetkommunensbegränsning i attutformasoch ensom

motverkakananvändningbyggnadersbestämmelser ensådana somom
tydligarebliskulleregleringsådansyftekonkurrens. Ieffektiv att en

skulledendäremotlagrådetansåg attriktig,systematisktoch mer
utformadeUtskottetstycke i 7andrafriståendeplaceras ettsom

nämligeninnebörddessframhöll attochdärmedenlighetiförslaget
meddetaljhandelnblreglerasärskiltdetaljplanimöjligheten aatt

vidtillämpligskulle bliLagändringenkvar.finnasskulleintelivsmedel
1992.aprilden likraftträdande,dessefterdetaljplanerantagande av

delbetänkande "Preciseringbyggutredningensoch avPlan-
1996:52SOUdetaljplan"handelsändamålet i

ochlösningarlagtekniskaolikaharbyggutredningen övervägtochPlan-
andra§kap. 7i 5bestämmelsenföreslåförhar attden attstannat

imöjlighetfådärmed attskulleKommunernaupphävs.stycket
preciserabyggnaderoch förkvartersmarkföranvändningsbestämmelser

detaljhandel. Inompartihandel ochsärskiljaålethandelsändam attgenom
med skrymman-handelsärskiljamöjlighetenvidare attdetaljhandel ges

livsmedel.medhandelochde varor
konkurrenseffektivtillhänsynenpåpekarUtredningen att en

skälmöjlighet. Dedennaanvändningrestriktiv sommotiverar aven
PBLtillförarbetenaibeskrivsuppdelningennämndadenförkrävs

dock deutredningenEnligt ärovan.ff.,s.576l986/87:lprop. se
preciseringtillberättigarautomatisktskälsärskildainte enskälen som

ochvälgrundadenämligenskallSkälenhandelsändamålet. avvaraav
ambitionenskallskäl atttillräckligtsådantvikt. Ettbetydande vara

vägrafiken.totaladenbegränsa



304 Svensk livsmedelsindustri och livsmedelshandel SOU 1996:144

6.5 Konkurrenslagens tillämpning inom
livsmedelsområdet

5.1 1993 konkurrenslagårs

Sedan den julil 1993 gäller konkurrenslag i Sverige. Denna lagen ny
bygger på förbudsprineipen till skillnad från den äldre konkurrenslagen

byggde på missbruksprincipen. Den nuvarande konkurrenslagensom har
till Romfördragets konkurrensregler.anpassats Lagen bygger, i likhet

med fördragets konkurrensregler, på generella förbud konkurrensbe-mot
gränsande avtal missbrukoch dominerandemot ställning. Avav
förarbetena prop 1992/93:56 s.2l framgår materiellatt genom en
rättslikhet med Romfördragets regler bör mycket vägledning vid
tillämpningen konkurrenslagen kunna hämtas från EG-domstolensav
praxis. Något krav inom EU på harmonisering mellan nationell
konkurrenslagstftning och EG-regler finns inte. Fördragets regler är
dock direkt verkande i enskilda medlemsländer denoavsett egna
konkurrenslagstiftningens utformning.

Medlemsstaterna i harEU sinsemellan ganska olika nationella
konkurrenslagstiftningar. Förverkligandet den inre marknaden ochav
dess principer fri rörlighet ställer i praktiken underförstådda krav påom

närmande mellan medlemsstaternasett lagstiftning inom detta område.
Länder har regler vilka idag bygger på Romfördraget förutomsom är
Sverige bland Belgien, Irland, Italien och Storbritannien.annat En
förändring lagstiftningen i riktning förbereds förnärvarandeav samma
i bland Danmark. Den Franska konkurrenslagstiftningenannat avviker
något från övriga medlemsstater det varpå förbudsreglemasättgenom
tillämpas. Officiellt den franska konkurrenslagstiftningenär även
harmoniserad med EG: regler.gemensamma

Bakgrunden till den svenska konkurrenslagens tillkomstnya attvar
regeringen bedömde det fanns behov skärptatt konkurrens-av en
lagstiftning. Ett ökat konkurrenstryck i näringslivet ansågs viktigt. För

marknadsekonomin skall fungeraatt det 5‘enligt förarbetenaär viktigt
företagen inte åtgärderatt får konkurrensensätta spel.genom egna ur

Syftet med lagen det skapas spelreglerär för konkurrensenatt på

m Prop. 16s.
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skallvilkasanktionsmöjligheter,medförreglernaochmarknaden att
samarbetekonkurrensbegränsandefrånavhålla sigföretagenförmå att

skärpteffektenviktigastemarknadsmakt. Denmissbrukoch av enav
tillsignalinnebäraskullesådankonkurrenslagstiftning att enenvar

medelmed olikabeslutenfastregeringen attmarknaden att var
effektivpåbyggermarknadsekonomi,fungerandeåstadkomma somen

verksamhetoffentligprivatsåvälikonkurrens som
1993lageninförandetföregickslivsmedelsområdet enavInom av

medAvsikten1991.vårengodkänderiksdagenvilkensärlagstiftning
åtföljdesjordbruketavregleringenundvikasärlagstiftningen attatt avvar

ochförädlingsindustrinhandförstairegleringama övertogsatt avav
finans-särskiltgälldeDettaregi.i dessupprätthölls gemensamegen

särlagstiftningen.förbud iuttryckligtvilketexportstödiering ettgavsav
marknadsförings-syfteisamverkanförbjuds viss attDessutom genom

ost.produkter somvissasäljaochmarknadsförabolag gemensamt
detaljhandeln.ochparti-beröradirektintekomSärlagstiftningen att

ochundanröjaändamåltillharkonkurrenslagen attsvenskaDen
produktionfrågaikonkurrenseffektivförhinder avmotverka omen

nyttigheter.andraochtjänstermedhandeloch varor,

tillämpningsområdeKonkurrenslagens

omfattasförhållandensådanapåtillämpasendastkan avLagen som
konkurrensbegränsande6 §förbudet igrundläggande mot sam-det

företagmellanarbete
ellerställning i 19dominerandemissbrukförbudet mot av

främst 34företagsförvärv,kontrollreglersärskildalagens avom

konkurrenslagen§avtalkonkurrensbegränsande 6Förbud mot -

konkurrenslageni 6 §förbudsbestämmelsentillämpningFör att aven
förutsättningarvissa ärbörjantillkrävs attaktualiserasskall en

förvarandesamordnatavtal ellerfrågamåsteuppfyllda. Det ettomvara
avtalskri-anslutningföretagssammbeslutellerföretagmellan ett enav -

dettaträffasalltså intekanföretagfrånåtgärdensidig avEn ettteriet.

52 l7Prop. s.
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förbud. Vidare erfordras konkurrensbegränsningatt vidtagitsen ettav
företag. Med företag i lagen varje fysisk eller juridiskavses person som
driver verksamhet ekonomisk eller kommersiell Som företagav natur.
räknas också statliga och kommunala driver ekonomiskorgan som
verksamhet, så länge det inte fråga myndighetsutövning.ärsom om
Lagen däremot i principär inte tillämplig på avtal mellan företag som

sammaingår i ekonomiska enhet, avtal mellan dotterbolagt.ex. ochett
dess moderbolag eller mellan huvudman och dennes mellanmanen
kommissionär, agent.

För omfattas bestämmelsenatt i 6 måste§ vidare avtal ha tillav ett
syfte hindra, begränsa eller snedvridaatt konkurrensen. Om det inte går

styrka syfte måste detatt i fall konstaterasett avtalet fårvart tillatt
effekt konkurrensen hindras, begränsasatt eller snedvrids konkurrens--
begränsningskriteriet. Som led i bedömningenett s.k. konkur-görs ett

d bedömningrenstest, avtals negativa effekterett påv en av
konkurrensen på den relevanta marknaden.

Om det har konstaterats avtal har till syfte elleratt ett effekt att
begränsa konkurrensen vidtar led i bedömningen,nästa nämligen om
avtalet påverkar konkurrensen på märkbart dett harsätt, v s
ekonomiska verkningar någon betydelse märkbarhetskriteriet.av -
Slutligen erfordras eventuell konkurrensbegränsningatt har effekt påen
den svenska marknaden.

I 6 § exempel på förfaranden kan konkurrensbe-ges som vara
gränsande såsom överenskommelser priser och andra affärsvillkor,om
begränsning och kontroll produktion och marknader, marknads-av
uppdelning, diskriminering och kopplingsförbehåll. Förbudet mot
konkurrensbegränsande samarbete omfattar såväl horisontella t avtalex
mellan två tillverkare vertikala avtal t avtal mellanettsom ex en
leverantör och dennes återförsäljare.

Undantag från förbudet konkurrensbegränsande avtal §mot 8-
konkurrenslagen

Företag i kanavtalär anmäla detta förparter ett undantag. Försom att
Konkurrensverket skall kunna meddela beslut undantag fordrasett om

samtliga i 8 § angivna förutsättningaratt uppfyllda. Förutsättningarnaär
innebär i princip avtalet skall till fördel bådeatt för företagen ochvara
konsumenterna, inte innehålla några onödiga konkurrensbegränsningar
och inte företagen möjlighet konkurrensen försätta spelattge ur en
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fråga.iprodukternadelväsentlig av
legalamedframvuxitdethar ett systemkonkurrensrättEG:sInom

församarbetekonkurrensbegränsandeförbudetfrånundantag mot
Liknandeavtal.konkurrensbegränsandegrupperkategoriersärskilda av
undantagföljerkonkurrenslagen§ att17AvSverige.iinförtsharregler
uppfylleravtalkategoriersådanaförgällerförbudet i 6 § somfrån av
bakgrundharRegeringeni 8 motundantagförförutsättningarna

förbl.a.gruppundantagsförordningarantalutfärdathärav ett
förord-gruppundantagsAllanedan.sedetaljhandelnikedjesamarbete

det rörkonkurrensrätt,EG:s utomförebild inom somhar sinningar
undantag.svensktspecielltvilketdetaljhandeln, är ettikedjesamarbetet

konkur-§ställning 19dominerandemissbrukFörbudet mot av -
renslagen.

konkur-i19 §enligtförbjudetställningdominerande ärMissbruk av
skallbestämmelsenförförutsättningengrundläggande attDenrenslagen.

på denställningdominerandeharföretagettillämpaskunna är att en
ingripamöjligt ettinte motDetSverige. attimarknaden ärrelevanta

Detställning.dominerandehardetgrundpåenbart attföretag enav
dominerandesinmissbrukatföretagetklarläggasdessutom attmåste

marknadsställning.
påtvingandesåsommissbrukpå vissaexempel typerl9 §l avges

begränsningaffärsvillkor,andraochinköpsvillkor pro-avoskäligaav
diskriminer-tillämpandeutveckling,tekniskellermarknaderduktion, av

kopplingsförbehåll.åtgärderande samt

konkurrenslagen inteinnebärförhållandenSärskilda attsom
tillämpas

ikraft.konkurrenslagenbestämmelser ivissaträdde1994julilDen nya
förgällerintekonkurrenslageni 6 §förbudetbl.a.innebär attDessa

dotterföretageller desslantbruksföreningprimäravtal inomsådana en
angivenvissaföreningsmedlemmarmellansamverkan omavsersom

trädgårdsprodukter.ochskogs-jordbruks-,frågaiverksamhet om
EG-rättenundantagdetmedtillsammansinnebär, gerUndantaget som

denupprätthållaförkrävsverksamhet att gemen-sådan avför ensom
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ordbrukspolitikens arknadsordningarsamm attlantbrukskooperativm
verksamhet i väsentlig betydelse har undantagits från konkurrenslagens
tillämpning.

Icke-ingripandebesked § konkurrenslagen20-

Företag vill få besked avtal eller förfarandesom ett striderom mot
konkurrenslagen 6 eller 19 § kan ansöka Konkurrensverketattom
meddelar k icke-ingripandebesked,ett d förklarings avtaletattv s en
eller förfarandet inte strider något lagens förbud.mot av

Före tagsförvärv

Konkurrenslagen innehåller särskilda regler möjlighet för Stock-om
holms tingsrätt på talan Konkurrensverketatt förbjuda företags-av
förvärv skapar eller förstärker dominerande ställningsom en som
väsentligt hämmar förekomsten eller utvecklingen effektiv kon-av en
kurrens på den svenska marknaden i dess helehet eller väsentlig delen

den och detta sker på skadligt frånett sättav är allmän synpunkt.som
Ett företagsförvärv måste anmälas till Konkurrensverket de inär

förvärvet inblandade företagen tillsammans har årsomsättningen som
överstiger fyra miljarder kronor för föregående räkenskapsår. Av
förarbetena till konkurrenslagen framgår ingripande bör ske endastatt
"som undantagsåtgärd". Avgörande skall förvärveten "fårvara antasom
leda till påtagliga skadliga effekter i m.långsiktigt perspektiv"mer ett
Det har förutsätts prövningen förförvärvatt skall inteett baraav avse
förvärvets omedelbara effekter på konkurrensen utgå frånutan en
helhetsbedömning där konkurrensfaktorer får andra allmännavägas mot
intressen särskilt viktig Vid denna Vägningart. bör långsiktigaav
verkningar ha betydelse. Vikten nödvändig strukturrationalise-attav en
ring inte hindras har därvid särskilt framhållits. Det faktum att ett
företagsförvärv leder till uppkomsten eller förstärkning domine-av en
rande ställning aldrig i sig tillräckligär grund för ingripande.

Någon möjlighet bryta bestående företagskoncentrationeratt medupp
stöd konkurrenslagen finns inte.av

I Rádsförordning 26/62 I denna bland annat att:anges.
154Regeringens proposition 1992/93:56 40s.
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livsmedelssektompåtillämpningLagens6.5.2

livsmedels-svenskadenkännetecknasuppfattningutredningensEnligt
handelochförädlingbådefördelmarknaderolika avoch desskedjan

enskildadelsägarkoncentration, attformdels i genomkoncentration, av
Kännetecknandedelmarknader.olikapåställningstarkharföretag en

samverkan inomhorisontellochvertikal-formerolikaocksåär av
harkonkurrenslagenhurfrågacentrallivsmedelsbranscher. En ärmånga

ytligtåtminstonedess settmedlivsmedelsområdetinomtillämpats
underhandharKonkurrensverketkonkurrensbegränsningar.omfattande

beskrivs,tillämpninglagensdärmaterial,överlämnatutredningen etttill
följande.detiredovisassom

marknadskoncentrationeninnebärdenKonkurrensverket ärEnligt av
dominerandesådanharföretagmångalivsmedelssektom attinom en
missbrukförbudkonkurrenslagens moti avställning avsessom

olikakanVidarekonkurrenslagen.§enligt 19ställningdominerande
stridasamverkanhorisontellarespektivevertikalalivsmedelsbranschers

konkurrenslagen.6 §förbudet imot
bedömaförhandpåför företagsvårt att omdel fallikanDet varaen

möjlighetdärförfinnsDeti KL.förhudenomfattasagerade enderas av
avtalKonkurrensverket ettfrån attförklaringfåansökanefteratt en

förbudenomfattasinteförfarandeeller av
konkurrens-märkbartförfarandeellerÄven ärsamarbeteettom

frånundantagbeviljas§enligt 8företagkanKL,enligtbegränsande,
positivadesamarbetekonkurrensbegränsande omförbudet mot

nack-konkurrensbegränsandedesamarbetet övervägereffekterna av
uppfylldamåste§i 8l 4punkternaenligtvillkorVissa varadelarna. -

delsvisakunnamåste attFöretagenbeviljas.skallundantagför att
ellerdistributionenellerproduktionenförbättratillbidrarsamarbetet att

l,punktenframåtskridandeekonomisktellerteknisktfrämjatill att
uppkommervinstdenandelskäligfår somkonsumenternadels avatt en

fårintesamarbetegäller2. Därutöverpunkten attsamarbetetgenom
behövsvadlängregår änkonkurrensbegränsningar sominnehålla som

hellerfårKonkurrensen3.punkteneffekternapositivauppnå deför att
4.punktenproduktområdetdelväsentligspel förinte avsättas enur

villkordessasamtligamåstebeviljasskall kunna varaundantagFör att

I beskedIcke-ingripande
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uppfyllda. Undantag till skillnad frånär icke-ingripandebesked tids-- -begränsade, dvs undantagen gäller under viss tid och därefter.omprövas
Då speciella förhållanden gäller för tillämpningen konkurrenslagenav

inom jordbrukssektom kommenteras detta särskilt nedan.

6.5.3 J ordbrukssektom och lantbruks-

kooperationen

Samverkan primärföreningarinom

KLs tillämpning på jordbruksområdet kommenterades speciellt i
förarbetena till lagen. förarbetenaI framhålls det på jordbruks-att
området naturligt och oftastär nödvändigt för enskilda jordbrukare och
andra liknande primärproducenter sluta sig iatt primärföre-samman
ningar såvitt produktion eller försäljning jordbruksprodukter,avser av
utnyttjande anläggningar för lagring, behandlingav ellergemensamma
förädling jordbruksprodukter. Det anfördes dennaav att typ av
samverkan i många fall torde omfattas förbudet i 6 §av men samman-

ha sådan positiv effekttaget sådan samverkan bör kunnaatt kvalificera
för undatag enligt 8

Statsmaktema redovisade således positiv på samverkan mellanen syn
jordbrukare och andra råvaruproducenter i primärföreningar. Trots att
samverkan inom primärföreningar ofta torde strida förbudet i 6 §mot

det lagstiftarens avsikt sådan samverkan ändå bordevar att tillåtas
undantag.genom

Vid prövning förutsättningarnanärmare fören meddelaattav
undantag för denna samverkan inom primärföreningar konstaterade
emellertid Konkurrensverket det praktiskt inte förelågatt någrataget
möjligheter meddela undantag enligtatt KL:s bestämmelser eftersom
lantbrukets primärföreningar oftast har betydande marknadsandelar. En
alltför betydande marknadsandel kan nämligen innebära den andraatt
och fjärde punkten i 8 § KL inte kan uppfyllda, dvs samverkanattanses
tillförsäkrar konsumenten skälig andel den vinst uppnåsen av samtsom

konkurrensen inte riskeraratt spel föratt sättas väsentlig delur en av
de nyttigheter omfattas samverkan. Denna bedömningsom avsågav
både gruppundantag regeringen kan meddela och individuellasom
undantag Konkurrensverket har befogenhet beslutasom att om.
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formuppstått där någonsituationfannKonkurrensverket att aven
intentionerlagstiftarensuppfyllaförlagstiftningsåtgärd krävdes att
lantbruketssamverkan inomtillåtlighetenframtidarörande den av

tillskrivelseredovisade verket iuppfattningprimärföreningar. Denna en
tidsbegränsadförordadeVerket1993.novemberiregeringen en

till sådan.förslaglämnadesärlagstiftning och en
uppgiftmedarbetsgrupp1993i decembertillkalladeRegeringen en
förkrävskonkurrensrättsliga reglerspeciellavilka attutredaatt som

samverkan iråvaruproducentersandraochjordbrukaresenskilda
skall kommaonödigtvisområde intelantbruketsprimärföreningar inom

konkurrenslagen.konflikt medi
övergångsbe-och vissaden Juli 1993i kraft 1träddeEftersom KL

ikraftträ-frånmånaderanmälts inom 6för avtalgälldestämmelser som
lantbruksekonomiska föreningarnaanledning för dedet attfannsdandet

omfattaskundeföreninginomsamarbetesådantanmäla avsomen
lantbrukskoo-företrädare förmeddärföröverenskomförbud. KVlagens

samarbete.för sådantanmälningsförfarandeförenklatperationen ettom
primärföre-frånanmälningardet in 150komdecember 1993Under ca

respektiveimedlemmarnamellansamarbeteavsågningar, som
förening.

Ändringen i kraftträddeändring i KL.beslutadeRiksdagen om en
bestämmelserna 18därmedinfördesJuli I KLl 1994.den a-c.

verksamhetvissÄndringen gäller förinteförbudet i 6 §innebär att
frågaintesåledesprimärföreningar. Det ettlantbrukets ärinom om

mening.konkurrensrättsligundantag i
dock inteharprimärföreningarinomsamverkansfonner ansettsAlla

Avtalförbudet.utanförde fallerkaraktärpositiv tsådan att exvara av -
Ävenomfattas 6rörlighet kanfriamedlemshindrarstadgar avsom-

medlemmarna,hosproducerade tprissamverkan exvarorsom avser
ochändratslagenförbudet. Sedanomfattaskanträdgårdsprodukter, av

primär-lantbruketsverksamhet inomför vissgällerinteförbudet i 6 §
Denämnda ansökningarna.de120återkalladesföreningar, ovanavca

föreningarhuvudsakligengälleråterkalladesinteansökningar25 somca
trädgårdsodling.medverksammaärsom

samverkanederatiF v

långtgåendemycketdelantbrukskooperationenKännetecknande för är
sektorprimärföreningar inommellanförekommersamarbeten ensom
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dvs mellan olika mejeriföreningar, mellan slakteriföreningar Enligtetc.
KV respektive mejeriförening, slakteriföreningär betraktaetc att som
företag och samarbete mellan sådana företag kan förbjudet enligtvara
6 § KL. Lantbrukskooperationen har dock, med hänvisning till EU-
medlemskapet och rådsförordning 26/62, hävdat federativ samverkanatt

undantagen EG:s konkurrensregler och därmed ocksåär de svenska
konkurrensreglema. Mot denna bakgrund beslutade regeringen i juni
1994 fråganutreda konkurrensreglemas tillämpning på jordbruk-att om
sområdet i EU perspektiv.ett

Enligt direktiven till utredningen skall denna speciellt bedöma
lämpligheten samverkan mellan primärföreningar legaltatt ettav ge
undantag från KLs tillämpningsområde.

Utredningens betänkande Jordbruk och konkurrens överlämnades i
december 1995 till regeringen. I detta konstateras samarbete mellanatt
lantbrukskooperativa föreningar inte bör undantas från Samarbetet6
bör i det enskilda fallet enligt KL.prövas

I propositionen till KL ledning vid tillämpningen lagenattanges av
bör hämtas från EG-domstolens praxis. Antalet avgjorda ärenden som

jordbrukssektom begränsat. Det finnsrör dock rad fallär en som
belyser ställningstagandet i principiellt viktiga frågor. Av dessa framgår
först och främst bedömningen eventuella undantags omfattningatt ärav
knutet till utvecklingen den jordbrukspolitiken. Genomav gemensamma
beslutet 1992 reformera CAP har rådet jordbrukspoli-att ansett attom
tiken skall utvecklas i marknadsorienterad riktning. Prisstöden mer som

marknadsordningama har till viss delgaranteras medersattsgenom
olika former direktstöd och kompensation för bl.a. miljöåtgärder.av
Därmed det också naturligt domstolen i framtiden kommerär att att
fatta beslut vilka innebär undantagen från tillämpningen förbudenatt av
i artikel 85.1 begränsas.

Ärenden6.5.4 inkommit tillsom
Konkurrensverket

Under perioden juli 1993 maj 1996 har totalt 500 ärendent.o.m. ca
registrerats berör livsmedelssektom. Av dessa 275 ansökning-ärsom ca

icke-ingripandebesked och/eller anmälan för undantagar samtsom ca
70 ärenden gäller klagomål avseende ifrågasatt konkurrensbe-som
gränsning enligt 6 eller 19 §§ KL. Ytterligare 30 ärenden gällerca
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konkurrenslagen.med hänvisning tillförfråganingarifrägasättanden eller

Avslutade ärenden

någotförfarande strideravtal ellerpåosäkraFöretag motär ettomsom
Konkurrensverketansöka hoseller 19 kanförbuden i 6 § ettomav

innebär KVicke-ingripandebeskedicke-ingripandebesked. Ett att anser
Förförbuden i KL.förfarandet inte striderelleravtalet ettmotatt
tidigareförbjudet kansamarbetekonkurrensbegränsande är somsom

samarbetet harkan visaföretagenundantagbeviljaKV attnämnts om
flesta fallnegativa. I dedeverkningarpositiva änväger tyngresom

undan-icke-ingripandebeskedsåvälföretagenansöker/anmäler somom
avtal/förfarande.visstför etttag

återkallades 119registreratsansökningartotalt 275Av de somsom
återkallades lagenprimärföreningar. Dessaavsåg samverkan inom när

verksamhetförgäller vissinte längredå förbudet i 6 §ändrades att
har ytterligare llde övrigaprimärföreningar. Avlantbruketsinom

ochicke-ingripandebesked i 28meddelatfall har KVåterkallats, i 33
avslagit begäranfall har verketundantag. I 16medgivitfall har omman

Övriga denhade inte avgjorts 17fallicke-ingripandebesked/undantag.
1996.juni

avtalärendena,avgjordaantal derelativt rörEtt stort somav
ärendehandläggningen harUnderkonkurrenbegränsningar.innehållit

avtalsådana ändringar itilllettmed företagendiskussioner förts attsom
längre föreliggerkonkurrensbegränsning intemärkbarnågongjorts att

beviljas.kunnatenligt 8 §undantaginneburitändringarnaeller att att
icke-ansökanbeviljatdär verketpå beslutexempelSom om

mellan ABvarumärkeslicensavtalexklusivtingripandebesked rör ett
56 mellanavseende samarbetebeslutGB Glace ABochMarabou samt

"7.försäljninginköp ochlantmännenföreningarlokala om
samverkan dvsfederativfall 8ihar beviljats 28Undantag avservarav

Av dessa 2föreningar.lantbrukskooperativamellansamverkan avser
produktionssamarbeteochutsädesområdet 2påarbetespeicaliseringssain

Efterjuni 1998.beviljadeUndantagenfodermedelsområdet.på är t.o.m.
konkurrensbe-bedömdes de inteavtalenkorrigeringarvissa mervaraav

15° 1338/93Dnr
"57 1353/93Dnr
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gränsande vad kan nödvändigt för uppnå fördelarnaän attsom anses
med avtalet. Inte heller bedömdes konkurrensen spel försättas ur en
väsentlig del respektive marknad.av

Ytterligare 3 undantag gäller mejerisektom. Det gäller dels inköps-
samverkan respektive försäljningssamverkan mellan MILKO, Nedre
Norrlands Producentförening och Norrmejerier, dels försäljnings-
samverkan mellan Skånemejerirer och AB Kågeröds Mjölkprodukter. I
dessa fall fann KV förutsättningarna för undantag uppfyllda bl.a.att var
med beaktande Arlas starka ställning på marknaden.av

Inom livsmedelsindustrin i övrigt, dvs producentkooperativ industri,
har 10 undantag beviljats 7 bryggerisektom. Dessavarav avser senare
undantag gäller dryckesleveranseravtal till Genomgå-restauranger.om
ende gäller bryggeriema ställer fat- respektive tankölsutrustning tillatt

förfogande dessa vissa begränsningarrestaurangemas mot att accepterar
för inköp från andra leverantörer. Undantagen i vissa fall beviljadeär
för endast kort period.en

Undantag från horisontell samverkan inom detaljhandeln har beviljats
i fall.4 D-gruppen AB beviljades för erbjuda butikeruntantag att ett
kalkylstödssystem. Syftet med skapa förutsättningar försystemet är att

individuell prissättning i varje enskild butik.en
Detaljhandelskedjan VIVO Stockholm beviljades undantag för

samarbete sortiment vid prissättning i samband med kampanjer.om
Verket fäste vikt vid samarbetet skapade möjligheter för enskildaatt
VIVO-butiker fördelaktiga inköp och de i samarbetetgöraatt att
ingående företagen små. Köpmännen har inte heller några för-är
pliktelser delta i kampanjen förljaeller prissättningen konsu-att mot

Marknadsandelen för de samverkande butikerna uppskattades tillment.
l0 procent.ca

RIMI Svenska AB beviljades undantag för avtal etableringett om av
lågprisbutiker. Verket fäste särskild vikt vid avtalet möjliggöratt att en

kanal för försäljning dagligvaror lågpristill etableras samtidigtny av
det skapas möjlighet för små butiker konkurrera på sättatt ettsom en
normalt endast tillkommer butiker och kedjor. Det för-störresom

hållande prissätts med centralt rekommenderade RIMI-priseratt varorna
kunde då frågadet etablering lågprisbutiker ochäraccpeteras om en av

förklaratRIMI avtalet medger RIMI-butikerna kan haatt att att egna
rekommenderadepriser lägre deär änsom

l Dnr 646/93
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Livsmedelshandlareförbund SBLF har beviljatsSkåne-Blekinge
medlemmar förutsättningför cirkaprislistor till underundantag att utge
små friståendetill endast butiker inteprissamarbetet begränsasatt som

påtill någon dagligvarukedja och har årsomsättning högstanslutnaär en
9kronor.miljoner10

har fattats i 16 ärenden fall gällerBeslut avslag 4varavom
ICA, VIVO-Stockholmprissamverkan i detaljhandelsledet.horisontell

undantag för cirkaprislistor.har inte beviljatsoch D-gruppen utatt ge
SBLF. beskrivna undantaget förfjärde avslaget DetDet avser ovan

föregåtts anmälan bevilj ades undantagSBLF hade sålunda av en som
inte begränsades till enbart de småför, då utgivandet cirkaprislistornaav

fristående butikerna.
Svenska Mejeriernas Riksförenings SMRhar avslagitVerket

branschstatistik. Skälet förför undantag för samarbeteanmälan ett om
statistik de enskildadet delvis rörde sigbeslutet att om varurvar

företagsförhållandena härledas och samarbetet begränsadekunde att
beviljades mejeriema inom SMR undantag förkonkurrensen. hellerInte

Varukod EAN. Verket ansågsamarbete attett gemensamom en
prisstelhet och sökanden inte klargjortsamarbetet indirekt leder till att

vinst."°på vilket få del eventuellkonsumenternasätt av
för den bonusskala fanns ibeviljades inte undantagKronägg som

trohetsskapande ocheftersom den bedömdesföretagets leveransavtal
ställningmdärmed innebar missbruk dominerandeav

förVerket avslagit anmälan för undantaghar i två fall
gäller delssamband med förvärv. Detkonkurrensklausuler i avtal i ett

marknadsdelning,mellan och AB Flavoringavtal Frukt-Juice AB om
Generalhindrade köparen Kraftdels exklusiv leveransklausulen som

varumärket Cirkel.Food fritt förfoga det köptaatt över
mellan lant-cirkaprissamarbeteexempel på avslag delsAndra är

KIABsamarbete mellan grossistermännenföreningar, dels attom ge
cirkaprislista.ut gemensamen

Klagomål

9 283/94Dnr
°° 1613/93Dnr

1397/93Dnr
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Totalt har 70 klagomålsärenden ifrågasatt konkurrens-ca som avser
begränsning enligt 6 eller 19 KL registrerats.§ Härutöver finns 30ca
ärenden betrakta förfrågningar, 30närmast är att samtsom som ca
ärenden där klagomålen offentlig reglering bl.a. etableringshinderavser
i detaljhandeln.

Klagomålsärendena mycket skiftande karaktär. Vanligastär av
förekommande klagomål berör detaljhandelssektom respektiveär som
klagomål i anslutning till avreglering alkoholmarknaden. Ca 50av
ärenden har avslutats åtgärd och 2 ärenden har återkallats. fallIutan ett
har klagomål åläggandelett till vid vite upphöra med visstett att
förfarande. Ca klagomålsärenden avslutade.15 är
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Konkurrensen och livsmedels-6.6

lagstiftningen

Livsmedelslagen SFS6.6.1 1971:511 och Livs-

medelsförordningen SFS 1971:807

omfattandeLivsmedelsbranschen verkar under regelsystem, i vilketett
livsmedelslagen och -förordningen spelar central roll. huvud-Lagensen
syften enkelt uttryckt konsumenternas hälsa inte skaär att äventyras- -

ska få valuta för sina däravoch de nyckelbegreppenmatpengar,att
hygien och redlighet. begreppet innebärDet bl.a. livsmedelattsenare
skall krav påuppfylla de sammansättning och märkning finns isom
livsmedelslagstiftningen.

kravet på livsmedels återfinnsDet grundläggande kvalitet, i 5 §
Livsmedel saluhålls får ha sådanlivsmedelslagen. intesom en samman-

sättning eller beskaffenhet i övrigt, det kan skadligtatt antagas attvara
förtära, smittförande eller eljest otjänligt människoföda. Enligtsom
direktiven skall utredningen vilka eventuella regelproblem mindreutröna
företag inom handeln med livsmedel och vilka konsekvenser före-möter

regelomgivning får konkret. höga livsmedelskvalitetDentagens mer
reglerna syftar till, lika självklart oeftergivligt krav.utgör ettsom som

heller målsättning verkaDet inte utredningens för lägre kravär näratt
det gäller hygien och redlighet. Däremot utredningen närmareattavser
analysera skaleffekter och behovreglemas därtill visas föreliggaom- -
föreslå förändringar innebär reglemas tillämpning blirattsom mer

konkurrensneutral.
viktig utgångspunkt för utredningen huruvidaEn är utrönaattannan

diskriminerandemoch dess tillämpning verkarregelsystemet mot- -
importerade livsmedel, såväl i förhållande till andra EU-länder tillsom

land.tredje

162 ingår i tekniska handelshinder.Handelshinder denna Sådanatypav gruppen
undanröjda efterskall, i princip, enhetsaktens ikraftträdande ochvara

inre praktiken, vilket visasupprättandet den marknaden. I bl åter-av a av
kommande rättsfall i domstolen, förekommer fortfarande iEuropa änom
minskande omfattning tekniska handelshinder förhindrar eller försvårarsom
livsmedels fria rörlighet den inre marknaden.pá
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och riksdagens ställnings-6.6.2 Regeringens
livsmedelsområdettaganden på

bakgrund årsNyckelbegreppen hälsa och redlighet har sin redan i 1951
vägledande för den forsatta regelgiv-livsmedelsstadga och har varit

Samtidigt har livsmedelspolitiken gradvisningen på området.
Innehålletbeslut i riksdagen 1977, 1985 och 1990.modemiserats genom

utvecklingen i dessabeslut redovisas nedan under avsnitteti dessa om
reformer.

livsmedelslagen 1971Den nya

ff.utvecklas i medhälsa och redlighet 1971:61 178Begreppen prop
denna redovisade departementschefenförslag till livsmedelslag Im.m..

livsmedelslagstiftningen. Utvecklingen påförde allmänna grunderna
livsmedelsområdet kännetecknats omfattande och genomgripan-hade av

föråldradårs livsmedelsstadga hade blivit iförändringar ochde l95l
modernisering.förelåg följaktligen behovmånga avseenden. Det av en

dock huvudsak följa principerlagstiftningen skulle iDen sammanya
för års stadga.legat till grund 1951som

skydda konsumenternahygieniskt syfte,Stadgan hade dels motattett
syfte, hindralivsmedel, dels ekonomiskeller otjänligaskadliga attett

Även lagstiftningen bordelivsmedel. denoredlighet i handeln med nya
påskadliga ellerskydda konsumenternasyfta till mot annatnärmast att

hygieniska kravenlivsmedel och defrån hälsosynpunkt otjänligasätt
utvecklingen påtakt med den snabbamåste skärpas i

lagstiftningenangeläget denlivsmedelsområdet. vidareDet att nyavar
fåtillgodoser konsumenternas intressei utsträckning attstörre av

synpunkter så lämpligfrån näringsmässigalivsmedel med en
färdigförpackadebakgrundmöjligt. Motsammansättning attavsom

livsmedelstyperutsträckning,livsmedel börjat säljas i större nya
ekonomiska värden, framhölldet frågainroducerats och är storaatt om

påskärpa kraven sakligdet nödvändigtdepartementschefen är attatt
livsmedelslagstiftningen.ikonsumentupplysning

hadedepartementschefen flera remissinstanserVidare anförde att
olika slagkonkurrensneutralitet mellanunderstrukit behovet avav

jordbrukets och industrins produktersärskilt mellanlivsmedel, samt
livsmedelslagstiftningenochimporterademellan svenska och attvaror
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kvalitets-får från närings-,konsumenternahindragivetvis inte bör ettatt
påpekadesmöjligt. Detrikhaltigt sortimentprissynpunkter såoch som

konkurrensskall skydda vissadärför intelagstiftningen motatt varor
vilka det inteanvändningsområde,produkter medfrån andra motsamma

näringsmässiga anmärkningar. Departements-några hälso- ellerfinns
trygghetkunna kännabörunderströk konsumenternachefen att samma

kontrollerasbeskaffenhethygieniskalivsmedlensimporteradeför deatt
Å andra sidanfråga de svenska.iinformation lämnasoch för att om
bestämmelserhygieniska skäl särskildastarkt vägandeinteborde utan
ansågs kunnaSådana bestämmelserlivsmedel.importerademeddelas för

ivåra förpliktelseroch stridahandelshinderkonstladeskapa mot
internationella åtaganden.

livsmedelslagstiftningenslutligenunderströkDepartementschefen att
nämndeförhållanden ochinternationellatillmöjlig månbör i anpassas

livsmedelslagstiftningarnanärmandemedNordiska rådets arbete ett av
medComissions arbeteCodex Alimentariusochnordiska ländernai de

andralivsmedel och förstandards förinternationellafå framatt
livsmedelsområdet.påförhållanden

reformeroch årsUtvecklingen 199019851977,i

genomfördeslivsmedelspolitik år 1977riksdagens beslutI en nyom
propositionenlivsmedelslagstiftningen. Iförändringaringa större av

tillgång tillkrav på säkerberättigadeupprepades konsumenternasatt
viktigt mål itill rimliga priserkvalitetlivsmedel hög ettvarav

i årsbehandlas inte 1977Konkurrensfrågomalivsmedelspolitiken
. utveckladeslivsmedelspolitiken1984/85: 166propositionenbeslut. I om

ochpriser kost-livsmedelskvalitet,gällersyften vadpolitikens samt
behandlas i dettakomKonkurrensaspekterhälsofrågor. även att

sammanhang.
bestämmelserlivsmedelslagenskonstateradeDepartementschefen att

viktigtmed stöd lagen,utfärdasföreskrifteroch de utgör ettavsom
baskravlivsmedelskvalitet och deförbättradmedel i attsträvan mot en

livsmedelslagstiftningensställs inomlivsmedlens kvalitetpå ramsom
på mjölk,kvalitetskravjordbruksprisregleringenskompletterades av

spannmål och fisk.gällervadbestämmelserliksom liknande ex.av
flertal viktigadebatten förekompå det iemellertidpekadeHan ettatt

helakemiska medel ianvändningminskadkvalitetsfrågor. En av
utvecklatshadeProduktsortimenteteftersträvas.livsmedelskedjan borde

16-1353ll
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positivt vad gäller mjölkprodukter, med ökad valfrihet följd,en som
charkuterivaror kunde framställas med användning enklaremen av

råvaror i syfte efterlika originalprodukt. Livsmedlens färskhetatt en
riskerades storskaligheten i produktionen medfört ökadeatt dis-genom
tributionsavstånd. Slutligen nämndes strävandena till ökat kvalitets-ett
medvetande inom primärproduktionen slaktdjur.av ex.

Depatementschefen berörde konkurrensaspekter särskilt utifrån kon-
sumentintressen och påpekade ägarkoncentrationen inom livsmedels-att
industrin och handeln kan innebära risker från konkurrenssynpunkt.
Utöver risken för ökade priser ansågs koncentrationen kunna medföra

urvalet begränsas, så olika smakriktningaratt och kvali-attav varor
tetskrav inte kan tillgodoses. Detta ansågs kunna få till följd att
specialiteter och importerade med otillräcklig omsättning kanvaror
komma utgå de kedjomas sortiment. En koncentrationatt storaur av
viss livsmedelsproduktion till fåtal enheter medett stora stora trans-
portavstånd följd kunde också innebära hälsorisker, särskiltsom genom
olika slag livsmedelstillsatser, används inom livsmedelsindustrinav som
för förlänga hållbarhetstiden.att

Departementschefen fann satsning för förhöjd svenskatt en gemensam
livsmedelskvalitet angelägen och kvalitetsfrågan borde bliattvar
föremål för samlad utvärdering, det ankom på regeringen atten som
besluta om.

För åstadkomma förändrade och bättre kostvanor, förordadesatt
information och utbildning lagstiftning, varvid information ochsamt
utbildning ansågs de viktigaste medlen uppnå målen. fannsDetattvara

skäl undersöka i vilken mån förändradeäven märknings-närmareatt
regler kan underlätta för konsumenterna välja livsmedel ochatt sättaatt

fullvärdig kost. Departemnetschefen avsåg inom kortattsamman en
föreslå regeringen Livsmedelsverket i uppdrag undersökaatt attge
möjligheterna och fonnerna för sådant märkningssystem.ett

De riktlinjer för samlad livsmedelspolitik, riksdagen fastställdeen som
år 1985, kom revideras års1990 beslut livsme-att genom om en ny
delspolitik prop 1989/90:146. Reformen innebar bl.a. genomgripan-en
de förändring svensk jordbruks- och livsmedelspolitikav genom en
intern avreglering skulle genomföras under femårig övergångs-som en
period. Det sedan länge hårt reglerade området skulle marknadsanpas-

Från i huvudsak ha varit producentorienterad markeradesattsas. att
politiken i framtiden skulle konsumenten isätta centrum.

Departementschefen konstaterade det för livsmedelslagstiftningenatt



livsmedelshandeloch 321livsmedelsindustriSvensk1996:144SOU

uppfyllt. frågalförhållandevis välhygienkravetgrundläggande omvar
bristeremellertid uppvisatmåluppfyllelsenhaderedlighetskravet stora

beslutatdockhade riksdagenår 1989Under1980-talet.under om en
innebarbl.1988/89:68,livsmedelskontroll propskärpt ena.som

märkningsbe-frågaredlighetskontrollen, iförstärkning t.ex. omav
köttbe-l959:99lagenbeslutetinnebarVidarestämmelsema. att om

köttkontroll,föreskriftermedupphävdes ochsiktning ersattes omm.m.
Syftetbestämmelser.livsmedelslagensmed stödmeddelades avsom
skulleköttkontrolloch likformigeffektivmed beslutet attvar en

föreskrifterunderströks debeslutethela landet. Ii attupprättas somnya
slakteri-småskaligutvecklingenhindrainte skulleskulle utformas av

månvissutrustning skulle ilokaler ochpåverksamhet. Kraven anpassas
omfattning.verksamhetenstill

regleringssystemetdet rådandevidareDepartementschefen fann att
varvidprisaspektema,ochkvalitets-vadeffekterhade negativa avser

vikten konsumenternaspåtaladekvalitetsfrågasåsomhan aven --
påfår skevalfrihet intekravet påsamtidigt,påpekadevalfrihet, attmen

trygghetochpå säkerhetkravlivsmedelslagstiftningensbekostnad av
för vår hälsabetydelsebetonadehälsosynpunkt.från Han även matens

styrandefria val böroch konsumenternasnäringssynpunktfrån att vara
livsmedelsla-ochutbildninginformation,fall, med hälpi dettaäven av

bestämmelser.gens
avhandlas,Även konkurrensaspektemakompropositioni denna att

gränsskyddochstrukturförhållandenrådandebakgrundmot avmen mer
redlighet.ochhygienintressekonsumenternasi samband medän av

ochfålivsmedelsförädlingensmåskaligaden störrebedömdesBl.a. en
påföljderiksdagsbesluthaft. I dettidigaredenviktigare roll än som

viktigalivsmedelsindustrinssmåskaligaunderströks denpropositionen
Beslutet kommarknaden.lokalapå denkonkurrenssituationenroll för

utfärdadeLivsmedelsverketinnebarförändringar,leda till attatt som
köttkontroll.rådoch allmännaföreskrifter omnya

andraperioden sedanunderfattatspolitiska beslutDe som
och riksdagregeringinneburitområdedettahar inomvärldskriget att

inteså denutformasbörlivsmedelslagstiftningen attbetonat att
landet.inomolika producentermellanellerdiskriminerar import

grundläg-tillämpning dekonkurrensneutraluppnåAvsikten att aven
i denskrivits inhar inteoch redlighethälsaprincipernagande om

verksamhet.Livsmedelsverketsförordning styrsom
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6.6.3 Några centrala begrepp i livsmedelslagen
och livsmedelsförordningen

Livsmedelslagen s.k. ramlag på livsmedelsområdet.är För atten
dess tillämpningsområde, bör några viktigaavgränsa begrepp definieras.

livsmedelMed lagen dryckesvara, njutningsmedel ellermatvara,avser
avsedd förtäras människor med undantagär attannan vara som av av

de på vilken läkemedelslagen tillämplig.ärvaror
Med livsmedelstillsats förstås dels berikningsmedel är avsett attsom

tillföras livsmedel för förbättra dess näringsvärde, delsatt annan vara
eller tillföras livsmedel för påverkaämne är dessavsett att attsom
hållbarhet, konsistens, färg, smak eller lukt eller åstadkomma annan
bestämd egenskap hos livsmedlet, berikningsmedlet, ellerom varan

livsmedelsråvara.ämnet är
Med främmande förstås livsmedelstillsatsämne ämneannat än som,

det ingår i livsmedel, kan hälsorisk eller förändra livsmedletsutgöraom
normala sammansättning eller beskaffenhet i övrigt.

Livsmedelslagen omfattar hantering livsmedel, d.v.s. dels slakt,av
dels framställning, beredning, behandling, förvaring, förpackning,
omförpackning, eller uppläggning livsmedel salu-transport samtav
hållande, försäljning, servering eller överlämnande livsmedelannat av
för förtäring. Bestämmelserna saluhållande gäller i tillämpliga delarom

försäljning, servering eller överlämnandeäven livsmedel förannat av
förtäring. Med vissa få och speciella undantag gäller lagen inte
hantering i enskilt hushåll.

Efter livsmedelslagens inledande kapitel, bl. innehåller desom a. ovan
nämnda definitionerna, följer kapitel rörande livsmedels beskaffenhet,
hantering märkning, saluhållande, personalhygien, livsm edelslokalm.m .,

tillsyn, avgifter för myndighets verksamhet ochsamtm.m., ansvar
överklagande.

Livsmedelsförordningen, innehåller detaljerade föreskriftersom mer
lagen, indelad på med kapitelrubrikerän är sätt,samma samma men

med den skillnaden, efter tillsynskapitlet följer avslutande kapitelatt ett
med rubriken övriga bestämmelser.
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livsmedelsverkStatens

bevakauppgifterLivsmedelsverketlivsmedelsverks ärStatens att
leda och samordnalivsmedelsområdet,påintressenkonsumenternas att

ochsammansättninglivsmedelsundersökalivsmedelskontrollen, att
ochlivsmedelsfrågoranvisningar iråd ochnäringsvärde, attatt ge

huvudsakligenskerDettabättrevägleda konsumenterna matvanor.mot
utbildning.information ochkontroll samtnonner,genom

ochlivsmedelslagendelegationvidsträcktadenMed stöd somav
föreskrifter inomLivsmedelsverketutfärdarföreskriver,förordningen

finnsbindande,Föreskrifterna,tillämpningsområde.lagens ärsom
FS.SLVFörfattningssamlingLivsmedelsverksStatenssamlade i

rekommendationer.råd,allmännainnehåller utgörDenna även som
sökas ioch kanlöpanderådallmännaföreskrifterSåväl utgessom

Författningssamlingensökordsregister.och ikronologisk ordning
omfattning.varierandekungörelserinnehåller cirka 140 av

ochsamarbeteInternationellt6.6.4

reglermed EG:shannoniseringen

underströkslivsmedelsområdetpåsamarbeteinternationelltVikten av
livs-förslag tillmed1971:61propositioneninämntsovan-som -

medelslag.
skalldubbelt. DetsamarbetetinternationellaSyftet med det är

motverka handels-länder,handel mellanbefrämja strävan attgenom en
varförlivsmedel,krav påolika högakanhandelshinderhinder. Ett vara

ochgäller hälsanivåer vadomfattabörsamarbetet även gemensamma
verkat förnivåerpå olikasamarbetsformerhar i sinaredlighet. Sverige

generellredlighetsintressena. Enochhygien-handelssåväl som-
uppnånaturligtvisharmoniseringsarbetei är att gemensammasträvan
förutsättningar. Motolikadeltagande ländernasdeförbättringar, trots

denivåer,lägstaskettsällananpassningenbakgrunden har utanden mot
samarbetetshar angivitlivsmedelsområdetpåkravhögaharländer som

inriktning.
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nordiska samarbetetDet

Fastställandet höjd hälso- och konsumentskyddsnivå inomav en
livsmedelsområdet har varit utgångspunkt för livsmedelspolitiken i de
nordiska länderna och viktig del i det nordiska samarbetet.utgör en
Målsättningen med detta har fastlagts i Samarbetsprogram från årett
1993. Arbetet sker fortlöpande i projektform och indelat efter femär
överordnade nämligen kost och näring, toxikologi och riskvärde-ämnen,
ring, livsmedelshygien och kontroll, dricksvatten och livsmedelslagstift-
ning. Ett viktigt påprojekt lagstiftningsområdet har under år 1995 varit
utarbetandet modell för tillämpningen de EG-direktiventreav en av om
livsmedelstillsatser. nordiskaDe länderna har valt en gemensam,
systematisk uppställning tillåtna tillsatser, kommer skapaattav som
betydande lättnader i den nordiska samhandeln.

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius regelverk på livsmedelsområdet,utgör ett som
utvecklats under FAOzsFN-organen och WHO:s gemensamma program
för standardisering livsmedel, det s.k. Food Standard Programme.av
Dess syfte skydda konsumenternas hälsa och förborga red-är att att
lighet i den internationella handeln med livsmedel, har ansettsmen vara

producentorienterad. WTO stadgar Codex Alimentariusattmer
standarder skall ligga till grund för den livsmedelslagstiftning, harsom
inflytande på handeln mellan länder. Om det uppkommer tvister i
sådana sammanhang gäller Codex Alimentarius regler, landet inteom
kan åberopa skydd för hälsa och säkerhet giltigt undantag. Desom
rekommendationer utarbetats i Codex Alimentarius ligger i storsom
utsträckning till för EG:sgrund bestämmelser på livsmedelsområdet.
Dessutom har nyligen beslutat informationsprocedur rörandeman om en
sådana handelshindrande beslut, baserar sig på tillämpningensom av
nationella regler.

EG: och svensk livsmedelslagstiftningrätten

Det svenska regelverket på livsmedelsområdet i huvudsak harmonise-är
med EG:s regler på området. deI delar totalharmonisering skett,rat en

det inte tillåtet för Sverige ha sigär eller liberalareatt strängarevare
regler på området, vilket fallet vad gäller bestämmelsernaärt.ex. om
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livsmedelsområdetbestämmelser påEG:slivsmedel.märkning avserav
livsmedelshygi-ochlivsmedelstillsatserlivsmedelsstandarder,märkning,

ochbl.a. vinfinns bestämmelserkontroll. Dessutomsamt omen
kontakt med livsmedel,produkter iochspritprodukter, material

för främmandenäringsändamål, gränsvärdenför särskildalivsmedel
användas förskallochdricksvatten ytvattenämnen samt somom

dricksvatten.framställning av
EES-omfattadeslivsmedelbestämmelserEG:sHuvuddelen avomav

för denmed undantagjanuari 1994,kraft den lAvtalet trädde iavtalet.
området hör,Till detbestämmelserna.veterinäradedel som avser

för livsmedelhygienbestämmelserfrågor djurhälsa,utöver avom
julii kraft den l 1994.trädde avtaletden delenanimaliskt Iursprung.

EES- avtalen,på grundskett Sverigeiden anpassningGenom avsom
leda tillbegränsad omfattningmycketbara iEU-medlemskapetkom att

livsmedelsområdet. Enregelverket påsvenskai detytterligare ändringar
införselkontroll.gällererforderlig vademellertidblevanpassning

kontrollenEU innebärgränskontrollerna inomBorttagandet att avav
på denmåste byggautsträckninglandet iförs in ilivsmedel störresom

avsnitt 3.6.7.landet se nedanutförselsker iutförselkontroll som
utsträckning,i myckettotaltLivsmedelslagstiftningen storär sett,

fånationella reglerResterande,EG-direktiv.baserad på krav i ärrent
sammanhang. Samarbe-olikaiavgifter,huvudsakoch gäller i uttassom

naturligt-harbeskrivitssådant deAlimentariuskring Codextet ovan --
anpassningen.underlättatvis

fåttförändringarantalemellertid göras.På detaljnivå har ett stort
rättsbildningtvå tekniker. DenpåbyggerHarmoniseringsarbetet som

viktigasteolika slag. Derättsakterform iEG, siginomäger tar avrum
juridisktvilka samtligaoch beslut,förordningardirektiv, ärärtyperna

rättsverkningar.ochkänneteckenolikaövrigt haribindande, men
ochmedlemsstaternatillriktar sigbeslutDirektiv och vanligen även
förnationella planetpå detverkställighetsåtgärderi principförutsätter

direktiv tillomsättningenVidberördabli gällande i stater.att av
till-själva bestämmafrihetmedlemsstaternanationell har atträtt

iresultatuppnå detföroch medelvägagångssätt att som anges
gällande iomedelbartdäremotFörordningar rättdirektiven. utgör

mellankommandedärför ingenkräverochmedlemsstatersamtliga
regelverket påsvenskaplanet. Detnationellapå deträttsbildning

förordningarpå direktiv. Dehuvudsakilivsmedelsområdet bygger som
antalet,tilloch sprit,främst vinförekommer gäller är störst mensom



326 Svensk livsmedelsindustri och livsmedelshandel SOU 1996:144

det förekommer marknadsförordningar och förordningar gällandeäven
fjäderfä, och geografiska beteckningar.äggex.

Undantag övergångsvis medgivits Sverige anslutnings-isom
fördraget m.m.

Sverige har i medlemskapsförhandlingama med EU deklarerat vikten av
kunna behålla hög ambitionsnivå vad gäller bl.a. livsmedelssäker-att en

het och djuskydd och har därvid begärt undantag från EG:s bestämmel-
på vissa områden. Sådana undantag kan eller gällapermanentaser vara

för begränsad tid. Sverige har tillerkänts i principett permanenten - -
undantag beträffande kontroll salmonella i kött infört från EU.av
Undantaget kommer utvärderas och kan komma deatt omprövasatt om
svenska förhållandena likvärdiga de övriga medlemsländemas.är
Tidsbegränsade undantag har medgivits beträffande förbudt.ex. mot
antibiotika och kadaverrnjöl i djurfoder, fetthalt i mjölk och kontroll av
vissa allvarliga djursjukdomar i infört kött, såsom BSE, d.v.s. "galna ko-
sjukan" och svinpest. brittiskaDen regeringens bedömning det kanatt
finnas samband mellan BSE och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hosett
människor, föranledde kommissionens beslut exportförbud iom mars
1996. Livsmedelsverket har i kungörelse den SLV22 1996,en av mars
FS 1996:4, förbjudit införsel, saluhållande livsmedelm.m. av som
innehåller, framställtsbestår eller kött från nötkreatur medav av

Storbritannieni och Nordirland. Sverige försöker vidare attursprung
behålla sina nationella regler beträffande azo-färgämnen och söt-
ningsmedlet cyklamat.

Frågan EG:sanpassningen till regler i samband först EESmedom
avtalet fullaoch därefter det medlemskapet i gemenskapen 1995
behandlades också i avsnittovan

6.6.5 Nivåer i tillsynsverksamhet och kontroll

Avsikten med den offentliga livsmedelstillsynen tillär att attse
livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs, så konsumenternaatt
skyddas hälsorisker och oredliga förfaranden. Offentligmot mot
livsmedelstillsyn omfattaskall eller flera de följande momenten,en av
nämligen inspektioner, provtagning och analys, kontroll personal-av
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genomgång egenkontrollprogram,hygien, resultat från egentillsynav
Ävendokumentation i verksamheten.och andra kanmomentannan

offentlig tillsyn. Livsmedelsverket lyder underingå i Jordbruksdeparte-
och den centrala tillsynen efterlevnadenutövar övermentet av

föreskrifterlivsmedelslagen och de meddelats med stöd lagen.som av
Länsstyrelsen den tillsynen inom länet. dagligaDenutövar närmare
tillsynen i landet miljö- och hälsoskyddsnämndema,utövasrunt avom

regeringen har föreskrivit tillsynen skallinte Livsme-att utövasom av
delsverket.

Livsmedelsverket direkt tillsyn verksamheten vid bl.a.utövar över
kontrollslakterier, fristående sanitetsslaktavdelningar, mejerier, ägg-
produktanläggningar och exportkontrollerade anläggningar. Dessutom

Livsmedelsverket tillsynenhar övertagit antal, livsm edels-över störreett
företag.

och hälsoskyddsnämndemas livsmedelstillsyn företagMiljö- vid ett
bl.a. godkännande livsmedelslokal,består inspektion verk-av av av

samheten, granskning företagens egentillsyn, provtagning samtav
infonnation och rådgivning.

Tillsynsmyndigheten skall fortlöpande de och degörata prover
fordras för tillsynen hänsynundersökningar med till livsmedels-som

myndighetens ansvarsområde.hanteringen inom
fåtillsynen har tillsynsmyndighet tillträde till områden,För rätt atten

ochlivsmedelslokaler och andra undersökningar ochgörautrymmen att
där. Myndigheten har vidare på begäran få derätt attta prover upp-

behövs för tillsynen.lysningar och handlingar som
fårTillsynsmyndigheten vidare meddela föreläggande eller förbud som

behövs för lagen föreskrift meddelats meduppenbart eller stödatt som
lagen skall efterlevas. sådant föreläggande eller förbud får förenasEttav

förutsättningar kan tillsynsmyndigheten förordnamed vite. Under vissa
på felandes bekostnad eller handrättelse den ta om en vara somom

saluhålls vad föreskrivs i vissa livsmedelslagensi strid med som av
bestämmelser, eller vad framgår föreläggande eller förbud.ettsom av
Om tagits hand i något fall, får underägaren,annaten vara om
tillsynsmyndighetens kontroll, duglig till livsmedel ellergöra varan
använda den för något ändamål. skall den förstörasAnnarsannat genom
tillsynsmyndighetens försorg.
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Egentillsyn

k egentillsyn Livs-offentliga tillsynen denbas för denEn är s som
med stöd livsmedelslagen. Denmedelsverket får föreskriva somav

skyldigverksamhet vilken livsmedel hanterasyrkesmässigt bedriver i är
omfattninganpassad efter verksamhetensegentillsyn, ärutövaatt som

komma in medfrån tillsynsmyndighetenoch efter uppmaningart, att
för egentillsynen och följa detkontrollprogramförslag till att av

Egentillsynen börtillsynsmyndigheten fastställda kontrollprogrammet.
verksamhet. Kontrollprogramför tillsynsmyndighetensgrundutgöra en

kontrollbe-enkla verksamheter, därfastställas för mycketbehöver inte
måsteolika verksamheter,kraven varierar förhovet ringa. Eftersomär

ochverksamhetens omfattningefterkontrollprogrammet anpassas
rengörings-områden temperaturmätning,Några viktigainriktning. är

på hygienisktpersonalen arbetaruppföljningrutiner att ettsamt av
riktigt sätt.

framLivsmedelshandlareförbund tagitSverigesdetalhandelsledet harI
enskildaöverenskommelse mellanförslag tillett typprogram samt ett

hälsoskyddsnämnderna.lokala miljö- ochbutiker och de

Ansvarsfrågor6.6.6

livsmedels-överträdelserskyldig beivraTillsynsmyndigheten är att av
Överträdelser livsmedelslagenbestämmelser ivissalagstiftningen. mot

livsmedelslagen kanstödmeddelats medsådana föreskrifteroch avsom
överträdelse,kaninte ringastraffansvar. Om gämingenmedföra är en

fängelsemedföra böter elleroaktsamhet,uppsåtligen ellerskett avsom
hälsosynpunkt ellerbetydelse förförpliktelsehögst år. Omi ett aven

omfattning elleriuppsåtligen åsidosättskonsumentintressetför större
högst två år.till fängelse iallvarligt dömspå sätt,ettannars

värdetlivsmedelslagen ellerföremål för brott enligtvaritEn vara som
förverkat, detskall förklarassådant brottutbytesamt omavav varav

obilligt.uppenbartinte är
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6.6.7 Livsmedelslagstiftningen och import av
livsmedel till Sverige

ledEtt i livsmedelskontrollen den k införselkontrollen. Borttagandetär s
gränskontrollema inom EU innebär kontrollen livsmedelattav av som

förs in i landet i utsträckning tidigare måste bygga på denstörre än
livsmedelskontroll sker i utförsellandet.som

Tillsynen vid införsel animaliska livsmedel från EU-landannatav
utförs i hög utsträckning led i egentillsynen. förstDen iettsom som
landet animaliskaparti med livsmedel från EU-landmottar ett ett annat
skall innan fårpartiet hanteras vidare kontrollera åtföljspartietatt ettav
handelsdokument eller sundhetsintyg, skall innehålla vissaett som
uppgifter, dokumentet eller intyget och livsmedletatt stämmer överens

sättm.livsmedlet kontrollmärkt på visst Den först iärsamt att som
landet kött nötkreatur, svin eller fjäderfä från EU-mottar ett annatav

handlingarland skall efter mottagandet kontrollera medföljer vilkaatt av
det framgår salmonella påvisats köttetinte i med användandeatt av en

EG fastställd undersökningsmetod. Saknas sådana handlingar, och ärav
köttet användas livsmedel i Sverige, skall tillsynsmyndig-avsett att som
heten, innan partiet får hanteras vidare, låta undersöka köttet frågai om
salmonella. kött får,Detsamma gäller eller hästdjur. Dengetav som
först i landet konsumtionsägg från EU-land skall,mottar ett annat om

livsmedelavsedda användas i Sverige, kontrolleraäggen är att attsom
handlingar medföljer visar kommer från besättningäggenattsom en

6’.med godkänt kontrollprogram för salmonella föreskrifterDessa
gäller inte sådana förs frånlivsmedel in Finland, livsmedlet isom om
fråga där.producerats

Om handelsdokument sundhetsintyg föreskrivseller i kungörel-som
saknas innehåller felaktigheter,eller eller kontrollmärkningsen om

saknas, skall den mottagit livsmedlet dröjsmål underrättautansom
tillsynsmyndigheten detta. Livsmedelspartiet får i sådana fall inteom
hanteras vidare förrän tillsynsmyndigheten lämnat sitt medgivande
därtill. Då livsmedel inte uppfyller bestämmelserna fåri kungörelsen

63 2 § SLV FS 1995:20
‘°‘ 5 § SLV FS 1995:20
‘°’ 8 § SLV FS 1995:20
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Vid sådant förhållande fårhand partiet.tillståndsmyndigheten ettta om
tillbaka till avsändarlan-ombud välja sändaeller hans attägaren varorna

behöriga myndigheten i detta land lämnarförutsättning denunderdet att
medgivande därtill.sitt

från föreskrifterna imedge undantag dispensLivsmedelverket kan
kungörelsen.

LivsmedelsverketEU-medlemmar, harintefråga länderI ärom som
föreskrifter och allmänna råd kontrollmedutfärdat kungörelse omen

16°.från tredje land Enligtlivsmedel importeras 4 §animaliska somav
från tredje landkontroll livsmedel importerasförordningen somom av

tillsynsmyndigheten i denvid den lokalagränskontrollveterinärskall
finns för importkontrollen.gränskontrollstationdärkommun ansvara

får endast import-omsättning inom EU medgesför friImport om
importkontrollenenlighet med bestämmelserna ochutförts ikontroll har

och det i före-motsvarande medel deponeratsbetalats ellerhar -
för kostnader kontrollen kansäkerhet dekommande fall ställts som-

medföra.
gränskon-och identitetskontroll viddokument-Kontrollen omfattar

gränskontrollstationKontrollema vidgränspasseringsstation.troll- eller
m.gränskontrollveterinär Varjeöverinseendeutföras underskall av

tullbe-skall, vilkenfrån tredje landvaruparti med livsmedel oavsett
och identitets-genomgå dokument-anmälts till,handling livsmedlen

livsmedlens destina-livsmedlenskontrollerakontroll för att ursprung,
livsmedlen uppfyllerbeskrivningendentionsort, närmareatt av

till vilketdet EU-landi Sverige eller iföreskrivna veterinära krav
avvisatslivsmedlen inte tidigarevidaresändas ochlivsmedlen skall att

EU.gränspasseringsstation inomgränskontrollstation ellervid annan
kommer frånskall livsmedlenGränskontrollveterinär gräns-enom

identitetskontrolldokument- ochförvissa sigpasseringsstation attom
grundvalpåfysikt kontroll varje partiutförts, utförahar ettaven av
livs-medlenkontrollerapartiet förrepresentativt urval ärattattav

utföras pålaboratorieundersökningar skallutföratjänliga, låta de som
främmande ochför undersöka deochplatsen resterattta avprov

Livsmedelsverket särskiltsjukdomsalstrande mikroorganismer som

‘°° SLV FS 1994:59
7 FS 1994:596 § SLV
68 SLV FS 1994:597 §
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S. från beskrivna kontrollen före-Vissa undantag denbeslutar om
kommer.

fysisk kontroll har utförts skalldokument-, identitets- ochNär ett
och undertecknas denne.gränskontrollveterinärenintyg fyllas i avav

tullmyndigheten, kopiadröjsmål överlämnas tillOriginalet skall utan en
ombud och den andra kopiantill importören eller dennesöverlämnas

behållas gränskontrollstationen.skall vid
tillåtassig import inte kan ochOm det vid importkontrollen visar att

så skall gränskontroll-hygieniska medger,varupartiets statusom
samråd med importören, möjligt beslutaefterveterinären, snarast att

ellertill avsändaren, sändas till tredje landsändningen skall returneras
förstöras.omhand, duglig till livsmedel ellerpartiet skall görastasatt

områden från konkurrens-viktiga6.6.8 Några
synpunkt

granskautredningen valtSåsom framgår rubriken, har närmareattav
från konkurrenssyn-ha betydelsenågra regelområden, kan antassom

neutralitetsammanhanget reglemas ipunkt. särskild vikt iAv är
och ekonomiska situation.storlek, kunskapförhållande till aktörernas
eller expansionshindrandeeventuella etablerings-Vidare bör reglemas

effekter vad gäller importeventuellaeffekter liksom derasutrönas, av
anspråk påföljaktligen intelivsmedel. Utredningen göragör att en

regelområde, reglerna tjänarvarjeuttömmande beskrivning utanav
åskådliggörande exempel.snarare som

för livsmedelslokalerreglernaområden berörasDe kommer ärattsom
mejeriverksamhet,märkning, slakt,och utrustning,inredningoch deras

livsmcdelsstandards.ochavgiftssystemet

ochderas inredningLivsmedelslokaler utrustning m.m.

och utrustning kan sökaslivsmedelslokaler derasreglerGenerella om
Livsmedels-livsmedelsförordningensåväl livsmedelslagen ii samtsom

finnsFS vissa livsmedelSLV 1996:6. Förverkets författningssamling,

16°9 § SLV FS 1994:59
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särskilda regler vad gäller lokaler, inredning och utrustning, it.ex.
kungörelsema hantering mjölk, slakt fjäderfä slaktsamtom av m.m. av

tamboskap och hängnat SLVvilt, FS 1994:1, ll och 13, vilkaav
behandlas i avsnitt.senare

Föreskrifter livsmedelslokals konstruktion och utformning i övrigtom
meddelas i särskild ordning Statens planverk i fråga byggnad.av om

innehållerVidare Plan- och bygglagen, föreskrifter meddelatssamt som
med stöd den lagen, bestämmelser byggnad inrymmerav om som
livsmedelslokal.

Syftet med reglerna livsmedelslokal skall inredd påär att en vara
sådant faraoch skötas så inte föreligger för livsmedel isätt att att
lokalen för menlig påverkan, 36 § livsmedelsförordningen.utsätts

får hanterasLivsmedel inte yrkesmässigt på ställe iänannat
frånlivsmedelslokal. den regeln förutsätterEtt särskilt tillstånd.avsteg

Godkännande m. m.

En livsmedelslokal får inte enligt huvudregeln i livsmedelsför-37 §-
ordningen förrän lokaleni bruk med dess inredning blivittas-
färdigställd och godkänd för sitt ändamål. Enligt huvudregeln detär

Livsmedelsverket frågorvidare godkännandeprövarsom om av
slakterier, fristående sanitetsslaktavdelningar, mejerier, äggprodukt-
anläggningar, exportkontrollerade anläggningar, livsmedelslokalersamt
i jämvägsvagnar, luftfartyg och fartyg registreringspliktiga,ärsom
medan miljö- och hälsoskyddsnämndema frågor god-prövar om
kännande andra livsmedelslokaler, livsmedelsförordningen.38 § Ettav
godkännande livsmedelslokal kan, under vissa förutsättningar,av en
återkallas den myndighet den fortsatta tillsynenutövar översomav
lokalen.

nämnda kungörelsen, SLV FS innehåller före-Den 1996:6,ovan
skrifter och allmänna råd livsmedelslokaler. allmännaUtöver kravom
för godkännande livsmedels, innehåller kunggörelsen7 särskildaav
krav för godkännande tillverkningslokaler, och försäljnings-8av av
lokaler, Därefter följer regler och9-14 §§. allmänna råd lokal-om
hygien, och livsmedelslokal fordon,15-19 §§, i §§. Slutligen22-36om
föreskrivs Livsmedelsverket kan medge undantag dispens frånatt
bestämmelserna i kungörelsen, § SLV FS37 1996:6.

Några återkommande, viktiga områden i fråga lokalbestämmelser-om
temperaturförhållanden, förutsättningar för renhållning lokalenärna av
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utrustning åtgärder förhindrar s.k.och dess inredning och samt som
föroreningar från källor.korskontamination och yttre

för godkännande livsmedelslokal inleds medallmänna kravenDe av
endast lokalensförklaring, livsmedelslokal får godkännasatt omen en

sådan god livs-konstruktion, utformning och inredning är att en
verksamhetens ochmedelshygien kan upprätthållas med hänsyn till art

därefter krav bland andraomfattning. Under punkter följer de16 som
Lokalensuppfyllda för uppnå god livsmedelshygien.skall attvara en

utformning och inredning skall skydda ansamlingkonstruktion, t.ex. mot
giftiga skall förhindraoch kontakt med material. Densmutsav

utmstning,inventarier, luftkorskontamination mellan livsmedel, vatten,
och den skall möjlig-föroreningar från källoroch personal yttresamt

skallvid behov, desinfrcering. Vidareeffektiv rengöring och,göra
belysning, tillfredsställandetillfredsställande dagsljus ellerlokalen ha

erforderligoch kalltventilation, tillgång till rinnande varmt vatten av
för handtvätt, lämpligaplacerade tvättställmängd och kvalitet, lämpligt

arbetsredskap, tillräckligtutrustning ochanordningar för rengöring ettav
kapacitet, särskiltmed tillräckligantal toaletter, avlopp ett utrymme av

för personalens ombyte och förvaringtillfredsställande beskaffenhet av
upprätthålla lämpligaförutsättningar förkläder att temperatur-samt

finnas kyl- och frysutrymmen,Om så erfordras, skall detförhållanden.
för varmhållning ochoch upptininganordningar för infrysning samt

sköljning eller tvättningför rensning,nedtining, särskilt utrymme av
förliknande, tillräckligarotfrukter, potatis ochgrönsaker, utrymmen

anordning förförpackningsmaterialförvaring livsmedel och samtav
städredskap, rengörings-för förvaringlastning och lossning, utrymme av

för förvaring returemballage,desinfektionsmedeloch utrymmensamt av
avfall. Såväl absoluta deruttnande och vått deavfalltorrt samt som

medfall kompletteradebehovsrelaterade kraven, i vissa närmareär
och utformning.placering, kapacitetbeskrivningar gällande bl.a.

underbeskrivits tillkommer 6de allmänna kravUtöver som ovan,
tillverkningslokaler,särskilda krav för godkännandepunkter ärsomav

omfattarlivsmedel.framställning eller beredning Dessaavsedda för av
innertak och installationerhur i lokalen, dessbl.a. regler ytor somom

råvaror,föreskrivs hurbeskaffadc. Därutöverfästade i tak skallär vara
förskall förvaras för inteallt efter verksamhetens utsättasattart,

menligtpåverkan eller för inte självaförorening eller menlig attannan
uppställs påde materialkravpåverka livsmedel. Vidare anges som

köttkrokarstyckningsbord, saltningskar ochoch arbetsbord,berednings-
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i de fall oförpackade fiskvarorkött- eller hanteras i lokalen. Slutligen
påpekas det, så erfordras, skall finnas särskilt och heltatt avsettom
avskilt för plockning och urtagning fågel eller avhudningutrymme av
och urtagning och kanin.viltav

särskildaDe krav uppställs för godkännande försäljningslokalsom av
omfattar paragrafer. två första paragrafema7 De handlar i huvudsak-

hur kyld förvaring och exponering oförpackade köttvaror ochom av-
fiskvaror skall ochanordnad de uppställer krav på erforderligavara

för styckning och rensning särskilt ellerutrymmen samt utrymme
särskild arbetsplats för förpackning köttvaror. följsDessa reglerav av

bestämmelse särskilt kylt för värmekänsliga bakverk.utrymmeen om
Försäljning oförpackade livsmedel föranleder ytterligare bestämmel-av

två, följande paragrafema,i de innehåller krav på attser som
betjäningsavdelning skall avskild från omgivande ochutrymmevara
försedd försäljningsdiskmed kundsidan, anordnad såärmot attsom
allmänheten inte får tillträde till betjäningssidan. De vidare detattanger
vid sådan försäljningsdisk skall finnas varuskydd glas eller annatav
ändamålsenligt material, det inte fråga försäljningsdisk förärom om en
färska frukt, rotfrukter,bär, grönsaker, potatis, eller ägg.svamp
Slutligen beträffande bl.a. på försälj-uppställs krav ytmaterialen
ningsdisk, hylla och skyltbord, används för uppläggningsom av
oförpackade livsmedel på rensbänk för fisk.samt

Under kapitel med rubriken lokalhygien återfinns kompletterande,ett
hygieniska krav paragrafer. omfattarunder 5 Dessa bestämmelser om
lokalens, inredningens och utrustningens skick och rengöring. De
innehåller krav gäller placering lådor, kartongervad ochäven utrust-av
ning får placeras så förorenas,inte livsmedel kanattm.m., som

försvåras eller ventilationen påverkas. frågarengöring l ventilationom
skall så erfordras och låstafönster i hållas stängdaytterväggarom- -
under tid då oförpackade livsmedel hanteras lokalen. Underi detta

återfinnskapitel regeln plockning och urtagning fågelatt samtom av
avhudning och vilkt och kanin livsmedelslokalurtagning i bara fårav
utföras i helt avskilt innehållerKapitlet bestämmelserävenutrymme.
angående hundar, ochkatter andra ovidkommande djur, enligtsom
huvudregeln inte får vistas i livsmedelslokal, tobaksrökning, ärsom
förbjuden i andra serveringslokal och personalrum,änutrymmen samt
vissa restriktioner beträffande personaltoaletter. Kapitlets avslutande
paragrafter innehåller förbud. Det gäller användning eller förvaringett

bl.a. farliga kemiska produkter och icke godkända livsmedelstillsatserav
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direktstår ieller ihanteraslivsmedellokal där utrymmei som
fall deför debl.a.undantag,harFörbudetmed lokalen.förbindelse
ochverksamhetentillmed hänsynmotiverade attförbjudna ärvarorna

betryggandepåförvaras sätt.de ett
livsmedelslokalpåkravuppställskapitelavslutandekungörelsensI

gällerförutsättningarsärskildaefter deanpassadevilkafordon,i somär
dessa.

tillkommergrilladeerbjudaönskarhandlarefalldeI även varoren
föranordningarutfonnning,grillavdelningensgällervadkravytterligare

ochråvarorsärskiljandenedkylning,elleravsvalningochupptining av
hanteringförarbetsplatsavskärmadhelstsärskild,produkter,grillade av

gällerkrav vaddetaljeradesådanförvaringfjäderfä samtrått samt av
FSSLVmedi arbetetolikavidtemperaturhållning moment varan

1975:13.
Exempelviskungörelser.andraikompletterasbestämmelserDessa

hanteringrådallmännaföreskrifter ochmedkungörelseninnehåller om
ochmaterialpåkravytterligarebl.a.1995:6FSlivsmedel SLVav

medkylvarorhanteringbestämmelserutrustning an-avomm.m.
förbudvaruslagför lika motsamtförvaringstemperaturervisningar om

kundut-Självbetjäning ilivsmedeloförpackadesaluhållande genomav
undantag.vissamedrymme,

ochmaterialbestämmelserdetaljerademycketochOmfattande om
med1993:18,SLVFSiåterfinnaslivsmedelmedkontaktiprodukter

kungörelsemiändringar senareen

fatkärl, lock,"O användasintelivsmedel fârhanteringVidfotnot6 av
med aberöringikommerlivsmedletanvändningvidlikande,eller vars

litermilligram blysammanlagt 3förzinkad b än perytayta meravgersom
medvarje gångtimmehalv gånger,urkokning trerymd vid nykärlets anav

milligram0,1ättikssyra cyta, änvattenlösning4-procentig avger mersomav
ättiksyralösningsådanmedurlakningvidrymdkärletsliterkadmium avper

övrigtutrustning itimmarunder 24vidbunder rumstemeparturangessom
iBestämmelsernakadmium.ellerblymedi beröringkommerlivsmedletdär

dricksvatten.förutrustningkärl ellerintegällerla annan
livsmedels-enligt §7kravenuppfyllerinteutrustningellerMaterial7 som

får intekungörelsedennai 6 §eller1971:807förordningen avsessom
i direkti stårellerhanteraslivsmedeldär utrymmei lokalförvaras som

med lokalenförbindelse
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Närmare bestämmelser hantering och märkning djupfrystaom av
står finna i kungörelsen med föreskrifteratt och allmänna rådvaror om

livsmedel"djupfrysta
Livsmedelsverket eller miljö- och hälsoskyddsnämnden kan medge

undantag från vissa de nämnda reglerna.av

livsmedelmMärkning av

livsmedelmMärkning viktigt hjälpmedel förär konsumenternaett iav
deras val produkter. Märkning och dess utformning fårnärmareav
nämligen inte vilseleda den till vilken livsmedelett är avsett att
saluhållas, särskilt vad gäller livsmedlets beskaffenhet, i synnerhet dess
karaktär, identitet, egenskaper, sammansättning, kvantitet, datumuppgift,

tillverknings- eller produktionsmetod.samt Ett livsmedel fårursprung
inte tillskrivas verkningar eller egenskaper det inte har. Inte hellersom
får antydas livsmedlet har speciella egenskaperatt i de fall alla liknande
livsmedel har sådana egenskaper.

Alla färdigförpackade livsmedel, minststörsta 10ärytavars
kvadratcentimeter skall märkas med uppgifter om:

varubeteckning,
ingrediensförteckning alla ingredienser skall enligt huvudregeln dekla-

i fallande skala,reras en
nettokvantitet vikt eller volym,
bäst före-dag eller sista förbrukningsdag för särskilt känsliga livs-
medel,
förvaringsanvisning på med sista förbrukningsdag ochvaror varor
med bäst före märkning, sådan uppgift har betydelse för hållbar-om
heten, I

på förpackare eller tillverkare eller säljare adress omnamn samt
denne etablerad inom EES-avtaletsär område,

om avsaknad uppgiften kan vilseleda,ursprung av
bruksanvisning om livsmedlet inte kan användas sådan,utan

‘ SLV FS 1993:16
m Regler prismärkning finns inhämta i prisinformationslagcnattom
1991:601
"3 Reglerna märkning återfinns i Livsmedelsverkets kungörelse SLV FSom
l9932 l9.
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alkohol.volym-procent1,2meddryckeralkoholhalt i änsamt mer

returflaskorochförpackningarmindregällermärkningpåkravLägre av
krage.ellerhalsringetikett,och saknarmärkningbeständigharglas som

vid salu-identifikationsmärktalivsmedelskall allaprincipl vara
livsmedel,partiskalldennahjälpMedhållandet. ett ex. avsomav

identifieras.kunnalättkonsument,tillfår säljasanledning intenågon
upptinings-fetthalt,mångddeklaration,märkningskravYtterligare som

livsmedel.vissaförspädningsanvisning finnsochanvisning
klartext,och ilättlästskall ärmärkningen,förAnsvarig varasom

säljerdenellertillverkarenförpackaren, varan.som
användas,språk fårsvenska. AnnatpåskallMärkningen omvara

förstå uppgifterna.kanmodersmålsvenskamed antaskonsumenter som
konsumenternaförståsvanligtvisspråkdanskaochNorska är avsom

språk kanBeträffande övrigaanvändas.allmänhet kandärför ioch som
burk,på"pineapple"ochför "te"ställeti"tea" somenaccepterasex.

påbildtydlighar ananas.enen
samlade i denfinnsmärkningsbestämmelsemaHuvuddelen ovanav

Livs-andra,finns ibestämmelserYtterligarekungörelsen.nämnda av
näringsvärde-vad gällerkungörelser,utfärdademedelsverket ex.

identifikationsmärkning.ochdeklarationer

l74Avgiftssystemet

tillsynhälsoskyddsnämndemasochmiljö-ochLivsmedelsverketsBåde
hälsoskyddsnämndensochmiljö-Avgiften föravgifter.medförenadär

undersökning.ochprovtagningbekostaföranvändasskalltillsyn att
frågortillsynsmyndighet prövarbetalasavgiftskall närDessutom enen

uppföljningförliknandeellergodkännande samttillstånd, av provom
anmärkning.tilllettsom

införselvidavgifterbestämmelsersärskildafinns avDärutöver om
köttbesiktningköttbesiktning. Föroch förlivsmedelutförseleller av

tillsynsavgiftm reglerasdennaförkostnadernaårligutgår ingen utan
nämnda,utgår defallövriganedan. Ibesiktningsavgiftema,via ovanse

livsmedelstillsynm avgift för1989:1110förordningenEnligt l § mm.om
avgiftårligbetalalivsmedelslokalverksamhet ivissdriverskall den ensom

1996:15.FSSLVframgårAvgifternalivsmedelstillsyn.för av
"5 1990:10FSSLV
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särskilda avgifterna vid sidan den årliga tillsynsavgiften.av
Hur avgifterna bestäms framgår tabell 20 nedan. Om två eller fleraav

verksamheter bedrivs i anläggning har mycket starktsom ettsamma
hanteringsmässigt samband med varandra endast avgifttas Iut.en
sådana fall bestäms avgiften med ledning dels den verksamhetav som

den huvudsakliga ochär antingen den sammanlagda omsättningen eller
det totala antalet årsarbetskrafter. Om verksamhet tillhör l-3som grupp
sysselsätter högst två årsarbetskrafter och tillsynsbehovet ringa, fårär
avgiften ned eller efterges.sättas Indelningen i avgiftsgrupper har gjorts
med utgångspunkt i de skilda kontrollbehov från hygien- och redlig-
hetssynpunkt, de olika leden i livsmedelskedjan föranleder.som

Tabell Avgiftsnivåer20 och företagsstorlek

Avgiftsgrupp Avgiftsklasser/ Omsättning Nlkr lår
A B C D E

4 4-10 11-50 51-150 150 ~1.1 l 750 7 000 12 000 24 000 36 000
1.2 l 750 3 500 7 000 12 000 24 000
1.3 l 750 1 750 l 750 3 500 7 000

| | I26-100Il01-4004 4-25 400
2.1.1 1 500 3 000
2.1.2 1 500 3 000 6 000 12 000 24 000

L4 | | | I4-10 11-30 30
2.2 1 500 3 000 6 000 9 000
2.3 1500 1 500 1500 1 500

Källa: Livsmedelsverket

Avgifisgrupper: 1.1 styckning, charkuteritillverkmng m.m.
1.2 Frukt och grönsakskonservering m.m.
1.3 Jästtillverkning, sockertillverkning,

kaffetillverkning, stärkelsetillverkning m.m.

ll Partihandel med frukt och grönsaker
Övrig2.1.2 partihandel

2.2 Detaljhandel med styckning m.m.
Övrig2.3 detaljhandel
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betalaskalllivsmedelslokalgodkännandeansökerDen enavomsom
utgåberäknastillsynsavgift,årligadenavgift sommotsvararsomen

godkännandeprövningförnyadVidgodkännandet. avefter aven
verksamhetenbedrivnalokalenden ianledninglivsmedelslokal i attav

väsentligt,ändratsinredningdessellerlokalenellerväsentligt,ändrats
avgift,betalaverksamheten motsvarardriverdenskall somensom

utgå efterberäknastillsynsavgiftenårligadenhälftenhögst somav
ändringen.

tillståndansökerhälsoskyddsnämnden attochmiljö-hosDen omsom
betalaskalllivsmedelslokal,iställepålivsmedel än enhantera annat

prövningkostnad föradministrativanämndens avavgift, motsvararsom
avgiftenfårtideller kortaremånadgällertillståndansökan. För ensom

tillsynsavgift.årlighalvhögstbeloppuppgå till motsvarar enett som
Avgiftentillståndsavgift.helavgiftentillståndövrigaFör motsvaras en
beräknastillsynsavgift,lägstadenutgångspunkt imedberäknas som

gäller.tillståndetslagdetverksamhetförenligt somavovan
fåranmärkning,tilllettföljertillsynsmyndighetNär somprovuppen

kostnader.myndighetensavgiftden motsvararutta somen

Slakt

samladehuvudsakfinns iochomfattandeslaktBestämmelserna ärom
vilt,hägnatochtamboskapslaktkungörelserLivsmedelsverketsi avom

färskthanteringochslaktfjäderfäslakt samt avannanomavm.m.om
ren.°kött av

vilthägnatochtamboskapSlakt av

medsambanditillsynochReglemam besiktningvidgäller annan
sanitetsslak-slakteri,vilt ioch hägnattamboskapkötthantering avav

olycksfall,anledningdjur islaktförslakteriavdelningtavdelning avav
ellerhygieniskadjurslaktförellersjukdomellerskada avsomav

fryshusochkyl-formersärskildaunder samtslaktasskallskälandra
anläggningar. Inämndapåställskravdeomfattaroch även som

kötttillsynochbesiktningreglerfinnskungörelsen avannanäven om

6 och 12.1994:1, 11FSSLV
"7 1994:1FSSLV
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hägnat vilt på ställe i slakteri viltbesiktning.annat änav

Enligt 38 § livsmedelsförordningen godkänner Livsmedelsverket
livsmedelslokaler i bl. slakterier, fristående sanitetsslaktanläggningara.

exportkontrollerade anläggningar.samt Miljö- och hälsoskyddsnämnder
godkänner andra lokaler de iän nämnda lagrum. Stycknings-som anges
anläggningar producerar fem styckat köttän vecka ochsom tonmer per
kyl- och fryshus får sälja sina till länder omfattas EES-varor som av
avtalet. Lokaler i sådana exportanläggningar skall godkännas av
Livsmedelsverket. Detta gäller styckningsanläggningäven attsom avser
sälja sina till exportkontrollerad anläggning förvaror annan att varorna
skall ingå i produktionen vid den anläggningen. Livsmedelsverket skall

godkänna livsmedelslokaleräven i anläggningar önskar exporterasom
till länder utanför EES-avtalets tillämpningsområde. Bestämmelserna
innebär vidare miljö- och hälsoskyddsnämndenatt godkänner livsme-
delslokaler i styckningsanläggningar producerar högst femsom ton
styckat kött vecka. Varor från sådana anläggningar får enbart säljasper
inom landet. Huvudregeln den myndighetär att godkäntsom en
livsmedelslokal den fortsattaäven tillsynenutövar lokalen och denav
verksamhet däri.som ryms

De vanligaste djurslagen omfattas bestämmelsernasom ärav
nötkreatur, svin, får, och hästar tamboskapgetter hjort ochsamt
vildsvin hägnat vilt. Beträffande samtliga djurslag omfattassom av
kungörelsen råder köttbesiktningstvång. Djuren skall besiktigas levande
före slakt och deras kroppar och skall genomgå besiktning efterorgan
slakt, innan köttet saluhålls eller hanteras vidare i avsikt användasatt

livsmedel. Slakt och hantering enligt kungörelsen skallsom enligtannan
huvudregeln ske i godkänd anläggning. Hägnat vilt får slaktas ochäven
besiktigas på ställe vid slakteri. Reglernaannat än gäller inte vid
husbehovsslakt och reglerna styckning och lagring omfattar inteom
sådan verksamhet i detaljhandeln eller liknande, där färskt kött efter
hanteringen saluhålls direkt till konsument.

Livsmedelsverket kan medge undantag från reglerna i kungörelsen,
besluta den skall omfattaatt andra djurslagäven och besluta om
ytterligare kontroll.

En livsmedelslokal i anläggning omfattas kungörelsen fårsom av
godkännas den uppfyller de byggnads- inrednings- och utrustnings-om
krav finns i kungörelsen och det kan verksamheten i densom antas att
anläggning lokalen ingår i kan bedrivas enligt de krav finnssom som
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medmeddelatsreglerandraellerkungörelsenilivsmedelslagen,i som
livsmedelslagen.stöd av

besiktningenacceptabel,inteanläggningvid ärhygienenOm omen
ellertillfredsställandepågenomföras sättkanslakt inteoch efter ettföre

besiktnings-kananledning,någonförsvårastillsynen annanavom
utföraLivsmedelsveketförordnas attveterinärveterinären avsom

kungörel-omfattasverksamhettillsynochbesiktning avsomavannan
vidtillsynenomedelbarautför denövrigtideneller an-sen, som

tillfälligtslakthastighetenbeslutadygnför högst attläggningen, ett ex.
förvidtasåtgärderandra attelleravbrytsproduktionen attminskas,

anläggningen.vidhygienensäkerställa
gällerreglersärskildadeinteomfattarredogörelsenfortsatta somDen
delringaviltfrån hägnatkött utgöreftersomvilt,hägnat avslakt enav

särskildadeintehellerbehandlaroch denSverigeiutbjudsköttdet som
sanitetsslaktavdelningar.friståendepåställskrav som

slakterier,godkännandeförbestämmelsernaallmännaDe av
producerarstyckningsanläggningarsanitetsslaktanläggningar, mersom

under 23uppställerfryshusochkyl-veckaköttfem samtän ton per
inredningenslokalens,påhygiensynpunktfrånkravdetaljeradepunkter

deomfattarpunkternainledandeDebeskaffenhet. sjuutrustningensoch
ventilation,isolering,dörrar,golv,lokalenspå väggar,ställskrav som

desinfektionsa-ochpåkravuppställs tvätt-Vidaretak.ochbelysning
skyddsanord-arbetsredskapochhänder samtförnordningar rengöraatt

ickerostfriapåKravpunkter.under tvåskadedjurningar mot
inredning,gällervadpunkterunderuppställsmaterialkorroderande tre
möjlighetföreskrivspunktI attverktygocharbetsutrustning enm.m.

påemballagematerialochinslagnings-eventuellförvarafinnasskall att
på detkravuppställspunkter vattenUnder tvåhygieniskt somsätt.ett

skall halokalenföreskriver ettpunktEn attfordrar. uranläggningen
avfall.och fastavloppförtillfredsställandesynpunkt systemhygienisk

på dessaoch kravpersonalochbesiktningspersonalförRum annan
tvåunderföreskrivs,vidareochpunkterunderbehandlas treutrymmen

rengöringförutrustningändamålsenligmedplatspåkravpunkter, en
förochför kötttransportmedel separatettdesinfektion rumoch av
depunkterinnehåller tvåSlutligendesinfektionsmedel.ochrengörings-

expeditionsutrymmenoch samtmottagnings-påställskrav som
kapacitet.kylutrustningens

godkännandeförbestämmelsersärskildatillkommerdessa avUtöver
uppställspunkterdetaljerade,delvisUnder l6,tamboskap.förslakterier
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bl.a. krav på stall, arrestboxar med avlopp, slakthallens storlek,separat
kylutrymmen särskilda lokalersamt ellerseparata avgränsningarrum,
i slakthallen för vissa från hygiensynpunkt känsliga i arbetetmoment
och förvaring vissa djurdelar.av

Särskilda bestämmelser för godkännande styckningsanläggningarav
producerar fem styckat köttän veckatonsom demer upptar, utöverper

beskrivna allmänna bestämmelserna, krav på tillräckligtovan stora
kylrum och i förekommande fall särskilt kylrum för emballerat kött,- -

för styckning, urbening ochett inslagning i innerförpackning,rum
eventuellt emballeringsrum lagerrum för packningsmaterialsamt i de
fall inslagning respektive emballering sker vid anläggningen.

Särskilda bestämmelser, de allmänna, gällerutöver beträffande god-
kännande kyl- och fryshus och krav på tillräckligtupptarav stora
kylrum infrysnings- och fryslagerrumsamt uppfyller vissa tempera-som
turkrav och förutsättningar vad gäller rengöring och desinfektion.

Vid småskalig slakteri får slaktas högstett 20 slaktenheter veckaper
och högst 1000 slaktenheter år. Nötkreatur och häst utgörper en
slaktenhet, svin 0,33 slaktenheter och fårutgör respektive getter utgör
0,15 slaktenheter. Den för verksamheten skyldigärsom ansvarar att
föra register och hålla uppgifteröver tillgängliga för
besiktningsveterinären vad gäller slaktdjur in och slaktproduktertassom

förs de kontroller iut, egentillsynen,görs resultatensom samtsom av
dessa kontroller. Anläggningar producerar högst fem styckattonsom
kött vecka småskaliga styckningsanläggningar. Kött frånper anses som
småskaliga anläggningar får endast saluhållas på den inhemska
marknaden. Anläggningar med sådan verksamhet skall uppfylla krav,

indelas i allmänna bestämmelser för godkännande småskaligasom av
anläggningar och särskilda bestämmelser för godkännande av
småskaliga slakterier.

Både de allmänna och de särskilda reglerna för småskalig verksamhet
mindre omfattande ochär uppnår i vissa delar inte den höga detal-

jeringsgrad, reglerna för den storskaliga verksamheten har.som
För upprätthålla de högt ställdaatt hygienkraven innehåller de

allmänna bestämmelserna krav för godkännande småskaligaom av
anläggningar dock regler i hög utsträckning medöverensstämmersom
de allmänna regler redogjorts för Den huvudsakliga skillna-som ovan.
den vad gäller dessa emellertid den småskaligaär verksamheten inteatt
omfattas bestämmelser besiktningspersonal skall ha tillgångattav om
till låsbart besiktningsveterinäreneget skall haatt möjlighetrum, att
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tillräckligtfinnaspå det skallutföra kontroller alla tider dygnet, ettatt
personallokalema i övrigt,gälleroch de kravantal omklädningsrum som

förändamålsenlig utrustningspeciell medskall finnas platsdetatt en
tvättplats förtransportmedel för kött ochdesinfektionrengöring och av

för förvaringfinnas särskiltdet skalldjurfordon ettsamt att avrum
desinfektionsmedel.ochrengörings-

småskaligaför godkännandebestämmelsernasärskildaDe av
lägrestorskaligas främstfrån deslakterier skiljer sig genom en

formulerade.allmänt Ettföljaktligendetaljeringsgrad. Reglerna är mer
slaktlokalen och övrigauppställs pådet kravexempel på detta är som

utrymmen. i tak förha tillräckligt högtmåste emellertidLokalen att
ha lättrengjordaslakteriemade storskaligai likhet med väggar upp--

höjd.till tre meters
till slakterieti anslutningpå slaktdjurstallTillräcklig storlek ärett

behöverGårdsslakterierkrav.allmänt formuleratsådantvidare ett mer
slaktasgårdenfrån denstall, enbart djurnågot sådantinte ha egnaom
närhet.omedelbaraslakterietsuppfödningsstallet ligger idär och

ochBedövningenarrestboxar.på s.k.saknar kravReglerna även
detpå lokalen,högre kravuppställer intedjurenavblodningen än attav

storskaligaLiksom i denavskild plats.tydligtpåskall äga enrum
idjurenuppslaktningenfortsattaverksamheten skall den störstaav

ifår kommaintepå hängande djur,skeutsträckningmöjliga som
kontakt med golvet.

föreskriver dchållna ochallmäntocksåpå kylrumKraven attär mer
storlekenantal ochanpassade till detutförande skallstorlek ochi vara

arresterings-Tillgången tillned.skall kylasslaktkropparpå de som
frångällerkrav. Vaddockkropparmöjlighet för beslagtagna är ett -

vissaförvaringarbetet ochihygiensynpunkt känsliga moment av-
före-Slutligenfår slaktlokalen.inte ske idetdjurdelar, bara attanges
skalldagligen,från lokalenkörs bortintegödselskrivs att som-

plats.på tydligt avskildförvaras
utrustning,ochoch deras inredninglokalernakraven påUtöver

förebesiktningochhurreglerförordningeninnehåller närnärmare om
labora-släktenregler självaslakt skall ske,och efter närmare m.m.,om

sjukdomsregistrering,kassation,köttbedömning,torieundersökning,

"8 slakt-skall finnas"Detpunkt SLV FS 1994:1:avsnitt 1.8, 2Bilaga en
hantering i sambandförtillräckligtövrigalokal och attstorautrymmen ärsom

hygieniskt sätt."skall utförasmed slakt pá ett
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hygienbestämmelser för personal, lokaler, utrustning tillsyn,m.m.,
inslagning och emballering färskt kött, stämplar och märken, lagring,av
sundhetsintyg, joumalföring och rapportering. bilagorltransport samt
till kungörelsen finns, de krav på lokalerna redogjortsutöver m.m. som
för mycket detaljerade bestämmelser i huvudsak köttbe-ovan, om
siktning och olika metodregler för undersökningar beträffande djursjuk-
domar, bakterier och djurläkemedel. Besiktningen före efteroch slakt
skall besiktningsveterinär, kan biträdas besiktnings-göras av som av
assistenter, vilka liksom veterinärema förordnas Livsmedelsverket.av- -
Slaktdjur skall enligt huvudregeln besiktigas den dag de kommer till
slakteriet eller innan dagens slakt påbörjas. Om djuren varit uppstallade

skall besiktningen omedelbart före slakt.över Dennatten upprepas som
lämnar djur till slakt skall försäkra djur skall slaktas i normalatt som
slakt friska, inte kommer från besättning i vilken salmonellaär en
konstaterats, eventuell tuberkulinundersökning inte varit positivatt samt

leverans djuren inte sker inom för läkemedel fastställda karens-att av
tider. Besiktningen skall fastställa djuren visar på sjukdomsymtomom

kan överföras till människor eller djur eller det kan misstänkassom om
sådan sjukdom kan utbryta. Genom besiktningen skall vidareatt

klarläggas djuren visar tecken på sjukdom eller störning i allmäntill-om
ståndet, skulle kunna köttet otjänligt livsmedel ellergörasom som om
djuret företer tecken på det tillförts läkemedel eller de upptagitatt att
något kan köttet skadligt för människors hälsa. Vidämne görasom
småskalig slakt skall besiktningen före slakt utföras vid slakteriet så

slakten möjligt, dock tidigast 24 timmar före beräknad slakt.nära som
Besiktningen får utföras hos uppfödaren besiktningsveterinärenom
bedömer säkerhet uppnås vid besiktning vid slakteriet.att samma som
Efter slakt skall enligt huvudregeln omedelbart alla delar djuretav
undersökas för bedömning köttet tjänligt livsmedel. Vidär ettom som
småskaligt slakteri köttetskall besiktigas under slaktdagen. Besiktningen
efter slakt för bedömning köttet tjänligt livsmedel.görs ärom som

Besiktningen förenad kostnader.med Den innehar slakteriär som
skall för täcka kostnaderna för köttbesiktningen betala avgifter tillatt
Livsmedelsverket, med ledning den bemanning verketsom av som

Ävenfastställer bestämmer hur många avgifter skall betalas. delsom av
avgift kan bestämmas avgiftoch för deltidsanställd besiktningspersonal
skall betalas i förhållande till deltidsanställningens omfattning.

Fjäderfä
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Tillsynsmyndigheten får godkänna livsmedelslokal i anläggningen om
och uppfyllerlokalerna i densamma med inredning utrustning vissa krav

och det kan verksamheten vid anläggningen kan bedrivas enligtantas att
de krav finns i livsmedelslagen, den aktuella kungörelsen ellersom

livsmede1slagen."°med stödandra regler meddelatssom av
Livsmedelsverket kan meddela undantag från föreskrifterna i

ytterligare kontroll skall ske de djur ochkungörelsen, besluta att av
kungörelsen besluta föreskrifternadjurkroppar omfattas attsamtsom av

skall tillämpas på andra djurslag de nämnda.än ovan
slakt tamboskap och vilt,Liksom i kungörelsen hägnat ärom av

indelade i allmänna och särskilda bestämmelserlokalbestämmelsema
för slakterier, styckningsanläggningar kyl- och fryshus ochsamt

småskaligaallmänna respektive särskilda bestämmlser för anläggningar
och slakterier.

för slakterier, styckningsanläggningarDe allmänna bestämmelserna
frånkyl- och fryshus innehåller under punkter de krav22samt som

hygiensynpunkt ställs på lokalerna. Kraven iöverensstämmer stor
för godkännandeutsträckning med de allmänna bestämmelserna av

avsedda för tamboskap och hägnat vilt.anläggningar
särskilda bestämmelserna för slakterier gäller de allmännaDe utöver

punkter ytterligare krav. omfattar olikaoch under 8 Dessaupptar rum
fall för särskilda från hygiensynpunkt känsligaeller i vissa utrymmen - -

"9 fjäderfä innehållerkungörelse SLV FS 1994:11Livsmedelsverkets om
köttbesiktning kontroll fjäderfäkött. Reglerna skallregler samt avom annan

slaktkycklingar, kalkoner, pärlhöns, ankor ochtillämpas höns,pä gäss
intehönsfåglar och duvor hägnade fåglar. De skalltamfåglar andrasamt

djur uppfödare för sitt hushållstillämpas vid slakt enstaka egetav som en
själv utför utföra den fastighet han brukar och därbehov eller låter på som

färsktskall heller inte tillämpas för mindre mängderdjuret uppfött. Deär av
uppfödare med årligljäderfäkött från egenuppfödda tamfâglar som en en

till i butik iproduktion högst fåglar levererar direkt konsumentlO 000 enav
torghandel i förnärheten uppfödningsgärden eller vid tätort,närmasteav

mindre hägnat fjäderfä uppfödaren levererar direkt tillmängder kött somav
lagring besiktigat färskt tjäderfäköttkonsumenter, för styckning ochsamt av

direkt tilli detaljhandel liknande där köttet efter han-teringen saluhällseller
Även undantagen för kungörelsenskonsumenter. verksamheten ärom

livsmedelslagstiftningen i övrigt förtillämpningsområde, gäller dock
allmännaverksamheten. Verksamheten således underkastad de reglerär om

personalhygien, egenkontrollprogram finns ilokaler, hantering, m.m. som
livsmedelsförordningen och med stöd dessa författningarlivsmedelslagen, av

utfärdade föreskrifter.
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och föri arbetet eller förvaring, tvättplats utrustning rengöringmoment
och desinfektion transportbehållare för levande djur och förav
transport-fordon, särskilda tvättställ och toaletter för den personal som

slaklokalhanterar levande fåglar, tillräckligt medgerstor atten som
olika i arbetet kan utföras på skilda platser vid behovmoment samt - -
expeditionslokal.

särskilda bestämmelserna för styckningsanläggningar gällerDe utöver
och i hög utsträckningde allmänna bestämmelserna be-motsvarar

för kött från tamboskap ochstämmelserna för styckningsanläggningar
överensstämmelse gäller de särskilda bestäm-hägnat vilt. Denna även

fryshus.melserna för kyl- och
årlig slakt under fåglar och friståendeSlakterier med 150 000en

har produktion högststyckningsanläggningar tre tonsom en om
får småskaliga anläggningar.utgående kött vecka godkännas somper

får saluhållas på den inhemskafrån småskaliga anläggningar endastKött
färskt köttmarknaden. får saluhållas eller beredd tillKöttet som vara

storhushåll konsumenter.detaljhandel, eller
för småskaliga anläggningar någotallmänna bestämmelsernaDe är

lika hög detaljeringsgrad demindre omfattande och ,har inte som
Något kravallmänna bestämmelserna för storskaliga anläggningar. lägre

saknar dessa regler krav bl.bl. på personalutrymmen. Vidareställs a.a.
material på dörrar och fönsterkarmar, takenspå korrosionsbeständigt

låsbart kylt för kassatet detta skall borttransporterasbeskaffenhet, rum
expeditionsut-efter varje arbetsdag, mottagnings- ocheller destrueras
ändamålsenligför besiktningspersonalen plats församtrymmen, rum

desinfektion transportmedel för kött.utrustning för rengöring och av
bestämmelsena för småskaliga anläggningarde allmännaUtöver

för småskaliga slakterier. De mindreuppställs särskilda bestämmelser är
för slakterier ochomfattande de särskilda bestämmelserna störreän

slaktlokalen skall tillräckligtuppställer krav under punkter. Atttre vara
utföras på skilda platser ochför vissa arbetsmoment skall kunnastor att

till två kravskall tvättbara ävenärväggarna meter, ettatt somvara upp
och fortsattpå särskilt för urtagningslakterier har. Kravetstörre ett rum

urtagningen kan ske på tillräckligthantering, med förutsättningar för att
åtskilt föravstånd från andra arbetsplatser eller vägg attgenom

de slaketeriema. Slutligenförhindra förorening med störreär gemensamt
på det skall finnas kylrum, medallmänt formulerat krav attettanges

förhållande till slaktdjurens storlek och antal ochtillräcklig kapacitet i
undergårsektion för slaktkroppartillräckligt låsbarstor somen



Svensk livsmedelsindustri och livsmedelshandel 347SOU 1996:144

provtagning. Om kött omedelbart levereras till styckningsanläggningar
eller köttbutiker i omedelbar närhet till slakteriet kan, vid transporttider

tillsynsmyndigheten medge kylrumhögst timme, inte behöverattom en
finnas.

Besiktning liksom beträffande tamboskap indelad i besiktning föreär
och efter slakt. Besättningar med tamfåglar levererar fjäderfä tillsom

skall till frivillig och förebyggandeslakt anslutna eller obligatoriskvara
salmonellakontroll. Slakteriet för besiktningsveterinären fårattansvarar

salmonellaundersökningarnatillgång till resultaten i god tid föreav
Om frivillig obligatoriskslakt. varken eller salmonellakontroll tillämpas,

kan Livsmedelsverket besluta särskild föreprovtagning eller efterom
slakt. Djurägare lämnar fjäderfä till slakt skall på följesedelsärskildsom

försäkran påoch sanningsenligt, och heder och lämnasamvete,
uppgifter djuren. Följesedeln och försäkran skall åtfölja djuren tillom
slakt. Besiktning före slakt i ursprungsbesättningen skall utföras av
salm onellakontrollveterinär eller besiktningsveterinär, utfärdar intygsom
därom. Veterinären skall besöka besättningen minst antal gånger ochett
alltid då djurägare särskilda sjukdomsproblem tillrapporterat
veterinären. Om veterinären inte besökt besättningen inför aktuell
slaktomgång, skall djurägaren istället, sanningsenligt och på heder och

utfärda sådant intyg skallintyg. Ett besiktningsveterinärensamvete, vara
tillhanda dagar före slakt. Den beskriva besiktningen ellersenast tre

kan besiktning slakteriet,intygandet med vid under förutsättningersättas
årsproduktionuppfödaren har viss, begränsad och haratt avgetten en

försäkran årsproduktionen inte högre. Vid slakeriet skalläratt
försäkra djurensbesiktningsveterinären sig härkomst och särskiltom

orsakats skada under slaktkontrollera de Innan medgestransporten.om
tillgångskall besiktningsveterinären ha till resultatet av

salmonellaundersökningarna eller sådan kontroll, följesedel ochannan
försäkran salmonellaveterinärens eller besiktningsveterinärenssamt
intyg.

Fjäderfäkött skall ha genomgått köttbesiktning saluhållsinnan det
eller hanteras vidare i avsikt användas livsmedel. Kropp ochatt som

skall besiktigas vid tillfredsställande beslysning omedelbart efterorgan
slakt. Besiktning skall utföras i samband med och efterurtagningäven
rensning delkasserad kropp. Vid besiktningen skall uppmärksamhetav

förekomstriktas sjukliga förändringar och slaktskadormot samtav
avvikelser i färg och lukt hos slaktkroppen. Beträffande varje djurgrupp
skall besiktningsveterinären följa rutinbesiktningen representativtettav
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fåglar, fåglar, stickprovsvisurval bestående minst 300 undersöka deav
fåglar kasserats köttbesiktningen och utökad undersök-vid görasom en

fjäderfäköttet fall det tveksamt köttet kan bedömasning i de ärav om
Kontrollen omfattar i förekommande falltjänligt livsmedel. ävensom - -

fjäderfäköttet.provtagning beträffande främmande iämnen
för verksamheten vid småskaligt slakteriDen ärettsom ansvarar

skyldig föra register och hålla uppgifter tillgängliga föröveratt
slaktprodukterbesiktningsveterinären vad gäller slaktdjur in ochtassom

i egentillsynen och resultatet dessade kontroller görstas ut, avsom som
slaktdagenmskall köttbesiktningen utföras underkontroller. I övrigt

innehåller kungörelsenbeskrivna bestämmelsernaUtöver de ovan
och hanteringshygien, köttbedömning,föreskrifter saluförbud, slaktom

lokalhygien, styckning, lagring, förpackning,personal och transport,
kontrollmärkning. bilagortillsyn, joumalföring och rapportering Isamt

och avgiftsbe-finns, de beskrivna lokal-till kungörelsen utöver ovan
åtgärderallmänna råd köttbedömning ochstämmelsema, i huvudsak om

bestämmelser joumalföring och rapporteringvid köttbesiktning, samtom
vattenkylningsförfarandet.

Renslakt

godkännerföljer LivsmedelsverketlivsmedelsförordningenAv 38 § att
slakterier, styckningsanläggningarfasta och mobilalivsmedelslokaler i

EES-området, kyllagerför avsättning inomproducerar kött samtsom
och fryshus lagrar köttkyllager till mobila slakterierinklusive fasta som
och hälsoskyddsnämndenEES-området. Miljö-för avsättning inom

producerar kött förlokaler styckningsanläggningargodkänner i som
fastamarknaden, kyllager, inklusivepå den svenskaavsättning enbart

slakterier fryshus, lagrar kött för avsättningochkyllager till mobila som
marknadenmsvenskaenbart på den

.

18° bilaga till 1994:Besiktningskostnaderna framgår 9 SLV FS lav
m föreskrifter och allmänna råd slaktLivsmedelsverkets kungörelse med om

gäller vidfärskt kött SLV FS 1994:12och hantering av av renannan
hantering i fast ochbesiktning tillsyn i samband med köttoch av av renannan

och fryshus. Köttbe-slakteri, styckningsanläggning kyllagermobilt samt
besiktigas i godkäntför skall slaktas ochsiktningstvång gäller Renarnaren.

inte heller för verksamhetvid husbehovsslakt ochslakteri. Reglerna gäller inte
och därefterfärskt kött styckas och lagrasi detaljhandel eller likande där

undantag frånLivsmedelsverket kan meddelasaluhálls direkt till konsument.
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Tillsynsmyndigheten får godkänna livsmedelslokal i anläggningen
omfattas kungörelsen lokalerna uppfyller de inrednings- ochsom av om

utrustningskrav föreskrivs i kungörelsen och det kan antas attsom
verksamheten vid anläggningen kan bedrivas i överensstämmelse med
livsmedelslagens bestämmelser, reglerna i kungörelsen eller andra regler

meddelas med stöd livsmedelslagen.som av
De allmänna bestämmelserna för godkännande anläggningar över-av

i hög utsträckning med de allmänna bestämmelsernaensstämmer som
redogjorts för beträffande tamboskap och hängnat vilt samtovan
fjäderfä.

speciellEn företeelse emellertid de mobila slakteriema. Utöver deär
allmänna kraven uppställs under tio punkter relativt allmänt formulerade
krav för fasta och mobila slakterier. Transporterärsom gemensamma
och inpasseringar slakteriettill skall kunna kontrolleras. Vid anlägg-
ningen skall finnas gärde där kan och vid behovett vattnasrenama
utfordras. Gärden, slaktkontor och bedövningsplats skall såvara
utformade inte onödigtvis nedsmutsas. Besiktning före slaktatt renama
skall kunna utföras i tillfredsställande ljus. Avblodning och slakt skall
kunna ske på hygieniskt tillfredsställande avblodnings-ett sätt genom
platsens utformning och slakthallens storlek och konstruktion. De rena
och inom anläggningen skall tydligt åtskilda. Omorena zonema vara

och skall tillvaratas livsmedel skall det finnastarmarmagar som
tillräckligt för tömning och rengöring dessa ochstora, separata rum av
särskilda lokaler för vidare beredning och sådantarmarav magar om
hantering sker vid slakteriet. Beredningen får dock iäga rum samma
lokal, förorening kan förhindras. Den personal hanterarom som magar
och får emellertid inte samtidigt hantera kött. Om putsningtarmar av
ätliga inte utförs på slaktlinjen, skall det finnas särskilda lokalerorgan
därför. Om emballering sker vid anläggningen, skall dennaav organen
utföras på avskild plats. Kylrummen skall tillräckligt ochstoravara
försedda sådanamed anordningar icke korroderande materialav som
förhindrar köttet vid förflyttning eller lagring kan komma i kontaktatt
med golv eller väggar.

Kravet på kylrum gäller inte för mobila slakterier slaktkroppamaom
till fast kyllager så de erhållit och avsvalnadtransporteras snart torren

sker med kyltransportfordon och kyltransport-yta, transportenom
fordonet inte används för lagring slaktkroppar.av

bestämmelserna i kungörelsen eller besluta ytterligare kontroll renkött.om av
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anläggningarför godkännandebestämmelsernaallmännadeUtöver av
producerarstyckningsanläggningaravseendekravtillkommer vissa som

kommerkontroll köttgällerEES-området. Dessaförkött avsett somav
beskaffenhet, stycknings-kylrum och dessasstyckningsanläggningen,till

temperaturmätningsutrustningobligatoriskastorlek och samtrummets
anläggningen.skall förekoma påsådanemballering,vissa regler omom

bestämmelserna kyllager och frys-godkännandeförsärskildaDe av
avsättning enbart pågodkända föranläggningarsåväl förgällerlager

till EES-anläggningar förförmarknadensvenskaden exportsom
området.

periodenårligen under 15får slakt skesarvslakteriemakVid de s
fårfrån dessa endastseptember. Köttetoch med den 30augusti till

ochsarvslakterierGodkännandemarknaden.svenskapå denavsättas av
marknadensvenskakött för denproducerarstyckningsanläggningar som

Reglernakapitel i kungörelsen.särskildabestämmelser i ärsker enligt
gäller förutsträckning dei högochomfattanderelativt motsvarar som

exportanläggningar.
tid slakttillgänglig under denskallBesiktningsveterinären somvara
före slakten,dock timmargod tid, 24slakt skall ipågår. Planerad senast

till besikt-ombud anmälaseller dennesslakterietförhuvudmannenav
nämndkommunalatillsynspersonalen vidtillningsveterinären samt en

hälsoskyddsområdet.ochmiljö-uppgifter inomfullgörsom
slaktrenar-na,besiktninginnefattaskallföre slaktBesiktning av
innefattandeslakteriet,besiktningdjurskydd ochövervakning avav

Besiktningenvattenanalysresultat.utrustning ochkontroll rengöring,av
skallslaktendagbesiktningsveterinärutförasskall samma somav en

från kravetundantagfall medgesärskildakan iLivsmedelsverketske.
fråga vid slaktkomma islakt. kanföre Dettaslaktrenarpå besiktning av

samlas.kanpraktiska skäl intedå djurenantalbegränsatett avrenar,av
marknaden.på svenskaenbart denfårsådana djurfrånKöttet avsättas

slaktats.djuretdagutförasslakt skallefterBesiktning somsamma
besiktningsveterinärenslakteri, skallmobiltvidslaktenOm ägt ettrum

eller denbesiktningsveterinärenslakten tillinformationsådanlämna om
kyllagret,vid det fastatillsynenhälsovårdsnämndochmiljö- utövarsom
efterlevs.kungörelsenreglerna isäkerställadet möjligt attgör attsom

grundavgiftbestår delsköttbesiktningenförKostnaderna omenav
föravgifter denfyraveckorsperiod delspåbörjadför varje000 kr5

och Livs-rörligaavgifterköttbesiktningen. Dessalöpande motsvararär
Kostnadenbesiktningspersonalen.förkostnadermedelsverkets som
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besiktningsassistentochbesiktningsveterinärtillersättningenutgörs av
lönekostnader,ingår lön,ersättningensärskilda avtal. Iframgår rese-av

resetidsersättningm.och
innehåller kungörelsenförredogjortsreglerdeUtöver ovan,som

för personal,hygienbestämmelserallmännatillsyn,bestämmelser om
slakt, styck-hygienbestämmelser vidsärskildalokaler, utrustning m m,

ochstämplarlagring ochemballering,inslagning ochning, transport,
rapportering.joumalföring ochmärkning samt

Mejeri

tillsynsmyndigheten skallförförutsättningarnagrundläggandeDe att
mjölk, behandlarobehandladanläggninglokal igodkänna tar emotsom

jölkbaseradekonsumtionsmjölk ellerställermjölk och framobehandlad m
utrustningskravinrednings- ochuppfyller delokalenprodukter är att

verksamheten kandet kanframgår dessa, och attantasattavsom
livsmedelslagen, reglerimed reglernai enlighetbedrivas som

kungörelsen.i enlighet medochstöd lagenmeddelats med av
lokaler ifrån bestämmelserundantagmedgeLivsmedelsverket kan om

framställeromfattningbegränsadifall då anläggningende
produktermjölkbaserade

2 l994:36SLV FS
83 kungörelseLivsmedelsverketsåterfinns imjölkhanteringRegler avom

mjölk ochråd hanteringallmännaföreskrifter ochmedSLV FS 1994: 13 avom
ibestämmelsernahuvuddelenmjölkbaserade produkter, ersatt avsom

FS 1994: 13föreskrifter mjölk SLVmedkungörelsen SLV FS 1984:7 m m..om
i vissakommit ändrasjuli i sin1994ikraftträdande den 1efter sitt atthar tur

10.FS 1995:kungörelsen SLVdelar genom

mjölk frånhanteringinnehåller reglerFS 1994:13Kungörelsen SLV avom
filmjölk,grädde,mjölkbaserade produkterfår och ochko, get ost, smör,t ex

finnskungörelsenmjölkglass. Ifruktyoghurt ochkasein,mjölkpulver,
för tillverkninganläggningari mejerier ochlokalerföreskrifter avom

obehandlad mjölk, behandlaranläggningarandramjölkglass emottarsamt som
mj ölkbaserade produkter.konsumtionsmjölk framställerellermjölk, framställer

nämndatill och frånreglerinnehållerKungörelsen transportäven om
produktereller mjölkbaseradehantering mjölkinteanläggningar. gällerDen av

detaljhandeln.i

mjölklivsmedelslokaler därgällerhygienkravutrustnings- ochlokal-,De som
bilagor till kungörelsen SLVåterfinns ihanterasprodukteroch mjölkbaserade

16-135312
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Enligt 38 § livsmedelsförordningen godkänner Livsmedelsverket
lokaler bl. i mejerier. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkännera.
andra livsmedelslokaler mejerier. Till denna kategori hänförs lokalerän
i anläggning för småskalig verksamhet. Lokaler i exportkontrollerade
anläggningar skall godkännas livsmedelsverket. Den myndighetav som
godkänt lokalen kommer därefter den fortsatta, löpandeutövaatt
tillsynen densamma.över

Lokaler i anläggningar omfattas kungörelsen, skallsom av vara
utformade och såutrustade avsedd verksamhet kan bedrivas påatt ett
hygieniskt följd däravI uppställs allmänna bestämmelser,sätt. som
under punkter grundläggande12 krav, vilka i hög utsträckninganger
liknar de allmänna påkrav lokaler redogjorts för med densom ovan,
naturliga modifiering verksanheten kräver. Utöver dessa allmännasom
bestämmelser finns det ytterligare krav på för råvaror,utrymmen
produktion, förpackning och lagring, under 10 uppställer vadsom som
krävs i dessa avseenden för hygienkraven skall uppfyllda.att anses vara

kyl-För och frysrum för mjölk, mjölkbaserade produkter och råvaror
finns emellertid särskilda regler de allmänna, under 6utöver som
punkter preciserar kraven på nämnda utrymmen.

Mjölk eller mjölkprodukter saluhålls livsmedel eller användssom som
vid framställning eller beredning livsmedel skall ha genomgåttav
värmebehandling, inte Livsmedelverket i det enskilda fallet ellerom

föreskrifter medger undantag, livsmedelsförodningen.ll § Ettgenom
sådant undantag gäller mjölk, mjölkproducent sin gårdsom en
överlåter till konsument för enskilt bruk och överlåtelsen inte sker ien

omfattning eller på kan liknas vid butiksförsäljning.sättetten som
Om mjölken eller mjölkprodukten används vid framställning av en

mjölkbaserad produkt, behöver värmebehandling inte ske före fram-
ställningen, skervärmebehandling under denna. Vidare behöver inteom
mjölk eller mjölkprodukt föranvänds framställning ostsom av som

mognadslagras i minst dagar60 värmebehandlas.attavses
Under från gård till anläggning och vid anläggningen, skalltransport

mjölken hålla lågavissa, vid anläggningen skalltemperaturer, som vara
lägre, fårlängre tid mjölken på värmebehandlas.vänta att

Värmebehandling mjölk och mjölkbaserade produkter krävsav som
enligt kungörelsen skall ske med hjälp värmebehandlingsutrustningav

FS ändringar i1994:13 med SLV FS 1995:10
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skall utformad på visstUtrustningenuppfyller vissa krav. varasom
Ävensättm. motsvarandeden säkerställerutrustning godtas omannan

från hygienisk synpunkt. Avgarantieroch likvärdigaresultat ettger
säker-bestämmelse framgårmed dennaallmänt råd i samband att ett

pastöriserade undergodtas denhetssystem kan är att passagevaransom
på plattans andra sida.högre tryck medietharplattapparat ängenom

högpastörisering,lågpastörisering,Värmebehandlingen kan utgöras av
värmebe-temperaturbehandling ellerultrahögUTH-behandling annan

handling.
mjölkbaseradekonsumtionsmjölk och flytandeFörpackning av
där avslutandeoch vid den anläggningautomatisktprodukter skall ske

skallskett. Förpackningenproduktenvärmebehandling varaav
ochskadlig påverkanskyddasså innehålletutformad attmot yttreatt

automatiskpåKravdenlätt kan konstaterasdet öppnats.om
fyrabehållare påochför förpackningarförpackning gäller inte änmer

påfrån kravetmedge undantagTillsynsmyndigheten kanliter.
omfattning fram-i begränsadanläggningenautomatisk förpackning om

produkter undermjölkbaseradeflytandekonsumtionsmjölk ellerställer
likvärdiga frånförpackningsmetodemaalternativaförutsättning de äratt

synpunkt.hygienisk
gård till konsumentfrånalla led i kedjanUnder är tempera-varomas

områdendebestämmelser. Utöverföremål förskäl,naturligatur, av
föreskrifterinnehåller kungörelsemaredogjorts för omovansom

lagring ochmärkning,såvittmjölk, hanteringobehandlad avser
och personallokaler, utrustninghygienbestämmelser förallmänna m.

m förseddmjölk skallvärmebehandlingkontinuerligUtrustning för varaav
bilaga1995:10, 2 4p.med följande, SLV FS

temperaturreglering.Automatiska
den utgåendeochför pastöriseringstemperaturRegistreradeb termometrar

pastöriseringstempera-kontrolleraskall finnasMöjlighet atttemperatur.varans
med termometer.turen

upphettning,otillräckligförhindraförAutomatiskt säkerhetssystemc att
Möjlighet skall finnasreturventil.avverkningsreglering ochinkluderande att

returventilens läge.registrerakontinuerligt
steriliseradellerblandning pastöriseradförhindrarsäkerhetssystemd avsom

funktion skallmjölk. Säkerhetssystemetsotillräckligt upphettadmjölk med
funktion övervakaseller dess påregistreras automatiskt sättannat
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tillsyn, analysmetoder, högsta tillåtna värden för mikroorganismer,m.,
riktvärden för kontroll produktionskvalitet och den dispens frånav

medgemföreskrifterna Livsmedelsverket kansom

Livsmedelsstandarder

En livsmedelsstandard föreskriver vilken sammansättning livsmedelett
skall ha för få bära viss varubeteckning. Syftet med utarbetaatt atten
standarder förtvingande producenterna, konsumenternaär är attsom
skall tillförsäkras kvalitetviss eller beskaffenhet på livsmedlet.en
Utarbetandet standarder har skett såväl inom EG, i Sverige,av som men
inte alltid för produkter. de fall SverigeI och EG haft standardersamma
för produkter har Sverige sig till EG:s bestämmelser.anpassatsamma
Det gäller i fråga bl juice och nektar, sylt, gelé och marmelad,om a
socker och honung.

Livsmedelsstandarder otidsenligt regelsystem eftersomettanses vara
de snabbt föråldras och i stället blir hinder för önskvärd produkt-ett
utveckling. Ett principbeslut har därför fattas inom EG, inte utarbetaatt

livsmedelsstandarder, i stället revidera och förenkla de äldre.utannya
föreskrifterLivsmedelsverket har lämat bl köttvaror,a om som

innehåller livsmedelsstandarder olika slag. Dessa kan föreskrivatav ex
vilka råvaror skall ingå i produkt, i vilka mängder de skall ingåsom en

vilken vattenhalt kan i Varor intesamt accepterassom en vara. som
uppfyller vissa krav, får inte saluhållas under det attnamn som avses
skyddas bestämmelsen. Av särskilt intresse typiska, svenskaärgenom
produkter kalvsylta, falukorv, prinskorv, medisterkorv, frukostkorv,som
wienerkorv, prinskorv, köttbullar, blodpudding och blodkorv.

m Beträffande avgifter för tillsyn SLV FS 1996:15.se
18°Livsmedelsverkets kungörelse SLV FS 1986:13, med ändringar r SLV FS
1989:25 och 1989:35
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SÄRSKILDA YTTRANDEN

Lars-Gunnaryttrande sakkunnige MattssonSärskilt av

kommentar konkurrenssärskilda yttrande dels allmänMitt en omavser
kommentarer till några dehandeln, delsoch samarbete inom av

redovisar.och förslag utredningenslutsatser som

Allmänt

ochalltför hög grad samarbete konkurrensUtredningen i ettsomser
motsatspar.

innehåller väsentliga inslag såvälAlla marknadsekonomier av
mellan ekonomiska aktörer. företag måstekonkurrens samarbete Ettsom

ocheffektiva samarbetsrelationer med leverantörerkunna utveckla
framgångsrikt i konkurrensen med andra företag.kunder för att vara

måste samordnas med andra, komple-aktiviteter ochFöretags resurser
for både kort- långsiktigföretags aktiviteter och ochmentära resurser

sker huvudsakligen via prissignalereffektivitet. samordning inteDenna
aktörermarknader utbytesrelationer mellan medpå utananonyma genom

erfarenhetkännedom och tidigare varandra.individuell avom
anpassningar tiden kan samarbetande,Genom ömsesidiga över

har så fördelar fortsättafirma dekomplementära företag att stora attav
mångarelation blir mycket långvarig, oflasin utbytesrelation dennaatt

Sådana relationer behöver inte alls betyda detdecennier. långvariga att
eller potentiella leverantörerkonkurrenstryck från alternativasaknas

kunder.eller
gäller enbart för parvisa relationer mellanVad intesagts ensom nu

kund också för grupperingar aktörerleverantör och utan av somen
sagda gäller naturligtvis inteomfattar flera sådana relationer. Det ovan

Sverige ocksåför distributionsssystem inom livsmedel ibara utan
produktions/distributionssystem i alla "branscher" och i allagenerellt för

marknadsekonomier.
flesta branscher inom den svenska varuhandelnDet typiskt för deär

mångñlialföretag, frivilliga kedjortill del "organiserade " ide ärstoratt
innefattarolika slag eller franshisesystem och dessa grupperingarattav

såväl detaljhandels- partihandelsfunktioner. också typisktDet är attsom
varuhandeln samexisterar och konkurrerar sinsolika organiserasätt att

något oegentligt, "blockkonkurrens". Iemellan. Man talar ibland, om en
marknadsekonomi bör utbytesrelationer mellan aktörervärl fungerande

också utredningens principiellakonkurrensutsatta. Detta ärvara en av
dock utredningens uppfattning allautgångspunkter. delar inteJag att
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långsiktiga bindningar konkurrenshämmande för marknadsekonominär
helhet eller för viss del därav. Jag tänker då på detnärmastsom ens en

samarbete finns mellan partihandel och detaljhandel inom olika slagsom
kedjor samarbetet/integrationen syñar till öka konkur-när attav

rensfomiågan i detaljhandeln.
måste betydligt analys sambandMan mellangära en noggrannare av

konkurrens och samarbete utredningen tanke påvad med sinaän
teoretiska utgångspunkter och begränsade kunnat innangöra,resurser

så kategoriskt kan sig alla slag "bindningar" mellanyttra attman om av
olika förädlingskedja hämmar konkurrens, utvecklingled i ochen
effektivitet.

tillräcklig hänsyn till behovet likabehandlingUtredningen intetar av
olika organisationsformer för varuhandel.av
Under hela 1900-talet har varuhandeln kännetecknats utveck-attav

lingen olika organisationsformer skett i konkurrens med varandra.av
ICAs utvecklingDetaljhandelskooperationens d.v.s. tidiga hängde nära

enskild handel från vidmed hotet den denna tid, mycketmotsaman ,framgångsrika konsumentkooperationen. s.k. "tredje blockets" någotDet
långsamma framväxt ASK-grossistemas frivilliga kedjor ochur
informella sina detaljistkunder, fusionersamarbete med radenur av

så småningom Johnson-sfaren,mellan ASK-grossister och inlemmandet i
kan offensivt försvar ICAs ökande marknadsandelar.ett motses som

frivilliga inom livsmedelshandeln i Sverige har inteDet samarbetet
reaktion fullständigt integrerade mångñlial-vuxit fram motsom en

specifika for det svenska olikaföretags framväxt. Det ärsystemet att
former integration utvecklats i konkurrens med varandra.partiellav

likabehandling, från konkurrensrättslig synpunkt olikaDärvid har aven
betydelsefull.sådana integrationsformer varit

konkurrensen block.Utredningen undervärderar den interna inom ett
handeln förekommer inte enbart mellanKonkurrens inom resp.

nivå också på lokal nivå"block" på överordnad, nationella utanen
tillhör olika "block" eller "block",mellan butiker samtsom samma

olikainom "block" mellan olika undergrupper särskiljssom avresp.
livsmedelshandeln domineras organiseradbutikskoncept. Eftersom av

mångñlialfciretagsamverkan fullständigt integrerade elleränsnarare av
franchisesystem så finns relativt inslag "intem" lokalett stort av

olika koncept.konkurrens och "intem" konkurrens mellan

Utredningen undervärderar de konsekvenserna förnegativa
och effektivitet radikalt minska mellankonkurrens integrationenattav

och detaljhandel.parti-
strukturrationaliseringen handeln, underEn väsentlig aspekt inom

hela efterkrigstiden har varit ökad integration mellan partihandel ochen
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detaljhandel. har kostnadernaHärigenom för hantering ochav varu-
informationsflöden kunnat minskas jämfört med "marknadslik-om mera
nande" förhållanden skulle ha rått mellan parti- och detaljhandel.

harDessutom integrationen lett till mycket starkare förhandlingsposi-en
för handelntion fabrikantledet.gentemot

På år har denna utveckling ytterligare tagit fartsenare genom
informationsteknologins utveckling och omorganisation inom KF.genom

långtgåendeDe negativa konsekvenserna generellt leveranstvångettav
till företag utanför kedjesamarbete förändra distributions- ochattav
informationssystemen till "kollektiv vara" har utredningen inte utrett.en

Utredningen undervärderar innovationskraften livsmedels-inom
handeln.

Utredningen har visatinte den svenska livsmedelshandeln frånatt
innovativitetssynpunkt varit eller underlägsen den utvecklingär som
skett i andra länder.

Svensk dagligvaruhandel låg under 50-60-talen mycket väl framme
det gäller spridning innovationer och eñektivitetshöjandenär av

strukturomvandling. Detta torde till del bero på handelns organisa-stor
tion. Spridningen självbetjäningssystemet inom livsmedelshandelnav
gick snabbare inom det då väsentligt integrerade kon-t.ex. mer
sumentkooperativa inom det detaljistkooperativa. Investe-änsystemet
ringar i och butiker kunde lättare inom kedjorstörre göras ännya om
handeln varit "fristående".

En del innovationsförloppet inom livsmedelshandeln har skettstor av
inom för de existerande organisationsforrnema och avsettramen nya
detaljhandelskoncept och utnyttjande modern informationsteknologi.av

detaljhandelskoncepten,De inom såväl ICA,KF har inneburitnya som
fokuserad heterogenisering. Informationsteknologin har sarmolikten

understött möjligheterna heterogeniseringtill och ökad variationsrikedom
inom "block". "tredje blocket" harDet hög grad heterogenitetresp. en av
och inrymmer i sig många med konkurrerandevarandra företag och
enheter visar många exempel på butikskoncept.samt nya

inte "småDet visat de och växande företag" utredningenär att som
talar diskrimineras på grund de leveransvillkor de har. så fallIom av
bör detta inom för gällande konkurrenskrafi. Under 50-prövas ramen
och 60-talen fanns rad ärenden dåvarande Näringsfri-t.ex. en som
hetsrådet ställning till vilka avsåg leveransvägran eller di-tog
skriminerande prissättning "nya" distributionsformer t.ex.gentemot
hemköp, samköp, stormarknader. Utfallen i dessa mål innebar
förbättrade möjligheter för distributionsformer konkurrera på likaattnya
villkor.

Synpunkter på några enskilda förslag



SOU 1996:yttrandenSärskilda360

kedjor.frivilligaförGruppundantag
varuhan-den svenskagivetfrivilliga kedjorförGruppundantaget är,

påmed tankeframväxt, rimligthistoriskaochorganisationdelns att
finnasskall inte enbartd.v.s. detlikställas,organisationsformer börolika

Gruppun-franchisesystem.ochmångñlialföretagfristående företag,helt
betydandeharlivsmedelssektomenbartgäller intedantaget utan en

fråganbeaktasmåstebranscher vilketockså i andra närtillämpning
behandlas.

gällandemed detproblemUtredningen tretar gruppun-nuupp
till 35första dendet är procentFör gränsen, sattdantaget. övreatt som

tillförselmåttetandralåg, för det änförtillfröseln attär snarareavserav
kedjorsamverkan i frivilligaför det tredjeochmarknad""relevant att

samhällsekonomisk synpunkt.frånpositivtnegativtsannolikt änär mer
och konkur-kedja hamnaså kansänker överOm gränsen enman

diskriminerande ochdå verkakanDettakedja underrerande gränsen.
Frånmindre.med denkonkurreraeffektivtkedjanhindra den större att

bedömaockså väsentligtdetkonkurrensynpunkt attär genom enmanom
förhållande tillfrivillig kedja idiskriminerar ettgränssättning en

mångñlialföretag.
inteutredas. Jagbehövermarknad attrelevantBegreppet mananser

tillmåste hänsyndagligvaruhandel. Manvissutgå från takan typ aven
konsumentensvarandramedkonkurrerarbutikerolikaatt typer omav

närhetsbu-såvältorde utnyttjaMånga konsumenterlivsmedel.inköp av
storrnarknader.ochsupermarketstiker som

allmäntkedjorfrivilligasamverkan iinvändningen,tredje rentDen att
svepandepositivtnegativtsamhällsekonomiskt är ettsannolikt änär mer

också iochutredningenunderlag isaknarpåstående annansom
Är franchisesystemochmångñlialföretagocksåkunskap.tillgänglig

varuhandelorganisationsamhällsekonomiskt ineffektivexempel på av

faciliteter.nödvändigaTillgång till
och informationssystemde distributions-föreslåUtredningen att som nu

påför allabli tillgängligaskall"blocken"integrerade i öppnasär upp,
påinfrastrukturegentligenochvillkor"marknadsmässiga ses som

telekommunikationer.ochjärnvägarsätt somsamma
öka konkurrensen.minskatorde änDetta attägnat attvarasnarare

handelnsväsentlig delinformationssystemDistributions- och är aven
integreras.olikainvesteringarStorautveckling.generella görs, system

konkurrenspåaspektoch viktigdynamiskSystemutvecklingen är en
planekonomiiförslag lederUtredningensmellan blocken. snarast en

tillincitamentviktigabortMankonkurrens.från ökadriktning, bort tar
skall skeutvecklingenUtredningensystemutveckling.fortsatt attmenar

behov, ochstarktdetSjälvklart finnsregi".i näringens"gemensamt ett
olika slagstandardsåsikt,utredningensjag idär instämmer att av
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kan gälla för handeln helhet,upprättas med detta inteärsom som
detsamma skall bli "kollektiv vara".att säga att systemensom en

Utredningen förslår dominerande leverantörer till handeln skallatt
åläggas distribuera också andra företags produkter.att Det svårtär att

hur detta skulle kunna på effektivt såvida inteett sättse arrangeras
ingick frivilligt avtal samdistribution.parterna Denett attom arrangera

fysiska distributionen måste samordnas med andra funktionerav varor
så inköp, lagerhållning, betalningar, inplockning i butiksom etc.ev.
Samdistribution säkert i många fall möjlig genomföraär detatt ärmen

Överhuvudtagetknappast uttryck för ökad konkurrens. pågår f.n.ett en
rad intressanta utvecklingar informations-sätt attav nya arrangera

och betalningsfunktioner också kan utnyttjas företagtransport som av
står utanför kedjesamarbete, för den skull behöverutan attsom man

bryta existerande kedjesamarbeten.upp

Särskilt yttrande sakkunnige Nils Wahlav

Allmänt

Enligt dir 1995: 137 har utredningen haft till uppgift "lämna förslagatt
till åtgärder kan öka konkurrensen livsmedelssektorn".inomsom
Utredningen har i skede utredningensarbetet tolkat dettaett sent av som

det inte skulle utredningens uppgift "lägga framatt färdigaattvara
förslag till lagtext. Syftet istället för det första,är motiveraatt,ny ett
förändringsarbete och, för det andra, bidrag till diskussionenettge

konkurrens-lagens tillämpning". Avsnitt 5.5 Så strikt tolkadessom
emellertid inte utredningens uppdrag under utredningsar-merparten av
betet då behandlades flera olika lagförslag just inomutan förramen
konkurrenslagen KL, låt dessa förslag inte kom sakkunnigaattvara
eller till del eller nämndes förrän i början september. Såexperter ens av

vid sammanträdet den 25 september förelåg också flera förslagsent som
till förändrad lagstiftning, vilka dock endast 1 arbetsdag före det atten
de särskilda yttrandena skulle inlämnade förändrades till devara nu
föreliggande "disskussionsunderlagen". Oavsett denna förändring i
presenteringen stoffet, förefaller det dock inte utredningenav som om
ändrat uppfattning i sak. Att utredningen inte lika kategorisk iärnumera
sina tolkningar gällande förändrar således inte bildenrätt, attav av
diskussionsunderlagen/förslagen söker intryckatt attge av vara
etablerade sanningar eller rättsligt okontroversiella utifrån konkur-ett
rensrättsligt eller EG-rättsligt perspektiv.

Jag delar inte utredningens uppfattningar avseende flertalet deav
diskussionsunderlag/förslag förs fram. Anledningen härtill inteärsom en
annorlunda uppfattning avseende behoven ökad konkurrens utanav en
istället förslagen och/eller motiven för förslagen saknar erfoderligatt
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Annorlundaområdet.gäller inomreglerjuridiskatill dekoppling som
relevantatolkningfrånvalt bortseutredningenuttryckt har gängseatt av

lett tillvilket i slutändanbestämmelser tolkningförmån förtill egenen
förevarandebegränsningarna irespektivemöjligheternafel slutsatser om

juridiskatolkningendärvid integällerSkiljaktlighetenregelkomplex. av
EG-rättslig fundamenta.konkurrensrättslig ochspetsfundigheter utan om

intesakkunniga ellersigtillhänsyn experter gettsMed att vare
skick,i färdigtförslaggranska utredningensordentligttillfälle att

missuppfattningama. Avgraverandedevissabehandlas endast merav
såsom5.4-5-14,kapital avsnittenendastsåledesbehandlasskäldetta

förslag.utredningensföravsnittenviktigastenågra devarande av
ordnad avsnitts-exemplar medtillställtsintejagEftersom ettännu

ordnad paginering,den deleneller förnumrering/innehållsförteckning, en
avsnitt.hänvisas tillföreteelserolikahjälpasdet intekan att samma

på sätt.numrerade dettanämligenAvsnitten är

förslagUtredningens

lagstiftning, altema-förändradellertillförslagkunna lämnaFör att ny
konkurrensrättsområdetlagstiftning inomnuvarande ärförklarativt att

finna,sigkonkurrensenide bristertillfyllest för ansettmansom
lagstiftning måstenuvarandeinnebördenklartförefaller det att av

avseende på demeddettatordeSärskilt viktigt treanalyseras. vara
reglernanämligenintressanta,funnitutredningenvilkaområden mest

för frivilligagruppundantagställning,dominerandemissbrukrörande av
sker docksådan analysNågon18ilegalundantagetkedjor, samt a-c.

olikagenomgång dedisparatendastIställetinte. presenteras aven
medför dettanödvändighetAvfunktion.ochbakgrundregelverkens

förslag/diskussionunderlag.olikai utredningensbrister

inaktivitetKonkurrensverkets

tillanpassningbehovetrörandeuttalandenskilda närmareEfter av en
aktivitetenkonkurrensrättsligaden5.6så i avsnittEG-rätten attanges, iegentligenbegränsad. Vadvaritlivsmedelsområdet ärinom avsessom

utredningenfår väl förmodasmed detklart,inte heltfall för mig attvart
eller förvägratsbötfälltsföretagmångatillräckligt ettinte attanser

varitaktivitetenmått påverkligendå dettaMenundantag. attettär
förekommerpå detmåttdettaså varit fallet,ochbegränsad attär ettom

KL:skonkurresrättssystemkonkurrensbegränsningar Ettförbjudna av
slutändankonkurrensbegränsning ivarje ärutformning innebär inte att

hotenkonkurrensbegränsningendastförbjuden, attutan omgenom-
konkurrensverket KVtillanmälasskallrespektive böterogiltighet -

för deundantagicke-ingripandebesked ellerkan meddelavilket ge
lagstiftningenStyrkan iutanför reglerna. ärfallerförfaranden som
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därför till del hänföra till dess preventiva effekter. Låtstor att attvara
med den utsträckningdessa tiden kommer i inga in-att avta som

gripanden sker. kan därför priori eller hänvisningDet inte tilla genom
konkurrensen områdetKV:s resursbrist deduceras inom låg. Föräratt

dylika krävs särskildaslutsatser skall kunna dras analys vissaatt en av
förfaranden vilka kan konstateras skadliga varefter dessa relaterasvara
till lagstiftningen för kontrollera huruvida de omfattas eller Ominte.att

dessa konkurrensbegränsningar sedan uppmärksammasoch inär
verkliga livet kan det konstateras den konkurrensrättsliga aktivitetenatt

låg. Enligt uppfattning har inte utredningen förmått beläggavarit min
omfattas omfattassig vissa förfaranden eller inte KL elleratt attavvare

livet. knappast tillfyllestdessa verkligen förekommer i verkliga Det är att
allmänna uttalanden det kan förmodas föreliggaattgenom om

samordnade förfaranden, sken detta skulle etableratettvarage av
sakers tillstånd inte sakfaktum. Att ha övertygelse ären som samma

förhållanden dylikha belägg. Under alla utesluteratt ensom ar-
gumentationsteknik alternativa förklaringar hänförliga till marknadens
struktur.

agerande i förhållande tillsjälvfallet möjligt KV:sDet är att
tillräckligt kraftfullt, detta i sådantlivsmedelshandeln inte varit ärmen

fall inte något utredningen lyckats belägga.som

ställningMissbruk dominerandeav

missvisandeSom ytterligare exempel på utredningens sätt att resonera
Missbruk dominerande ställning inomkan anföras avsnittet 5.10 av

företag kan halivsmedelsområdet. Avgörande för ettom anses en
sig oberoendedominerande ställning dess möjligheter beteär att av

företags marknadsandel i dettaoch konsumenter.konkurrenter Ett är
inte avgörande. I denavseende självfallet intresse, ensamtmenav

förfördelardominerande ställningutsträckning företag medett ensom
i 19 KL, innebärnågon, exempelvis på något de §sättav som anges

handelspartnem saknar reellasjälva den dominerande ställningen att
såledesnågon Dominanten behövermöjligheter vända sig tillatt annan.

hanfrukta handelspartnem vänder sig till någoninte att annan agerar-
någon påoberoende omgivningens krav. För huruvidaavgöraattav

den relevantakan oberoende krävs analysdetta sätt en avagera
företaget fråga skall kunnamarknaden, dvs. den marknad inom vilken i

den relevanta marknaden därvidoberoende. Bestämningen taragera av
utgångspunkt produkt det fråga dennatill vilken Förstär närtyp av om.

kontrollera huruvida dominantens agerandeanalys klar det dagsär är att
för diskutera handeln medbetrakta förbjudet. Iställetär att attsom

utredningen i tvålivsmedel utifrån dessa vedertagna väljer attnonner
förklara de kedjorna inom denskissartade skrivningar störstatreatt

möjligen kan innehasvenska dagligvaruhandeln gemensamtanses en
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på tillgången på IT-tjänster,dominerande ställning med avseende
affarslägentillgången effektiva distributionssystem, varumärken ochtill

relevanta marknaden vad gäller dagligvaruhandeln78, densamt att
ff.skall definieras utifrån prisnivå, sortiment och servicenivå 79

första utredningens diskussiondet kan detFör noteras att om en
kollektiv inte med EG-domsto-dominans överensstämmergemensamt

praxis. Att EG-rättens regler rörandelens och/eller Förstainstansråttens
för den delen motsvarande svenska regler,kollektiv dominans, eller

omfatta dylik situation vid så urvattnad skrivningskulle en somen ens
förevarande korrekt. Utredningen här felaktig bildden inteär ger en av

möjligheterna åtgärda den diskuterade situationen med existerandeatt
lagstiñning.

uppfattning vid rättstillämpningenVad gäller utredningens att man
Sverige skall definiera den relevanta produktmarknaden utifrånhär i

prisnivå, och servicenivå, bygger detta på missupp-sortiment även en
dåfattning. Med undantag för de fall diskuterar koncentrationerman

definitionen hämtad det inte möjligtfrån vilket rättsområde är äräven
diskutera avgränsningen den relevantaeller meningsfullt att avens

Som det endastmarknaden för företag in abstracto. ärangettsett ovan
produkt- ellerkonkret befarat missbruk självavid ellerett som

befaratidentifieras. det föreliggertjånstemarknaden kan Utan ettatt ens
på marknad missbrukmissbruk saknas kunskap vilken detta ägtom

meningsfullt diskutera avgränsningenvarför inte hellerdet är att avrum,
inte förbjuden.marknaden eftersom själva dominansenden relevanta är

marknad kan på detförvisso så vissDet avgränsas sättär att somen
föreslår, finns heller inget i det åberopade materialetutredningen detmen

produktmarknaden påDefinitionen den relevantadetta.motsägersom av
fall själva missbruketdetta blir naturligtvis endast intressant i desätt
Eftersom utredningenkopplat till denna marknad.kan sägas vara

förfaranden skulleemellertid inte anför vilka varasom
marknadsdefmitionenkonkurrensrättsligt förbjudna, sig äventer

Även därför eller i bästadiskussion missvisandemeningslös. denna är
för framtida tillämpning KL.fall meningslös en av

definitionen den relevanta mark-Utredningens diskussioner avom
förslag till åtgärder i avsnitt 5.12. Enligtnaden kopplas sedan till vissa

utredningförslagen uppfattas principförslag, dvs.utredningen skall som
potentiella sickonkurrensbegränsningama ochde diskuteradeattanser

lagstiftning. Medkan åtgärdas med gällandekonkurrensbegränsningama
ffdistributionstjänster anförs 102avseende på tillgången till att

oklart vilket bördominerande ställning i ledföretag med etten
villkor till andrapå marknadsmässigatillhandahålla distributionstjänster

förefaller utredningenföretag. Alldeles från det intebortsett att som om
företaget fråga skall föreliggaställningen för iden dominerandeattanser

förförutsättningtransportområdet vilket tordeinom attvara en
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missbruk huvud skall föreligga, berörs huvud inteöver taget över taget
problemen vid fullt kapacitetsutnyttjande eller andra objektivt
godtagbara ursäkter för icke-leverans. Eftersom utredningen uppenbar-
ligen denna situation omfattas förbudet i jfr.§ 19 KLattanser av ovan

"principförslag", skulle det varit intressant få sig förklarat denattang.
rättsliga grunden för detta resonemang.

långtLika från verkligheten hamnar utredningen den anför 104när
ff tillgången till för kommunikation och infor-att system
mationsbearbetning mellan detaljist, grossist och tillverkare, skall anses

"kollektiv vara". Vad egentligen förefaller inte heltvara en som avses
klart, i ljuset den diskussion förs sk. nödvändigamen av som om
faciliteter kan jag tolka förslag/diskussioninte utredningens på sättannat

den dessa skulle just sådan nödvändigän att att systemanser vara en
facilitet. Att kommunikationssysteminterna inom kedja skulleen vara
just sådan nödvändig facilitet förefaller dock mig främmande. Påen
vilket den uppkomna situationen skall lösassätt som genom en-
tillämpning 19, eller lagstiftning§ något slagav genom ny av -
diskuteras emellertid inte. Utredningen begränsar sig till förklaraatt att
utvecklingen bör ske i näringens regi. Vad igemensamt ärsom avses

fall för mig oklart.vart

Legalundantaget §§ 18a 180 KLi -

Utredningen anför avsnitt 5.12 bör ske 18a-18cöversynatt en av
KL i syfte skall utgå. Skälet härtillundantaget reglernaatt attanges vara
i står i med EG-rätten.§§ 18a-c strid Utredningen i detta avseendeär
inte särskilt väl underbyggd och ignorerar den ekonomiska ochäven
rättsliga analys det svenska legalundantaget och Rfo 26/62 skettav som

SOUi 1995:117, dvs. den utredningen hade huvuduppgifttill attsom
analysera just frågan. Genomden samrnanblandning vaden av som
undantas i och vad18a-c undantas enligt Rfo respektive26/62,som

effektervilka detta får för svenskt nationellt handlingsutrymme, förmår
inte utredningen förstå samspelet sig mellan nationellvare
konkurrenskraft och EG:s konkurrenskraft, eller mellan nationell
konkurrenskraft och EG:s jordbruksregler.

Det saknas anledning här vad i tidigare statligaatt sagtsupprepa som
utredningar och inte heller vederlagts nuvarande utredning, varförav
endast åberopande SOUsker 1995:117 särskilt 61-116. Detett av s.
förtjänar emellertid påpekas det i och för sig kanävenatt om ar-

för KL vidare undantag Rfo 26/62gumenteras att änett attger genom
18a-c inte begränsad hänvisning till Annex EG-är genom en av

fördraget, detta i sådant fall förutsätter för detta skall medföraatt en-
konflikt med EG-rätten det föreligger skyldighet för medlems-att en-

ha EG-anpassad eller konkurrenslag huvudstaterna att över taget,en en
vilket det naturligtvis inte jämförelse med RfoI 26/62 dockgör. är
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på vilka förfarandenockså med avseendei vissa stycken18a-c strängare
konfliktfaktiskt skulle kunna komma i medundantag, vilketsom ges

den utsträckningoch då Rfo 26/62. IEG:s jordbruksregler närmast som
artikel krävs nämligenomfattas undantaget i 2federativ samverkan av

för konflikt medfrån förbudet i KLförfarande undantas attatt samma
undvikas.EG-rättens skall

avseende förhållandetföljande schemaprincip kan därför uppställasI
olika regelkomplexen.mellan de

samverkan mellan företag idengäller endastEG:s konkurrensregler
kan påverka konkurrensen iinblandade företagenutsträckning desom

utsträckning.märkbar

märkbarhetnågot särskilt krav påjordbruksregler gällerEG:s utan
företag.tillämpliga på allaärutan

företräde framförhar obetingatEG:s jordbruksreglerfallI ettvart
nationella regler.stridandedäremot

och denEG:s konkurrensreglermellanförhållandetI gemensamma
samarbetekonkurrensreglema endastjordbrukspolitiken gäller som

utsträckningoch då endast i den"märkbarhet"kravet påöverstiger som
Rfo 26/62.artikelinte undantagetsamarbetet är genom

tolererasförbjuder samarbetekonkurrenskraftOm nationell ett som
på märkbarhetsåväl kravetuppfyllerRfo 26/62 dvs.enligt som

alldelesRfo 26/62 innebär dettaartikelundantagsreglema i
vilka skall hajordbruksregler,EG:skonflikt meduppenbart etten

svenska regler.företräde framförabsolut

inteförbjuder samarbetekonkurrenskraftnationellOm ett som
uppfyller kravendet inteRfo 26/62undantagen iomfattas attp.g.a.av
strider EG:soch således intehänseendemärkbarhet i kvantitativtpå mot

EG:skonflikt medlikasåuppkommerkonkurrensregler, en
till uppfyl-samarbetet bidrarutsträckningi denjordbruksregler som

EG-i artikel 39jordbrukspolitiska målsättningarnalandet deav
avseende på förfarandensåväl medSå kan falletfördraget. somvara

marknadsord-de olikaendast tolererassådanaomfattas och avsom
ningarna.

heltalternativet skulleanför det bästautredningenNär attatt vara
EG-harmoni medför uppnå18a-cefter översyn attutmönstra en

disharmoni mellaningenföreliggersåledes fel. Detdettarätten är
EG-rättensförhindrarkaraktär densådanoch Rfo 26/6218a-c attav

hellerföreligger bör intealltskillnadergenomslag.fulla De trotssom
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utredningenförespråkasriktningdenförändring iföranleda avsomen
sådanförrättsosäkerhettillledaskulleförändringdylikeftersom en

påverkaskulldenförjordbruketinomsker attsamverkan utansom
dettaskulleviktigt,mindrevilket inte ärsamhandeln. Dessutom,

genomslag inomfulltatt skullejordbrukspolitik inteEG:sinnebära ges
i varjeinte KVsåvittför26/62,Rfotäcksinteområdende avsom

jordbrukspolitiskamotiveratdettaundantag ärfall närenskilt avger
de kravtillhänsynmedmöjligtsig inteforochvilket i är somhänsyn

KL.i § 8ställs upp
verklighets-utredningensdelarÄven inteangivetpåjag sättovanom

skälñnnaskan det26/62,Rfo attoch18a-cavseendebeskrivning
fallförefaller iKL. Det19 vart§tillämpningenanalyseranärmare av

kooperatio-förekommandeSverigeipå destorlekenblottaklartmig att
analys19. En§tillämpningaktualiserakanfallmångai avavennema

utredningen.iheltdetdock isaknasfråga närmastedenna

företagmedelstoraochtill småStöd

diskuteraangeläget5.14 detavsnitt attfinner enUtredningen
livsmedels-inomföretagmedelstorasmå ochtillstödetförändring av

falli dettaprincipförslagfråga utanhär inte etthandeln. Det är om
denmedenlighetstödet iförändringnämligenåtgärder,föreslås aven
påUSA. InteiAdministrationBusinessSmallutvecklatsmodell avsom

iförslagethuruvidaemellertiddiskuterasframställningenställe inågot
harPersonligenEG-fördraget.92-94artikelmedförenligtdelaralla är

kan berörasstatstödsreglemauppfattningmigbildasvårtjag omatt en
självaellerstorlekennågotanförsställenågotpådet inteeftersom om

de företagpåkaraktärenkonkretellerstödet, somutfomrningen merav
stöddyliktdockskallomständigheteralla ettUnderomfattas.skulle

får igångsättas.tillstånd det intekommissionentill utannotificeras vars
statsstödsreg-beroendeförslagetgenomförbarheten ärEftersom avav

EG-regler ochdessaanalysmedvarit intressanthade detlema aven
sammanhanget.irelevansdess

Slutsats

tillskälolikafleradetfinns attutredningentilldirektiveniSom anges
medhandelnförmarknadenpåkonkurrenssituationenundersöka

inomkonkurrensenpåindikationerklara attfinnslivsmedel. Det även
hellerInteönskvärt.skulleså skarpmarknaden inteden är varasom

kanutsträckningiproblemenförnekas storkan detellerbör attvarken
ochmarknadenuppbyggnaden attstrukturelladenhänföra till avattvara

skyddasutsträckningvissiaktivamarknaden operatörerna avpåde
regelverken.tolkningaretableradeoch/ellerregelverkexisterande av
existerandetolkningarautodidaktiskadock inteinnebär att avDetta
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regelverk kan läggas till grund for påståenden något böratt görasom
eller existerande regelverk tillräckligt.att Förär behovetatt veta samt
vilka åtgärder bör vidtas krävs djupare analys, vilken enligt minsom en
uppfattning fortfarande kvarstår Om inte föratt göra. uppfyllaannat att
det grundläggande syftet med utredningen, nämligen "lämna förslagatt
till åtgärder kan öka konkurrensen inom livsmedelssektom" dirsom
1995: 137 s.

Särskilt yttrande Experten Peter Dettmannav

Detta yttrande skrivet den oktober6är 1996. Jag har inte fåttännu
tillgång till utredningens slutgiltiga såsom normalt tordetext vara
brukligt i samband med statliga utredningar. Yttrandet måste därför
baseras på de fram till idag för mig tillgängliga texterna.

Utredningens grundläggande utgångspunkter felaktigaär

Utredningen utgår från livsmedelsprisema Sverigeiatt alltför högaär
och anledningen till detta bristandeatt konkurrenstryck.är ett Jag anser

båda påståendena fel.att Utredningens beskrivningär bortser från det
trendbrott inträffade i samband med avregleringama i slutet på 80-som
talet och början 90-talet. Då upphörde bl.a. de tidigare ständigtav
återkommande prisstoppen och därmed möjliggjordes radikala förän-
dringar dagligvaruhandelns inköps- och marknadsföringsmetoder.av
Detta har resulterat

livsmedelsprisema under 90-taletatt stigit mindre kon-än-
sumentprisindex,

livsmedel billigare idagatt 1990,är än-
allt mindre andelatt maten konsumenternastar disponiblaen av-

inkomster,
matpriserna i Sverige hävdar sigatt väl i jämförelse med dem i våra-

grannländer, och
Sverige från 1990 hafi den lägstaatt prisökningen de länder- av

utredningen jämför med.
En viktig utgångspunkt för utredningen EU-inträdet inteärannan att

givit några direkta effekter på livsmedelspriser. Man jämför med den
redovisade positiva effekten vid ytligt betraktande uppstodett isom
Finland. Mot denna beskrivning kan invändas, bl.a. den i Finlandatt-
redovisade prissänkningen 10 i hög utsträckning beror påprocentom en
samtidig momssänkning och avreglering jordbruksstödet.av

Brister i beskrivningen

Beskrivningen branschutvecklingen och situationen i andra länderav
bygger i utsträckning på från intervjuerstor vidarebefodrade synpunkter
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obefintlig analysochefter klensedanpåståenden,och somegna -
utredningenstolkasellerfakta sättframställs ett passarsomsom

Exempel:uppfattningar.
svenskadenEU-perspektiv ärkonstaterarUtredningen ettatt

deingentingdockkoncentrerad". Den attdagligvaruhandeln säger om
inomkoncentrationenhögstadenharländereuropeiskaåtta som

mycketvarithadeländer. Detsmåsamtligadagligvaruhandeln, är
fådärmedochanalyseratförhållandefå detta närmare enintressant att

förhål-svenskadediskussionenförutgångspunktrealistisk ommer
landena.

"fri-förmöjligheternaintrycketvidare attUtredningen enavger
skullelivsmedelsbutik störreetableraaktör"stående varaatt en

mycketförutsättningarnafel, ärSverige. Dettai ärutomlands än
aktör""friståendekan göraSverige,iliksomUtomlands,likartade. en

hosalternativtgrossisterflera mindreellerhosvaruinköp ensina en
Vadgrönsaker.ochbrödleverantördirekt fråneller t.ex.snabbgross av

får sådanadåhaninköpspriser är attdock defortigerutredningen attär
konkurrensmedel, ärfrämsta utanprisetanvändakanhan inte som

prisnivå. IhögremedServicehandelformerolikatillhänvisad enav
ochSverigeikonkurrenstrycketökatillsyfiarutredningen attsom

beskriv-brist isådanlivsmedelsprisema ärhålladärigenom nere, en
vilseledande.inteförallvarlig säganingen att

länderjämförbaralikaBranschtrender i

konkur-syndpågrundläggande kravdetmeningEnligt min är ett en
spelreglerochkonkurrensneutraldenrenslagstiñning är sammageratt

medutredningenmarknad. Jagpåaktörer attalla annanför enmenaren
väl hademycketarbetesittuppläggningförutsättningslösoch avmera

kvarståendeundanröjtdelstill förslagframkommakunnat som
och givitkonkurrensneutralavaritdelsetableringshinder, samma

for alla.spelregler
helintegreradeochfranchise-kedjor,frivilligareglerBefintliga ger

utredningensOMmarknaden.verkaförutsättningarolikaföretag att
helblikonkurrensneutralitetpåbristenskullegenomförs,idéer

utredningenförslagetkonkretaendadetmedTillsammansoacceptabel.
"Grupp-gällandeinskränkningar iväsentligahandelnrörandelägger -

ensidigtåtgärdernaslårdetaljhandeln" motkedjor iför enundantag -
ICA ochinomsamverkanhandlamamedelstorasmå ochde somgrupp,

kedjor;frivilligaandra
tillochårmångaunder storaställa sinaskadedels attgenom-

förfogande,konkurrenterstilluppbyggdakostnader resurser
konkurrensmedelanvändaska fåde intedels somatt sammagenom-

konkurrenterna.
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Jag kan inte förstå varför ska begränsa handlingsfriheten för denman
Organisationsform visat sig lång tid effektivastöver ochsom vara
därmed konkurrensdrivande på svensk dagligvarumarknad. Det måste

fel slå sönder framgångsrika påatt marknad därförvara system deatten
sin effektivitet och blir Skulleväxer ,de uppnågenom stora. en

dominerande position pi marknaden, finns konkurrenslagens 19 med
hjälp samhället kan ingripa eventuellt missbruk dennamotvars av

position.
Mot ovanstående bakgrund jag utredningens förslag inte kanattanser

ligga till förgrund ändrad tolkning befintlig konkurrenslag elleren av ny
lagstiftning, vad gäller förslaget bättreutom prisinfonnation.om

Istället för lägga på föga ändamålsenligatt detaljreg-ner resurser en
lering på nationella svenska särbestännnelser, borde, enligt min mening,
Sverige kraftfullt för på EU-nivå åstadkommaatt regelverkagera ett

all aktörer Oavsett organisationsfonn konkurrensneutralasom ger - -
villkor och därigenom bidrar till konkurrenstrycket ökas på helaatt den
inre marknaden.

Särskilt yttrande Lars Hjorthexpertenav

Kedjeanknutna kort har funnits i detaljhandeln sedan 50-talet. Inom t.ex.
bensinbranschen har kort och till korten knutna Servicetjänster och
förmåner länge varit viktigt marknadsinstrument ochett därmed ett
betydande konkurrensmedel. Till början fanns korten endasten som
kreditkort. Fr mitten 1980-talet finns kedjeknutna kort i allao m av
varianter: Med och konto, med och kredit,utan gällande ellerutan en
flera detaljhandelskedjor.

Utredningen har fokuserat sitt intresse på konton med insättningsmöj-
lighet i detaljhandeln. Enligt utredningens uppfattning denna kortformär
så attraktiv, den skapar osund bindningatt mellan kunden ochen
detaljhandelsföretaget.

S.k. kundmedelskonton tillhandahålls, förutom inom bensinbranschen,
detaljhandelsföretagenbl.a. KF och ICA. Motsvarande kontotypav

tillhadahålls banker för andra detaljhandelskedjor såsom D-gruppensav
VIVO-kort och Favörkort Sparbanken och SE-banken, Hernköps kort

ÅhlénsSE-banken och kort likaså SE-banken.
NÄr det gäller kortens förmåga binda kunden torde det kunnaatt

konstateras, de bankadministrerade korten ochatt de tillhandahållssom
direkt kedjeforetaget likvärdiga. Båda dessaär kort har dockav typer av
sannolikt mindre bindande effekt på kunderna de kreditkortänen som
förekommer inom vissa kedjor, låt mindre sällan för livsmedelsköp,vara

det beroende skapas skuldförhållande gjordaettgenom som av genom
inköp.

Det viktigaste skälet för KF själv driva kundkonto driftkostna-att är
den, dvs den lägre vad motsvarandeatt är tjänste skulleän kosta i inköp
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hämmandedenskälviktigt ärmotsvarande. Etteller annatbankfrån
besparingDenkorten.bankutgivnapå deavgiñsnivånpåhardetteffekt

följdtillkunderdetaljhandelnsgjordesmkr av100-200på som
kort-existensentillskrivaskan1995 egnakortstriden avsommaren
Cardoch MasterVisakonfliktunder dennaDetaltemativ. somvar

påbudbankernasopponeradebutiker motbojkotttilluppmanade somav
avgifter.om

förslårdetaljhandelkontokund ochmellanbindningenpålättaFör att
förkundmedelskontopåkunnaskall göraskontantuttagutredaren att

enklasteDetbutiksmiljön. sättet attdenutanföranvändning även egna
butiksmiljö,ikundmedelskontofråntillåtadettaåstadkomma uttagär att

s.k.kontantavrundning;tillmöjlighetfinnsidagRedancashs.k. out.
tillmöjlighetutökasMedvalfrihet.vissakundenvilketback,cash ger

välkomnaskulleKFvalfrihet.få fullkundenskulle enkontantuttag
tillkundmedelskontokopplaFörslagetmöjlighet.utökad attsådan

olyckligtdäremotMinutenoch ärBankomatATM-systembankernas
jämfört7:-kostnad uttagmycketmedfördet storutifrån percaatt en

butik.imed 1:- uttag enperca
kundmedelskonto,korttyper,dessapåkonkurrensförbjudaAtt en av

ökademedbanksektornoch inommedkonkurrensminskadtillleder
konsumentpriser.högredärmedochföljdavgifter som

detaljhandels-mindreföretableringshindernågotfinnastorde inteDet
eftersominsättningsmöjlighet,medkundkontogällerdetföretag när

högreblikankostnadenAtttjänster.sådanatillhandahållerbankerna
naturligföretagendrift i de ärrationell storamed enjämfört egenen

konkurrensmedel.allainomgällerskalfördelardeföljd somav
29denharkundmedelskontonfråganbehandladeDen omnu

tillståndstvångfrånundantagsärskilttill somlett1995december ett
bankrörelselagen.§kap. 2ai lintagetfinns

kundme-slutsatsutredningensbakgrunddenna årminst omInte mot
utredningensdethäpnadsväckande:"Sarnrnantaget ärdelskonton

kundmedelskon-effektemakonkurrensbegränsandedeuppfattning avatt
Un-konsumenterna.föreffekternapositivadeöverstigervidaton

då detkonkurrenssynpunktifrågasättasdessutomkandantagen ur
bankrörelse-underlyderdennabankiinlåning attmissgynnar genom

krav".lagens strängare
hartillhandahållerKFdetaljhandelsföretaget avFå tjänster som

till brainlåningmed ränta.kontonuppskattadesåblivitkunderna som
allmännabetraktasskallkundkontonförslag, somUtredningens att

bl.a.skullekrav,bankrörelselagensunderställasbetalningsmedel och
utred-därföravstyrkerJagkunderna.förkostnaderökadeinnebära

del.i dennaförslagningens
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Särskilt yttrande Jan-Erik Ljusbergexpertenav

Jag instämmer i sakkunnige Nils Wahls särskilda yttrande det gällernär
kritiken utredningens bedrivande liksommot kritiken bristerna i demot
ekonomiska och rättsliga analyserna.

Utredningens många intressanta slutar, bl.a.resonemang av ovan
angivna skål, oftast inte i logiska och konsistent motiverade och
genomförbara förslag.

Särskilt yttrande Peter Mattssonexpertenav

Utredningen har kallat till sig antal undertecknadett experter, ärvarav
dem.en av

Generellt konstaterar jag utredningsmaterial vidatt allanästan
tillfällen har kommit tillhanda bara någon eller några dagar föreoss ett
sammanträde. Mot bakgrund omfång detta interapportens stora ärav
tillfredställande, speciellt utredarens avsikt varit i görligaste månattom
försöka lyssna till och hänsyn tillta erfarenheter ochexperternas
kunskap. Utredaren har emellertid vid flertal tillfällen förklaratett att
"det den särskilde utredarenär for det står isom ensam ansvarar som
betänkandet och det enligt anvisningarna föratt särskilda utredare står

det utredaren i vilkenatt är utsträckning han/honavgör vill utnyttjasom
sakkunniga och i utredningsarbetet".experter

Felaktig verklighetsbeskrivning

Utredningen baserar sina tankar och förslag på i grunden felaktigen
beskrivning verkligheten inom dagligvaruhandelns detalj- ochav
partihandelsled. Tyckande och påståenden i allt för hög grad baseradeär
på subjektiva, istället för objektiva analyser. En analys livsmedels-av
handeln inom några Europas mindre länder, hade exempelvis inteav gett

resultat utredaren valtnär jämföra Sverigsamma medattsom nu,
England, Frankrike och USA.

Dagligvaruhandeln utvecklas andra länder, dvsi färre ochsom mot
enhetergvilka säljer alltstörre billigare lägre omkostnader.mat p. g.a

Den hittills framlagda inte någon helstrapporten hänsyntar till attsom
företagens kostnadsnivåer varierar mellan olika länder och dettaatt
självfallet påverkar butikernas prisnivåer. De fakcliga organisationemas
roll, vad gäller lönebildning och handlarnas möjligheter utvecklaatt nya
affärsideer de konkurrensbegränsande effekternasamt de statligaav
monopolen, Apoteksbolaget och Systembolaget, har utredaren dessutom
medvetet lämnat därhän, det bara i Sverigetrots att är vi inte fårsom ens
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bara 1,2detaljhandelsvensk är procentinettovinstenAttmellanöl.sälja
negativavisarlivsmedelsbutikema60sjunkande ochoch procentatt av

material presenterats.utredningen,iinte attkommenteras trotsresultat

prisnivåertrubbigtPrisnivåindex, mätainstrument attett

förbasliggerprisnivåindexetpresenteradedetbakgrund somMot attav
ochförmycketförbetalar matenkonsumenterSverigespåskina attatt

konstaterakan jag attkonkurrensbegränsningar,påberordetta varaatt
branschenAlla isiffrorna. attvetläserjagmigigenkännerinte närjag
och inteDanmarks tvärtmycket högreväsentligt änpriser om.Norges är

Närutveckling.valutansdelpåverkas tillPrisnivåindexet stor av
Sverigesförstärks försämraskronansvenskapå denvärdetexempelvis

sjunkandeSverige,varförförklarar trotsDettaprisnivåindex.
högtoförändratharfortfarandetillbaka,ärglerasedanlivsmedelspriser

valutansvenskapå denvärdetparadoxala närDetprisnivåindex. är att
utomlands.handlasvenskarförbilligare attvlir detökar oss

90-taletbörjansedanKPI harmedjämörttLivsmedelsprisema av
liggerlivsmedelspriserVårasjunkit.dvspositivt,mycketutvecklats

valtemellertidharUtredaren attgällde 1989.vadnivå medi1996 som
livsmedelspriser.Sverigesbildnegativpresentera aven

marknadenmöjligheter påfåmåsteföretagsformerOlika samma

ochkonkurrenslagstiñningennuvarandedenändraförslagUtredarens att
frivilligaskhandlare ienskildamellansamverkanförsvåradärmed

slutsatsfelaktigpåuppfattningminenligt enbygger avkedjor, en
analys.ofullständig

omöjliggjordeskulle ökakonkurrensenförstå hurintekanJag manom
skulleförslagetKonsekvensernasamverka.handlareenskildaför att av

Sverigeikedjorhelintegreradefickbli somsikt kunnapå treatt
handlareenskildaTusentalsmarknaden.domineradefullständigt som

marknadenlokalapå denkundernaslåsspriser,sinasätter omsomegna
dekonkurrensenklara motförsamarbetevissthar attoch avsom

bättremeningminenligtmåste ettföretagsfonnema,helintegrerade vara
konsumenterna.svenskaför dealternativ

vilkenmarknadenpåspelrum oavsettfåmåsteOlika aktörer samma
dominerandeMissbrukmed.arbetaväljerföretagsfonn att avman

beivras.aktivtskall däremotställning

ReidiusMatsyttrandeSärskilt expertenav

missvi-ochpåståendenobestyrktamängderinnehållerUtredningen av
Avborde bemötas.egentligenjagfaktaredovisningsande ansersom

yttrandemittemellertid begränsajagkommertidsskäl attochutryrnmes-
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till dels vissa allmänna synpunkter på utredningen, dels utredningens
förslag angående det s.k. legalundantaget för lantbrukets primärföre-
ningar konkurrenslageni KL 18 §§.a-c

Då jag skrivit detta yttrande har jag först i slutskedet haft tillgång till
komplett betänkande, då väsentliga delarett bakgrundsbeskrivningenav

vad gäller livsmedelspriser anlände först den dag då yttrandet skulle
lämnas. Det har därför inte varit möjligt kritisk analysgöraatt en av
materialet. Utredningens kommentar i till det för mig intetexten
tillgängliga materialet i många delar diskutabla,är i brist påmen
underlag har jag svårt kommentera dem undantagsvis,att änannat

I den version pagineringsänts och kapitalindelningärutsom
felaktiga, varför sidreferenser i det följande kan fel.vara

Utredningens1 allmänna utgångspunkter

Utgångspunkt for utredning rörande konkurrens i handeln meden
livsmedel borde analys konkurrensförhållandena påvara en av
området gällande konkurrenslag, särskiltsamt den endastav som senare

år gammal. Utredningenär hartre emellertid valt tolka direktiven så,att
dess primära uppgift inte utredaatt omfattningenär att eventuellaav

konkurrensbegränsningar i Sverige. Utredningens slutsatser isynes
stället grundade på utredarens uppfattningar eller på den analysegna

i början 1990-talet gjordes konkurrenskommittén SoUsom av av
1991:59. Däremot saknas enligt min mening systematiskt genomfören
och redovisad analys rådandeöppet förhållanden. I stället innehållerav

svepande formuleringar därrapporten det till intäkt förmesta tas
bristande konkurrens, sig det gäller höga priser 2 eller lågavare
priser s.99, höga vinster s. l l eller låga vinster s.98, hög effektivitet

129 eller låg effektivitet s.2 Analysen har omdömenetc ersatts av."det väl känt", "det i detär självklart",är "ekonomernärmastesom är
idag om" etc.ense

Den bristande orsakenanalysen troligen tillär utredningens förslagatt
under utredningens gång blivit alltmer och allmänt hållna och attvaga
utredningens slutbetänkande i inte innehåller någrastort egentligasett
förslag.

förhållandevisEtt internationellastort utblickarutrymme ägnas och
EU:s jordbrukspolitik CAP. En del dettagemensamma av ryms

möjligen inom utredningens direktiv. Det gäller dock inte CAP, eftersom
utredning, KomiCAP, har utreda dem. Jag vill ändå invändaatten annan

utredningens på CAP,mot grundas enbart på handelspolitiskasyn som
överväganden. Däremot beaktas inte alla andra mål för
jordbrukspolitiken kommit till uttryck i såväl Romfördraget desom som

årtiondenas praktiska tillämpning.senaste Dit hör såväl effektivitets- och
inkomstmål mål for hälsa, miljö och regional balans. Eftersom desom
internationella utblickama inte några nämnvärda spår i utredningenssatt
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utredningensstått tilltidpå den knappaoch med tankeresultat som
åtalltföruppfattninghar enligt min ägnatsförfogande, stort utrymme

frågor.dessa

Livsmedelspriserna2

direktiven bl.a. medimotiverades dettillsattesutredningenNär
EU-medlemsskapetefterlivsmedelpåprisutvecklingeniskillnader

utredningen ochundanskymd plats iPåFinland.ochSverigemellan -
förklaringar,några rimligautredningensammanfattningeniinte ger-

kan jag bidra medSjälvbristande konkurrensmedinte har göra.attsom
stärktesfinska markendennämligen delsförklaringar,tvåytterligare att

försvagades, delskronansvenskadensamtidigt1995, attunder som
januari 1995.livsmedel den lpåsänkteFinland momsen

prisutvecklingen underbetydandeUtredningen utrymmeägnar
förbegränsad betydelseuppfattningenligt minhar dockl980-talet. Den

på s.k.Konsumentprisemakonkurrensförhållanden.dagensbedömaatt
frånlivsmedel denhuvudsakilivsmedel, dvs.jordbmksreglerade

beak-SCB, medenligtlivsmedelsindustrin, harlantbrukskooperativa
sedan 1990.obetydligtstigitlivsmedelsmomsenförändringartande avav

stigit med 23 Detkonsumentprisindexhartid procent.Under samma
medsjunkitrealt harlivsmedelsprisemanämnda nämnaredebetyder att

lönerna isamtidigthar skettl990-talet. Dettaunder18 procent som
ungefär 30stigit medhar änlivsmedelsindustrin procent, mervarav

allsinteförhållanden kommenterastvå åren. Dessahälften de senaste av
utredningen.

beräkningar0ECD:sfrånpå underlagmaterial baseratEnligt det av
Sverige Exkliprisernaredovisarutredningenköpkraftspariteter ärsom

högre iDanmark och 5-10nivå i änmoms på procentsomsamma
1995höstenländer. Sånordeuropeiskajämförbaraandra varsen som

medelhavet,länderi de flestalägrei Sverigepriserna än norr om
förändringar berorsnabbaDessaIrland undantagna.ochStorbritannien

slutsatserför någraunderlagintevalutafluktuationer ochpå omger
KL.ändringarbehovetkonkurrenstrycker eller avavom

Sverigemellanrelationeneftersomnågot fel,innehållerTabell och7 8
Inklusivefelaktiga.uppenbartFrankrike 5,5moms och12 ärprocent

franska, exklusivedehögresvenska priserna 12de änprocentärmoms
högre.svenska 20de procentärmoms

löneutvecklingensochlönenivånsallsintediskuterarUtredningen
SAF lönestatistikEnligtutveckling.livsmedelsprisemasförbetydelse :s

fölllönekostnadsnivå kronaninnanlivsmedelsindustrinssvenskadenvar
ÅrUSA.ihögreoch 60i Europa1992 högst äni november procent

danska. Högadensjunkit till knappt 90hade nivån1995 procent t.ex.av
förstärkning harmed kronanstillsammansi Sverigelöneökningar

lönekostnadsnivå förlivsmedelsindustrinssvenskamedfört denatt
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närvarande ligger på ungefär nivå den danska. Dessasamma som
förhållanden berörs inte i förefallerDet utredningenrapporten. som om

lönerna helt saknar betydelse för livsmedelsprisernaatt ochanser
marginalerna i olika led.

Utredningen jämförelse mellan utvecklingen svenskagör ochen av
amerikanska livsmedelspriser, drar fel slutsats. Utredningen sägermen

fiktiv kostade kronor Sverige10 i och USA skulle1980 iatt en vara som
dag kosta drygt 23 kronor i Sverige och 18 kronor i USA. Detta felär
eftersom utredningen inte har beaktat växelkurstörändringama. Varan
skulle i USA kosta 28 kronor. Slutsatsen blir naturligtvis en annan.

Synen3 konkurrenspå och kooperation

Utredningen företräder ganska onyanserad på konkurrensens roll ien syn
samhällsekonomin. uppfattningDenna kan sammanfattas så, ökadatt
konkurrens ökad effektivitet lägre priser och ökad valfrihetsamtger
konsumenterna. Uppfattningen grundad på lärobokenssynes vara
beskrivning perfekt konkurrensmarknad något inte existerarav en som-
i sinnevärlden. I verkligheten vissa former konkurrensbegräns-är av
ningar nödvändiga för fungerande marknadsekonomi, vilket ocksåen
präglar lagstiftningen i så alla länder. Det gäller bl.a. skydd förgott som

varumärken och ursprungsbeteckningar. Det gäller möjligheternapatent,
träffa långsiktiga återförsäljaravtal och andra bindande avtalatt t.ex.

nödvändiga för marknadsekonomins funktionssätt. Bristen påärsom
sådana regelsystem brukar oña de viktigaste skälen tillettanges som av

det forna Sovjetunionen har svårigheter utveckla sinatt stora att
ekonomi. Demia regelsystem konkurrensbegränsande ochtyp ärav
skulle förmodligen inte godkännas enligt KL de skyddadesinteom av
särskild lagstiftning.

En viktig "konkurrensbegränsning" kooperativutgörsannan av
samverkan mellan företag.små Lantbrukskooperationen har, tillänom
olika omfattning och utfomming, givits positiv särbehandling ien
konkurrenslagstifiningen Sverigei och andra EU-länder liksom i den

EG-rätten och i USA.även t.ex.gemensamma
Utredningen använder IBM exempel på problem med ochstorasom

dominerande företag. kunde likaMan de närliggandegärna använt mera
svenska exemplen. LM Ericsson och ASEA, båda visar hur starksom en
ställning på hemmamarknaden nödvändig för företag i små länderär att
skall kunna bli framgångsrika på världsmarknaden. Med de exemplen
skulle utredningens slutsatser ha blivit annorlunda.resonemangetav

Utredningen skillnader mellan EU-ländemas livsmedelspriserattanser
tecken på bristande konkurrens. Det finnsär emellertid andraett

förklaringar, skillnader i mervärdesskatt och under årt.ex. senare
växelkursfluktuationer. En anledning, sammanhänger med attannan som
handeln med livsmedel begränsad, torde konsumenterna i allaär attvara
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livsmedel högre importerade.flera skäl värderar inhemskaländer änav
livsmedelmånga uppfattar landetspå detberorDet att egna som

livsmedelsproduktionockså andra värderingarsäkrare, av en egenmen
för landskapet, för sysselsätt-jordbrukets betydelsein. gällerspelar Det

flestaförsörjningssäkerheten. Delandsbygden och inte minstningen på
krig Sverige. Utred-har andra erfarenhetereuropeiska länderna änav

fria val, grundat påförefaller emellertid betrakta konsumenternasningen
konkurrensbegränsning.deras preferenser, som

lantbrukets primärfäreningarförslag angåendeUtredningens4

på behovetfå egentliga förslag. Man pekarinnehållerUtredningen av
påuttalar olika myndigheter "bör"frågor ellervissa göraattöversyn av

någonde få förslag hareller andra Ettdet det sättet. av somena
utredningens direktiv,fråga inte ligger inomförsubstans somen

för primär-s.sk. legalundantaget lantbruketsfrågan detnämligen om
fråga det område förKL. Denna ligger inomföreningar i 18 soma-c

konkurrenssituation förutredningennärvarande utreds om en nuav
Utredningen föreslår visserligen baralivsmedelsindustrin dir 1995: 149.

Eftersombort legalundantaget KL. demed syfte taöversyn att uren
uppfattningen legal-utredningen fram tillleder attresonemang som

bort felaktiga, och på grund frågansi grundenundantaget bör ärtas av
jordbruket och livsmedelsindustrin, skall jag i detbetydelse förstora

vad borttagande skulle innebära.följande kommentera ett
betydelseinledningsvis peka på livsmedelssektoms ivillJag stora

led bakåtLivsmedelsindustrin inklusive underleverantör i allasamhället.
vårt Sektomtill 300 människor i land.000sysselsätter 250 000

dubbelt så många människor bilindustrinsysselsätter än t.ex.sommer
Större livsmedelssektomsunderleverantörer. deleninkl dess av

eller anställda lantbrukskooperativajordbrukare isysselsatta är
legalundantaget skulle försvåra eller iborttagandeföreningar. Ett av

och skulle därför allvarligtförhindra kooperativ verksamhetmånga fall
och den svenska livsmedelsindustrinsdet svenska jordbruketsförsämra

därför ocksåskullekonkurrenskraft jämfört med andra EU-länder. Det
Sverige.få konsekvenser för sysselsättningen iallvarliga

yttrande skulle borttagandeframgår Nils Wahls särskildaSom ettav
fall kom i konflikt medlegalundantaget kunna leda till KL i vissaattav

EG:s jordbrukspolitik. FörslagetEG:s konkurrensrätt medsåväl ärsom
därför inte genomförbart.

EG-rättenmissuppfattningarmin mening beror utredningensEnligt av
jordbruks-missförstått kooperationens roll i EU:sbland på denannat att

politik.
på reglerad prissättning påUtredningen längst 91säger attupp s.

och därmedCAP-reform minskar i betydelsegrund 1992 årsav
fullföljandemarknadsordningar. Etträckvidden hos politikens av
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reformen och fördjupning årenunder de kommer enligtnärmaste
räckvidden hos rådsförord-utredningen innebära undantaget iatt att

rfo framgår emellertidningen 26/62 begränsas ytterligare. Det tydligt
rfo EG-domstolens de förenade målen C-i 26/62 och dom itextenav av

C-224/94 finns någon sådan koppling319/93, C40/94 och det inteatt
mellan kooperativs eventuella medverkan i prisregleringen och deras

för uppfyllandet målen i artikel i Rornfördraget. Av rfobetydelse 39av
1360/78 angående stöd till producentorganisationer framgår det klart att

uppfyllande målen artikelkooperativen i sig medverkar till i 39 ochav
marknadsandelar för kooperationen hot dessa mål.låga är ettatt mot

Jordbrukskooperationen alltså viktig för den jordbruks-är gemensamma
politikens genomförande. betyder enligt min uppfattning iDetta -

till utredningens i takt med prisregleringens betydelsemotsats att att-
minskar, kommer jordbrukskooperation bli allt viktigare delatt en av

område.marknadsordningama på jordbrukets
punkter felaktigUtredningens beskrivning EG-rätten på radär enav

fall missvisande. skall några exempel:eller i varje Jag ge
återges rfo på felaktigt Uppdelningen i femPå s.92 26/62 sätt.ett

punkter ñnns i förordningen ägnad felaktigsjälvständiga inte är att ge en
innehåll, "eller" har byttsuppfattning förordningens särskilt ettsomom

"och". återge förordningen det därpåDetta sätt att samtut mot ett
helt intryck den tolkning EG-följande änresonemanget ett annatger som

Coberco-domendomstolen har givit dessa krav enligt p.27.
ansågPå sida påpekas KV före EU-medlemskapet detatt attsamma

möjligheter meddela undantag enligt § KLinte förelåg några 8att
marknads-primärföreningar oftast har betydandeeftersom lantbrukets

grund, eftersomslutsats härav saknar emellertidandelar. utredningens
för jordbruks-avsåg någon prövning EU:s undantagsreglerKV inte mot

kooperation prövning KL.utan moten
sammanhangfrån på lösryckt sittCitatet Coberco-domen 39 ärs. ur

uppfattning. Enligt domenfelaktig bild domstolensoch ägnat att ge en av
omfattasinnefattande utträdesklausuler förordningenskan avtal av

uppfyller krav förordningen.undantagsregler avtalet de isom angesom
inleds med "kanuppmärksarrune läsaren citatet ordenDen noterar att

bara frågan måste i det enskildainte uteslutas". Det betyder prövasatt
det intryckfallet. innebörd alltså rakaDomens är motsatsen mot som

på missvisanderefererad 19.citatet Domen sättär samma s.ger.
på till utredningen Jordbruk ochUtredningen hänvisar 5.147

vad gäller dess uppfattning angående samarbete mellankonkurrens
ovannämndalantbrukskooperativa föreningar, intenämner attmen

efter vilket innebär dessdomar från EG-domstolen kom utredningen, att
ställningstagande idag överspelat.är

Enligt min uppfattning bör legalundantaget i 18 KL i ställeta-c
EG-rätten. Grunderna härför följande:byggas och till ärut anpassas
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Romfördraget.bygger på EG-rätten enligt artiklarna 85 och 86 iKL
hur EG:s konkurrensrättfår därför preciseringKL ses som aven

SverigeÖverförd till svensk skall tillämpas i med hänsyn tillrätt även
rådsförordningar och praxis fastställts EG-domstolen.vissa den som av

Legalundantaget innebär i praktiken viss anpassning KL till delaraven
EG-rätten inte direkt kommer till uttryck i artiklarna och 86.85somav

tillkom före Sveriges medlemskap i ochLegalundantaget emellertid EU,
därför till EG-rätten. Att därför,det inte helt utred-är anpassat som

ningen föreslår, bort legalundantaget emellertid helt orimligt. Detärta
skulle självaskulle innebära KV och domstolarna tvingas göraatt att

bl.a. har med gränsdragningen mellansvåra awägningar göraattsom
jordbrukspolitik. uppfattningkonkurrensrätt och Det enligt minEUzs är

till EG-rätten, vilket lämpligast vissabättre KL görsatt anpassas genom
justeringar KL.18 §§av a-c

innebär väsentliga inskränkningar för kooperativ18 KL trea-c
motsvarighet i EG-rätten sådan kommitverksamhet saknar den tillsom

DLG-domen, Coberco-domen domen förenadeuttrycks i bl.a. i desamt
och C-224/94. förstamålen C-313/93, C-40/94 För det undantagetatt

till s.k. primärtöreningar, dvs. federativ samverkan intebegränsas att
omfattas. andra undantaget inte gäller prissamverkan mellanFör det att

oförädlade produkter säljs visa den koope-lantbrukare avseende som
tredje gäller förföreningen. det undantaget inte avtalrativa För att som

medlemmars fria rörlighet; här tillåter EGrätten betydligthindrar mer
långtgående bindningar KL.än

alltså för kooperativ samverkanEG-rätten KL.större änutrymmeger
för jordbrukskooperativ samverkan enligt rfoDetta är störstutrymme

Även kooperation i avseendena26/62. för KL de nämndaär merannan
hindrande EG-rätten enligt de nämnda domarna.än

SkogsägarnaSödra dnr 443/95 strider EG-KV:s beslut rörande mot
DLG- och Coberco-domama. visar enligtenligt Dettarättens synsätt

EG-rättenpå behovet KL tydligare tillmin uppfattning attav anpassas
enligt ovan.

och EG-rätten skaparBristande överensstämmelser mellan KL storen
föreslårför företag Att utredningenosäkerhet de berörs. görasom som
beroendeföretagens, myndigheternas och domstolarnas bedömningar av

svensk lagstiftning skulletolkning EG-rätten i stället för göraav aven
osäkerheten sådan osäkerhet hämmar investeringar ochEnännu större.

möjlig expansion produktion och sysselsättning.även en av
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muggKommittédirektiv

W

Ökad livsmedelmedi handelnkonkurrens Dir.

1995:137

1995den novemberregeringssammanträde 9vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

till sänktamöjlighetbörmedlemskapet i EUsvenskaDet ge
marknadenden svenskadet krävsmatpriser. uppnåFör attatt

hittills. Hinder importför konkurrens än motöppnas avmer
och inomlivsmedelstillverkarenyetableringarlivsmedel, mot av

företags möjligheterbefintligaliksomhandeln attmot
detlångtundanröjas såinom Sverige måste ärexpandera

möjligt.
konkurrensförut-för granskautredare tillkallasEn att

skallUtredarenmed livsmedel.handelnsättningarna inom
inomkan öka konkurrensenförslag till åtgärderlämna som

livsmedelssektorn.

Utgångspunkter uppdragetför

Bakgrund

ekonomi.hushållensbetyder mycket förKostnaderna for maten
utgifter.totalahushållensför ungefär 20 %Maten avsvarar

med 2,8 %.stigitårsskiftet 1994/95Matpriserna har sedan
stigit med 2,7 %.under åretKonsumentpriserna generellt har
marknadensvenskakonkurrens denGraden är enav

konsumentprisernabetydelsefull faktor för utvecklingen av
ochkostnaderfungerande konkurrenslivsmedel. välEn pressar
förtillhandelproduktion, distribution ochpriser i nyttaytterst

konsumenterna.

13 16-1353
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Förhoppningarna i konsumentledet inför medlemskapet i EU
den marknaden skulle medföraöppna lägre matpriserattom var

officiellaDe beräkningar gjordes inför medlemskapetstora. som
se 1994/95: förutsåg19 visserligen inte någrat.ex. större,prop.
omedelbara prissänkningar. Sveriges medlemskap i EU bör
emellertid leda till ökad konkurrens livsmedelsmarknadenen
med utbud och lägre priserstörre följd.ett som

ökadAtt konkurrens och EU-medlemskapet inte harännu
lett till konsumentprissänkningar livsmedel kan ha flera
orsaker. Vissa företag hade redan före den januaril 1995

sina priser nedåt, med hänsyn till den Förväntade ökadeanpassat
importkonkurrensen. Samtidigt gäller de prishöjningar påatt
vissa förutsågs före medlemskapet i huvudsakvarugrupper som
också har inträffat exempelvis ris och tropiska frukter.-
Grundläggande för prispressande konkurrens emellertidär atten
det finns förtroende för den svenska ekonomin och bl.a.att
utländska företag finner det intressant etablera sig elleratt att
sälja sina produkter den svenska marknaden.

Den svenska ekonomin genomgick under början 1990-av
talet exceptionellt djup lågkonjunktur. Kronans värdeen
försämrades kraftigt. Importen fördyrades därmed betydligt.
Ekonomin under återhämtning. Kraftenär i denna åter-nu
hämtning förstärktshar under år 1995. tidensDen senaste ut-
veckling med fallande och stärkt krona tyderräntor på ett
förbättrat förtroende för den svenska ekonomin de finansiellapå
marknaderna.

För nå ökad konkurrens den svenska livsmedels-att en
marknaden det vikt återhämtningenär fortsätter. Enstor attav
stärkt krona ökar förutsättningarna för och intresset från
utländska företag den svenska marknaden.att

Därutöver gäller medlemskapet i EU föratt utrymmeger en
ökad konkurrens på den svenska marknaden för livsmedel, och
därmed lägre matpriser. Det därför nödvändigt analyseraär att
och undanröja eller minska de hinder finns den svenskasom
marknaden för skall den positiva utvecklingen föratt
hushållen.
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Jordbruksregleringen EU CAPinom

denlivsmedelsområdetför konkurrensenproblem ärEtt stort
följt medjordbrukssektorn EU-regleringomfattande somav

Prisreg-inte konsumenterna.medlemskapet. Detta gynnar
höga konsu-leder till mycketsockersektornleringen t.ex.av

innehåller krångliga kvotsystemmentpriser, och gör attsom
delsskattsedeln,dels viafår betala två gånger:konsumenten

regler föri handeln. EG:sprishögre gemensammagenom
för effektiviteten iinte brahellerjordbrukspolitiken är

förädlingsindustrin.
skallutredningparlamentariskhar tillsattRegeringen somen

och avreglera denmarknadsorienteraskallreformerföreslå som
Refonneringjordbrukspolitiken dir. 1995: 109, avgemensamma

skallUtredningenjordbrukspolitik.EU:s gemensamma
juniden 30 1997.redovisas senast

livsmedels-bristande konkurrenstryckochåtalsdominans inomF
industrin

livsmedelsbranschen hardelarvisatstudier harFlera att stora av
fåtaldominans.hemmamarknad och präglasskyddad aven

fortskrider. Konkurrenskommittén i slutetKoncentrationen av
ochbörjan 1990-taletLindbeck-kommissionen i1980-talet, av

behovetMcKinsey har pekat påkonsultföretagetnyligen av
livsmedels-Effektiviteten inomåtgärder.konkurrensfrämjande

for låg.bedömtsindustrin har vara
konkurrens-utredaskall tillkallas forsärskild utredareEn att

inom industrin.förhållandena

handelnkonkurrensförutsättningarInträdeshinder och inom
livsmedelmed

har hittills intei handelsledenKonkurrensförutsättningama
förminst viktigttillräckligt.uppmärksammats Inte mat-att

fungerande konkur-det finnsskall hållaspriserna är att ennere
detaljhandelsledet.dvs.i ledet konsumenterna,närmastrens
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viktigt också förDetta effektivitetstrycket iär industrin. Den
låga effektiviteten i industrin hänger bl.a. medsamman
inträdeshinder i leden före, dvs. inom lantbruket i produktionen
och distributionen råvaror, och i leden efter livsmedels-av
industrin, dvs. inom handeln med livsmedel.

SverigeI har vi markant fåtalsdominans i handeln meden
livsmedel de blockbildningarna ICA, KF ochtregenom -
Dagab. Under 90-talet har betydande förändringar skett inom
dagligvaruhandeln. Lågpriskoncept olika slag har vunnitav

och betydande omstruktureringar och rationaliseringarterräng
framförallt i distributionsledet har genomförts. förEn Sverige

helintegrerad livsmedelshandel, baserad på modemtypny av
informationsteknik och mellanhänder utvecklas förutan
närvarande efter utländska förebilder. Barriärema mot att

fristående detaljhandelsföretag eller sådana kedjor framstårnya,
emellertid för närvarande för höga. kanDet bero densom
korta tid har förflutit sedan Sverige blev medlem i EU, attsom
kronan har varit vilket de svenska företagengynnat samtsvag
faktiska hinder Sverige glesbefolkat och beläget iärattsom
utkanten Europa med långa transportavstånd. andraMenav

inträdesbarriärer har sannolikt också betydelse.typer storav
Dålig konkurrens i detaljist- och grossistledet påverkar inte

bara agerandet konsumenterna. Den också dessamot ger
förhållandevis starka företag och företagsgrupper svaga
drivkrafter söka motverka leverantörsprishöjningar ochatt
styrning utbudet livsmedel från de livsmedelstillver-storaav av
kama.

konkurrensEn i detaljhandeln vidare lågasvag ger
incitament för detaljist- och grossistföretagen sökaatt nya
leverantörer. Om kampen konsumenten däremot hårdärom
tvingas handeln aktivt söka och byta leverantörer, bådeatt nya
inom Sverige och inköp hos leverantörer utanförgöraattgenom
landets gränser.

finns anledningDet hindren för detalj-att anta att nya
handels- och grossistföretag etablera sig på den svenskaatt
livsmedelsmarknaden alltför höga. institutionellaDenär ramen
i form etableringskontroll, branschspecifika regleringar,av
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kantillsyn, skatteruppgiftslämnarkrav, tillstånd och m.m.
försig minskaeller för utrymmetsammantaget tagna nyavar

dessa regler, kravtillämpningenUtformningen ochaktörer. av
företag,särskilt mindreför befintliga,kan försvåraävenm.m.

expandera.att
hindrakan ocksåandra formella kravSkilda regler och en

importmarknadenden svenskaökad konkurrens attgenom
hindras.Sverige försvåras ellerlivsmedel tillav

ocksåinnebärmarknadenfaktiska förutsättningarnaDe
ökadbådefungerande konkurrens,för välhinder genomen

sådandessa hindernyetablering. Vissaochimport är artavav
marknadsbetingelserna,grundläggande inslag ide t.ex.utgöratt

transportavstånd.land medglest befolkatSverige är storaettatt
distributionslösningareffektivaställer kravDetta stora

i såvälsig gällandestordriftsfördelarsamtidigt görsom
emellertidhinder kandistributionen. Sådanatillverkningen som

sannoliktlösningar. finnsteknik eller Detminska nyagenom ny
såvälundanröjas direkthinder kanandra faktiskaockså som

ingripandestimulerande åtgärderpositiva, som genomgenom
agerande.företagensåtgärder exempelvis mot

företagellerfåtal företagNärvaron storaett grupper avav
dede fördelaraktörerhinder förinnebär vidare i sig genomnya

marknadensin storlek pågrundföretagen har påexisterande av
med kunder,kontakter leverantörer,upparbetadesamt genom

myndigheter, kommuner m.m.
finansiellt,exempelvisVertikala bindningar, genom

leverantörer, parti- ochmellanexklusivavtal eller rabattsystem,
marknadenpåockså begränsa konkurrensendetaljhandel kan

för utländskasig ochföretag etableraförsvåra föroch attnya
med sinamarknadensvenskadenföretag kommaatt

varor.

för konsumenternaStärkt ställning

konsumentpolitikenförmålen ärRiksdagen attatt ett avanser
marknadenställning prop.ha starkskallkonsumenterna en

1994/952438. Omrskr.1994/95:LU32,1994/95:l40, bet.
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konsumenterna skall kunna sin köparmakt ochutöva agera
prismedvetet demåste ha god överblick utbudetett sätt överen

och informerade priser och kvalitet. prisinforma-Bravara om
tion från säljarna det möjligt för konsumenternagör göraatt
kloka val mellan olika fabrikat Regler pris-varor, m.m. om
information finns prisinformationslageni 1991:601. detMen
räcker inte med denna information för konsumenter-typ attav

ställning skall bli tillräckligt stark och deras efterfrågannas
skall kunna tillbidra ökat konkurrenstryck inom detalj-ett
handeln. Information prisnivåer och prisspridning mellanom
olika butiker och också viktig. börKonsumenternaärorter
också förutsättningar relatera den information fårdeattges om
priser till frågor kvalitet, sortiment, serviceom m.m.

Regeringens bedömning det finns behovär att ett av en
förbättrad information priser och prisnivåer till hushållen.om

Regeringen vidta åtgärder for förbättraatt attavser
informationen till konsumenterna prisnivåerom m.m..

Förtroendet för importerad mat

Köp svenskt-kampanjen har varit mycket framgångsrik frånsett
de svenska producentemas utgångspunkt. helst köperAtt man
det landets dock inget unikt för svenskarna. Detärmategna
verkar det förhåller sig så i de flesta EU:s med-som om av
lemsstater. förklaringEn till köptroheten blivit så iatt stor
Sverige säkert den höga kvaliteten på svensk säkertär mat men
också den hårda marknadsföringen och den bild utländskav

och jordbruk förmedlats media. detta liggerlmat ettsom av
konkurrensproblem i den mån konsumenterna väljer bort
importaltemativen enbart psykologiska skäl har sinav som
grund i bristande eller felaktig information livsmedlensom
kvalitet eller etiska och andra aspekter djurhållningenom
m.m.

För vi skall få nedåt priserna det därföratt ären press
angeläget vi kan importera bra livsmedel konsumen-att som

har förtroende för och beredda köpa. Det inteärterna äratt
bara svensk håller hög kvalitet. Konsumenterna måstemat som
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såväl svenska importe-vederhäftig informationfå somomen
välövervägda val marknaden.för kunnarade göraattvaror

Konkurrenslagstiftningen

väsentligt år 1993Konkurrenslagstiftningen skärptes genom en
konkurrensbegränsandemed bl.a. förbudkonkurrenslag motny

dominerande ställning. Vissaoch missbruksamarbete av
mellanbl.a. för samarbete delsgjordesundantag senare

detaljhandeln.dels för kedjor inomlantbrukare,
kraft fullt först sedan den januari 1994har varit i 1Lagen ut

för totalsaknas därför underlagdetoch göraatt ennu
finns behov i olika avseendenutvärdering. Däremot ett attav

utformning och tillämpninggranska lagens motnärmare
gjorts inledningsskedet.erfarenheter underbakgrund de somav

direktiv föri dag utredningRegeringen beslutar om somen
sammanställa de erfarenheter lagenkartlägga ochskall av som

viddir. kommer framhittills kunnat 1995:136. Detgöras som
förkonkurrenslagen kan värdegranskningen vara avav

i handeln med livsmedel. Självklartanalysen konkurrensenav
vid denden analysen kan nyttiggörasgäller även att senare

båda utredningarna skall därför hållagranskningen.nämnda De
så slutsatser och förslag kankontakt med varandranära att

samordnas.
från förbudetlantbruket i konkurrenslagenUndantaget för

konkurrensbegränsande samarbete inte tillräckligtansågsmot
det infördes. Enlångtgående företrädare för näringen närav

konkurrens-särskild har genomfört analysutredare aven
EU-perspektivireglernas tillämpning jordbruksområdet ett

JordbruketsJordbruk och konkurrens1995:117,SOU -
och konkurrensrätt. Regeringenställning i svensk europeisk

dir.i tilläggsdirektiv till utredningen 1994:04,Joangav
konsumen-dir. utredaren skulle beakta1994:59, 1994: 142 att

fungerande på denintresse väl konkurrensattternas av en
detupprätthålls. stället försvenska livsmedelsmarknaden 1

direk-avspeglades i de ursprungligaproducentperspektiv som
utgångspunkt haskulle utredarentiven till utredningen, som
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effektiv konkurrenslagstiftning upprätthållsvikten attav en
för EU-medlemskapet. Utredningenockså inom görramen

förändringar i bestämmel-bedömningen några de nuvarandeatt
avseendei konkurrenslagen samverkan inom jordbruks-serna

inte bör legalundantagoch livsmedelssektorn Detgöras. som nu
finns för samverkan i s.k. primärföreningar bör dock, enligt

begränsas till gälla endastutredningen, inte förattsom nu
ekonomiska föreningar stå för samverkanöppenutan oavsett
associationsform.

detaljhandeln fårkedjorna samarbetaHur i styrs av en
tillämpningsförordning till konkurrenslagen, s.k.ett grupp-

bygger visst samarbete fårundantag. Gruppundantaget på att
tillförselnförekomma inom kedja har till 35 %som aven upp

marknaden de kedjan säljer.till den svenska Dettaav varor
gruppundantagen infördes, det endagruppundantag när somvar,

erfarenhetinte mångårig inom och intebyggde EU som
heller sin motsvarighet i EG:s regler. utvärdering skerhade En
för detta gruppundantag utformat pånärvarande är ettav om

effektiv småföretagfrämjar samverkan mellanbådesätt som en
fungerande konkurrens i detaljhandeln. Utvärde-och välen

för kedjor i detaljhandeln kommerringen gruppundantagetav
utvärderingen kedje-redovisas i början år 1996. Iatt av av

vidare i vad mångruppundantaget kommer prövasatt en
effekterna marknadenytterligare analys behöver göras av av

särskilt inom detaljhandeln med livsmedel.kedjesamverkan
tillföras konkurrensanalysen handelnkommerResultaten att av

med livsmedel.
Även betydandekonkurrenslagen innebärden enom nya

den tidigare lagstiftningen, kan lagenskärpning jämfört med
effektiv livsmedels-självklart inte i sig skapa konkurrens påen

Marknadsbetingelsema måste sådana de skaparområdet. attvara
fungerande konkurrens. framgåttförutsättningar för väl Somen

företagvikt inträdeshinder fördet särskildär att nyaovan av
undanröjas så långt det går.och produkter kan
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Uppdraget

motiverarSammantaget det anförda utredare tillkallas föratt en
granska konkurrensförutsättningama handelni med livs-att

medel vari innefattas relationerna till produktionsledet.även Av
grundläggande betydelse därvid analysera vilka formellaär att
och faktiska hinder finns för såväl svenskasom nya, som
utländska företag etablera sig den svenska marknadenatt
eller för befintliga företag, särskilt mindre företag, att
expandera. Av särskild betydelse analysera hinder förär att
utländska företag till Sverige liksom för svenskaatt exportera
företag importera. Utredaren skall analysera vilka effekteratt
sådana hinder har för företagen, konkurrensen och konsumen-
terna.

Utredaren skall bakgrund analysen lämna förslag tillmot av
åtgärder underlättar möjligheterna för företag attsom nya
etablera sig inom Iivsmedelshandeln, underlättar importensom
och på andra ökar konkurrensenäven den svenskasättsom

Åtgärdernalivsmedelsmarknaden. bör sikte på förbättrata att
själva marknadsforutsättningama för effektiv konkurrens påen
livsmedelsmarknaden, med ökad effektivitet och lägre livs-
medelspriser följd. Sådana åtgärder kan gälla förändringarsom
bl.a. skilda regleringar eller tillstånds- och tillsynskravav m.m.

och för sig eller försvårar för ochsammantagnasom var en nya
befintliga företag eller för importen varor.av

Utredaren skall vidare analysera drivkrafterna och förut-
sättningarna för detalj- och grossisthandelsföretagen aktivtatt
skall söka och byta leverantörer, både inom Sverige ochupp

knyta leverantörer utanför landetsatt gränser.genom upp
Utredaren skall också särskilt analysera möjligheterna att
effektivisera distributionen dagligvaror denpå svenskaav
marknaden.

den månI utredaren uppmärksammar andra hinder mot en
väl fungerande konkurrens inom handeln livsmedel skallmed
naturligtvis också dessa i lämpliga förslag.utmynna

Utredaren bör i sin analys jämförelse mellan vilkagöra en
inträdeshinder finns på den svenska livsmedelsmarknadensom
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OECD-kretsenoch inominomandra länder EUnågraoch inom
utanför EU.

och andraregleringarhinder i formvilkasin analys1 avav
särskilt beaktaskall utredarenföretagenkrav mötersom

Utredaren skallföretag.medelstoraför små ochsituationen som
marknadsstudieinledningsvisanalysunderlag för sin göra aven

livsmedelhandeln medinommindre företagregelproblemvilka
regelomgivning fårföretagenskonsekvenseroch vilkamöter

konkret.mer

Redovisning uppdragetav

direktivregeringensbeakta prövaUtredaren skall attom
regional-redovisa dedir. 1994:23,offentliga åtaganden att

förslag dir. 1992:50framlagdakonsekvensernapolitiska av
dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisaoch attom

regel-påbeakta kravenskall vidareUtredaren1994:124.
Kommittéhandboken Dsibehandlasreformering, närmaresom

avsnitt 4.4.1992:99
regle-konsekvensbedömningarvidanalysarbetet ochI av

företagenförfattningsmässiga krav möteroch andraringar som
beslutföljatillämpliga delar regeringensiskall utredaren vidare

systematiskordning förden september 1994l genom-om en
checklistorföretagsregler, liksom deregeringskanslietigång av

i beslutet.m.m. som anges
UtredningenmedsamrådavidareUtredaren skall om upp-

särskildamed den136,dir. 1995:konkurrenslagenföljning av
konkurrensförutsättningamakartläggamed uppgiftutredaren att

byggutredningen Mochmed Plan-livsmedelsindustrini samt
möjligheterfråga kommunernas närmarei1992:03 attom

och bygg-enligt plan-planerfysiskadetaljhandeln iprecisera
lagen 1987:l0.

den 30sitt uppdragskall redovisaUtredaren septem-senast
ber 1996.

Näringsdepartementet
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Bilaga H UI definitioner2 olika butiksformer:s av

Dagligvarubutik
Med dagligvarubutiker butiker livsmedelsavdelningar isamtavses
centrumvaruhus, storrnarknader och bensinstationer med fullständigt
dagligvarusortiment. Detaljhandelsförsäljning dagligvarorav genom
andra distributionskanaler speciallivs, kiosker, blomster- ochsom
tidningshandel ingår

Stormarknader
Försäljningsställen med minst kvadratmeter2500 säljyta, lägeexternt
och varuhussortirnent. Minst 20 försäljningen skall beståprocent av av
specialvaror högst 80 dagligvaror.procent

Centrumvaruhus
Försäljningsställen med minst kvadratmeter1500 säljyta, varuhussorti-

och Stormarknader.ärment som

Livsmedelsbutiker
AButiker där minst 50 försäljningen livsmedel ochprocent utgörsav av

Stormarknader eller centrumvaruhus.ärsom

Varumarknader
Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment och minst 800 kvadratmeter
säljyta och där mindre 20 säljytan specialvaror.än procent utgörsav av

Varuhallar
Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment och 400-799 kvadratmeter
säljyta och där minst 20 säljytan alt 10procent omsätt-procentav av
ningen specialvaror.utgörs av

Dagligvaruhallar
Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment, högst kvadratmeter250
saljyta, på söndagar minst 70 tim/vecka Servicebutiköppna isamt
anslutning till bensinstation benämns trañkbutik.

Övriga dagligvarubutiker
Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment högst 399 kvadratmeter
säljyta och servicebutiker.ärsom

Speciallivs
Livsmedelsbutiker har dagligvarusortiment.som
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Fackhandelsbutiker
livsmedelförsäljningenmindre 50 utgörsdärButiker procentän avav

varuhus.stormarknader elleroch ärsom

Fackhandelsmárknader
säljyta.kvadratmeterminst 800Fackhandelsbutiker med

Övriga fackhandelsbutiker
säljyta.kvadratmetermindre 800medFackhandelsbutiker än
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USA rättsfallBilaga Tillämpningen3 i ett-

Commissionkonkurrensmyndigheten Federal TradeamerikanskaDen -
detaljhandeln. har gällt ärendenärenden Dethar tagit rörtsom omupp-

förvärvet förenligt med de reglerföretagsförvärv där FTC ärprövat om
tillämpasavseenden liknar de reglerUSA vilka i viktigagäller i somsom

har likheterFöretagsförvärvsärenden medoch i Sverige.inom EU stora
missbruk dominerande ställning d.v.s det sigärenden rörrör omavsom

marknaden avgränsningtill den relevantaställningstaganden
företags ställning på marknadenoch geografiskt och hurvarumässigt ett

sammanslagningen/förvärvet.effektemaskall bedömas av
behandlats det amerikanskaåterges ärendebilaganI ett som av

omfattar begränsadföretagsförvärvrättsväsendet. Det rör ett som en
Massachusetts, exempel påmarknad delargeografisk ettgerav

varumarknadsdeñnition förespråkas detillämpningen den avsomav
användningenoch exempel HH-amerikanska myndigheterna ger av

på marknaden.för koncentrationenindex mätaatt
består två delar:Bilaga av

FTC, the of heTrade Commission In Matter TUSA Before the Federal
and SSCINC., Associates L.P.,Stop Shop Companies Corporation;a

Complaint File 951 -0086.limited partnership. No.a
och

order Aid Public Comment.Proposed ConsentFTC, Analysis of to
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UNITED OF AMERICASTATES
BEFORE COMISSIONFEDERAL TRADE

the ofIn Matter

THE STOP SHOP COMPANIES, INC.,
corporation; and Docket No.a

ASSOCIATES, L.P.,SSC
limited partnership.a

COMPLAINT

provisionsthe of the Federal Trade CommissionPursuant to
and by virtue authority inof the vested it by saidAct, theAct,

Federal Commission "Commission", havingTrade believetoreason
that respondents, Shop Companies,The "StopStop Inc.
Shop", corporation, and Associates, "SSCSSC L.P.a
Associates", partnership,limited both subject thetoa
jurisdiction Commission, have intoof the entered agreement toan
acquire Purity "Purity" in violation ofSupreme, Inc. Section 7
of the Clayton amended, and Section15 U.S.C. § 18, ofAct, 5as
the Federal Commission amended,Trade Act, and15 U.S.C. § 45,as
that proceeding in thereof would be in the publicrespecta

itsinterest, hereby issues complaint, stating its charges as
follows:

Definitions

thisthe of complaint:For1. purposes

full—line"Supermarket" retail storemeans a grocery
with annual sales of least million dollars thatat two

varietycarries wide of food and items ina grocery
particular product categories, including bread and
dairy products; refrigerated and frozen food and
beverage products; fresh and prepared andmeats

includingpoultry; produce, fresh fruits and
vegetables; shelf-stable food and beverage products,
including and othercanned of packaged products;types

which includestaple foodstuffs, salt,may sugar,
flour, spices, coffee, and and othertea;sauces,

includingproducts, nonfood items suchgrocery as
detergents, goods, other householdsoaps, paper

products, health and beauty aids.and

Shop Companies.The Stop Inc.

Respondent Shop Companies,2. isThe Stop Inc. corporationa
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business under and by Virtueexisting and doing of theorganized,
its officewith and principalof Delaware,laws of the State

Quincy,Hancockplace business locatedof Street,1385 MAat
02169 .

all timesShop is, and relevant hereinRespondent Stop3. at
operation of inhas engaged in the supermarketsbeen,

and Connecticut.Massachusetts

is, and all timesRespondent Shop relevant hereinStop4. at
is definedengaged in inhas been, Section"commerce"ascommerce

amended, isof the Clayton andU.S.C. §Act, 15 12,1 as a
in affectingcorporation business iswhose or commerce as

Section of theis defined in Federal Trade"commerce" 4
Commission amended, §15 U.S.C. 44.Act, as

Associates, L.P.SSC

Associates, "SSC Associates" isRespondent L.P.SSC5. a
existingpartnership organized, and doing businesslimited under

of Delaware, withvirtue of the laws of the itsand by State
c/obusiness locatedoffice and principal place of Kohlberg,at

Kravis, Roberts 57th York,Co., 9 West Street, New NY 10019.

is, timesAssociates and all relevantRespondent6. SSC at
operationscontrolling the ofherein has been, Shop.Stop

Associates is, and all times relevantRespondent SSC7. at
in is definedherein been, engaged inhas "commerce"commerce as

amended, isSection of the Clayton and15 U.S.C. §Act, 12,1 as
corporation is in affectingwhose business or commerce asa

defined in Section of the Federal Tradeis"Commerce" 4
Commission amended, 15 U.S.C. § 44.Act, as

Acquisition

Shopabout April and AssociatesStop21, 1995, SSC8. On or
Puritywith acquireentered into all ofSupremeagreement toan

and other related owned and operated bythe supermarkets assets
Purity Supreme.

Trade and Commerce

in which analyzeRelevant lines of the9. tocommerce
retailacquisition herein thedescribed sale of food andare

supermarkets, andproducts in markets containedgrocery narrower
therein.

supermarkets doother than have significantStores10. not a
price—constraining food andeffect products sold aton grocery
supermarkets. shopping for food andMost consumers grocery
products likelysupermarkets shop elsewhere inat not toare

2
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addition,supermarkets. Inbyprice increasesmallto aresponse andprice—check foodregularly grocerydosupermarkets not
typicallyand doof notothersold storestypesproducts at

pricesin atprices tofood andtheir responsechange grocery
ofother stores.types

conveniencesuchsupermarkets,thanotherFood asstores11.
e.g.,foodspecialtyand storespop" stores,"momstores,

itemsfar fewertypically offeretc.,bakeries,markets,seafood
ofprices forhigherchargeandsupermarket manythethan average sellthatofOther storessimilar items. types somethe same or anddruglargesuch storesproducts, massandfood asgrocery sold in theitemsnumber oflimitedonlyoffermerchandisers, a

foodupscaleofnumbersmall storesThesupermarket.typical
hormone-freevegetables,andfruitsorganicallyemphasizing grown

expensive foodotherandproducts,poultryand moremeat
oflimited numberonlyofferthatcluband aproducts, stores

havesizes, doin bulk notproducts aandfood grocery
concentration.marketeffectsignificant on

theanalyzein whichthe toofsections countryRelevant12.
following:thehereindescribedacquisition are

anda/k/a Cod,CapeMassachusettsBarnstable County,a. Mashpee,Falmouth,includingtherein,containedmarketsnarrower
Orleans;andHarwich,Yarmouth,Hyannis,

consistswhichMassachusetts,ofShoreSouththeb. area
marketscounties, andPlymouthandSuffolk narrowerofof parts

Kingston;Marshfield andincludingtherein,contained

whichmetropolitanMassachusetts area,the Boston,c. Middlesex,ofand Essex,of partscitythe Bostonconsists of
containedmarketsandcounties,SuffolkandNorfolk, narrower

theBrookline,Medford, Watertown,includingtherein, Saugus,
Weymouth;andinneighborhood Boston,Roslindale

andMassachusetts;Brockton,d.

Massachusetts.Bedford,e.

Market Structure

supermarketsinproductsandfoodofretail saleThe grocery13.
whetheris concentrated,theof countrysectionsrelevantin the

referredcommonlyIndex toHerfindahl-Hirschmanmeasured by the
ratios.concentrationfour-firmandtwo-firm"HHI" byoras

MassachusettsBarnstablein County,post-acquisition HHIThe14.
points,approximately 2,778byincreasewoulda/k/a CodCape

Theapproximately 6,319. post-approximately 3,541 tofrom
Hyannis would increaseandMashpee,Falmouth,inacquisition HHI

3
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to 10,000 in each of these10,000 markets. Theor near post-
acquisition in Yarmouth, Harwich,HHI and Orleans would
significantly increase already highly concentrated markets.

The15. post-acquisition in the SouthHHI Shore ofarea
Massachusetts would increase by approximately points,3,866 from
approximately approximately3,930 to 7,795. The post-acquisition

inHHI Marshfield and Kingston would increase to 10,000 or nearin10,000 each of these markets.

The16. post-acquisition in theHHI Boston, Massachusetts
metropolitan would increase by approximatelyarea points,512
from approximately approximately1,381 to The1,893. post-
acquisition exceedsHHI when2,000 club andstores upscale food

includedstores in the market.not Theare post-acquisition HHI
in Saugus, Medford, Watertown, Brookline, the Roslindale
neighborhood in andBoston, Weymouth would significantly increase
already highly-concentrated markets.

The17. post-acquisition in Bedford,HHI Massachusetts would
increase by approximately points,4,702 from approximately 5,298

approximatelyto 10,000.

The18. post-acquisition in Brockton,HHI Massachusetts would
increase by approximately points,497 from approximately 5,162 to
approximately 5,659.

ConditionsEntry

into19. theEntry retail sale of food and products ingrocery
supermarkets in the relevant sections of the is difficultcountry
and would be timely, likely,not sufficient to preventor
anticompetitive effects in the relevant sections of the country.

20. thatEntry would the anticompetitiveprevent effects in the
relevant sections of the is generally difficultcountry because
there few available sites suitable for supermarketsare and the
time receive and localto regulatorynecessary state approval for

supermarket is typically quite long.a new

Actual Competition

21. ShopStop and Purity Supreme actual competitors in theare
relevant lines of and sections of thecommerce country.
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Effects

beconsummated,ifacquisition,of the mayeffectThe22.
lines ofrelevanttheincompetitionlessensubstantially to

in violation ofof thesections countryrelevantin thecommerce andamended, U.S.C. § 18,15Claytonof the Act,Section 7 as
amended,Commission 15Act,TradeFederalthe asofSection 5

others:followingthein among45, ways,U.S.C. §

supermarketscompetition betweendirecteliminatingbya. and supermarketsShopcontrolled by Stopowned or
Purity Supreme;controlled byowned or

Shop willthatlikelihood Stoptheincreasingbyb.
marketexerciseunilaterally orpower;

facilitating,of,likelihoodtheincreasingby orc. interaction,coordinatedcollusion or

food,prices ofthat thelikelihoodthewhich increaseseach of
quality andtheandincrease,willservicesgroceries or in thewill decrease,servicesgroceriesfood,selection of or

theofsections country.relevant

ChargedViolations

PurityofShop of assetsbyacquisition StopproposedThe23.
CommissionTradeFederal Act,theofSection 5violatesSupreme

violateconsummated,ifwould,and§ 45,amended, U.S.C.15as andamended, § 18,U.S.C.15Claytonof the Act,Section 7 as
amended, 15CommissionTrade Act,Federalof the asSection 5

§U.S.C. 45.

Federal TradetheCONSIDERED,PREMISESTHEWHEREFORE,
itsissues19of A.D.,dayCommission on ,respondents.saidagainstcomplaint

Commission.theBy

SEAL:

Donald ClarkS.
Secretary
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ANALYSIS OF PROPOSED CONSENT ORDER
TO AID PUBLIC COMMENT

The Federal Trade Commission "Commission" has accepted for

public from The Shopcomment Stop Companies, "StopInc.

Shop" and Associates,SSC "SSCL.P. Associates" an agreement

containing proposed order. Theconsenta is designedagreement

remedy anticompetitiveto effects stemming from Stop Shop and

Associates’SSC acquisition of the supermarkets owned by Purity

Supreme, "Purity".Inc.

The has been placedagreement the public record for sixtyon

60 days for receipt of by interestedcomments persons.

Comments received during this period will become of thepart

public record. After sixty days, the Commission will again

review the and theagreement receivedcomments and will decide

whether it should withdraw from the make finalagreement theor

proposedagreement’s order.

The Commissions draft complaint charges that abouton or
April 21, 1995, Shop andStop AssociatesSSC agreed acquireto

all of the supermarkets owned by Purity. The Commission has

believe that the acquisition,toreason well theas as agreement

intoto the acquisition,enter would substantially lessen

competition in violation of Section of the7 Clayton Act, as
amended, 15 U.S.C. and Section§ 18, of5 the FTC Act, as
amended, 15 U.S.C. § 45.

According the draft complaint,to Stop Shop and Purity are
direct competitors for the retail sale of food and itemsgrocery
in supermarkets, product markets containedor narrower therein.
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price-significanthavedo notsupermarkets athanotherstores

soldproducts atandfoodeffectconstraining groceryon

andfoodforshopping grocerysupermarkets. Most consumers

inelsewhereshoplikely tonotsupermarketsproducts at are

addition,supermarkets.by Inincreasepricesmallto aresponse

food andprice—checkregularly grocerydosupermarkets not

typicallyand do notof storesothersold typesproducts at

pricesin atprices toand responsefoodtheirchange grocery

ofother stores.types

conveniencesuchsupermarkets,than asotherFood stores

gggg,foodspecialty storesandpop" stores,"momstores,

itemsfar feweroffertypicallyetc.,bakeries,markets,seafood

ofprices forhigherand charge manysupermarketthethan average

sellthatof storesOther sometypesitems.similarthe orsame
anddruglarge storessuch massproducts,andfood asgrocery

theinitems soldofnumberlimitedonlyoffermerchandisers, a

foodupscaleof storesnumbersmallThesupermarket.typical

hormone—freevegetables,andfruitsorganicallyemphasizing grown

foodexpensiveotherandproducts, morepoultryandmeat

oflimited numberonlyofferthat aand clubproducts, stores

do havesizes,bulk notinproducts aandfood grocery

concentration.marketeffectsignificant on

ofsectionsrelevantthecomplaint,drafttheAccording to

theacquisition Purityoftheanalyze arewhichin tothe country

following:
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Barnstable a/k/aCounty, Massachusettsa. Cape Cod, and

markets contained therein, includingnarrower Falmouth, Mashpee,

Hyannis, Yarmouth, Harwich, and Orleans;

b. the South Shore of Massachusetts, whicharea consists

of of Suffolkparts and Plymouth counties, and marketsnarrower

contained therein, including Marshfield and Kingston;

the Boston, Massachusettsc. metropolitan whicharea,

consists of the city of andBoston ofparts Essex, Middlesex,

Norfolk, and Suffolk counties, and markets containednarrower

therein, including Medford,Saugus, Watertown, Brookline, the

Roslindale neighborhood in andBoston, Weymouth;

d. Brockton, Massachusetts; and

Bedford, Massachusetts.e.

According the draft complaint,to these markets highlyare

concentrated. The post-acquisition Herfindahl-Hirschman Index

"HHI", of marketmeasurement concentrationa calculated by

summing the of the individual market sharessquares of all the

participants, in Barnstable County, Massachusetts a/k/a Cape

Cod would increase by approximately points,2,778 from

approximately 3,541 approximatelyto 6,319. The post-acquisition

inHHI Falmouth, Mashpee, and Hyannis would increase to 10,000 or
in10,000 each of these markets.near The post-acquisition HHI

in Yarmouth, Harwich, and Orleans would significantly increase

already highly concentrated markets.

The post-acquisition in theHHI South Shore ofarea

Massachusetts would increase by approximately 3,866 points, from
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post-acquisitionTheapproximately 7,795.approximately 3,930 to

increase 10,000would toKingston or nearandMarshfieldinHHI

markets.of thesein each10,000

Massachusettsthein Boston,post-acquisition HHIThe

points,approximately 512byincreasewouldmetropolitan area

Theapproximately 1,893. post-approximately 1,381 tofrom

foodupscaleandclubwhen storesexceeds 2,000acquisition HHI

post-acquisitionThe HHImarket.in theincludednotstores are

RoslindaleBrookline, theMedford, Watertown,in Saugus,

increasesignificantlywouldWeymouthandinneighborhood Boston,

markets.highly—concentratedalready

wouldMassachusettsBedford,inpost-acquisition HHIThe

approximately 5,298frompoints,approximately 4,702byincrease

approximately 10,000.to

wouldMassachusettsBrockton,inpost-acquisition HHIThe

approximately 5,162frompoints, toapproximately 497byincrease

approximately 5,659.

retail saleinto thecomplaint, entrydrafttheAccording to

in the relevantsupermarketsinproductsandfoodof grocery

timely,would beanddifficultis notsections of the country

in theanticompetitive effectssufficient preventlikely, toor

thewouldthat preventEntrytheofsections country.relevant

sections of therelevantthe countryineffectsanticompetitive

available sitesfewtheredifficult becausegenerally areis

receivetimeand the statetosupermarketssuitable for necessary
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and local regulatory approval for supermarket is typicallya new

quite long.

ShopStop and AssociatesSSC acquisition of Purity may
reduce competition in these markets by eliminating the direct

competition between Stop Shop and Purity, by increasing the

likelihood that Shop willStop become dominant firm, and bya

increasing the likelihood of collusive behavior theamong

remaining competitors. The Agreement Containing Consent Order

attempts remedy theto Commissions competitive aboutconcerns

the acquisition. Under the of theterms proposed order Stop

Shop and AssociatesSSC divestmust 17 supermarkets within nine

months purchaserto purchasers approveda by the Commission.or

Seven of the supermarkets17 be divestedto located Capeare on
Cod, and all be divestedmust acquirerseven to who shallone own
and themoperate supermarkets. If ShopStop andas SSC

Associatesare unable divest allto stores Cape Codseven toon a
single acquirer who shall and themoperate supermarkets,own as

Stop Shop and AssociatesSSC divest the storesmay to no more
than acquirers.two If Stop Shop and SSC Associates fail to

satisfy of the divestiture provisions, theany Commission may
appoint divesttrustee to supermarketsa satisfyto the ofterms

the order. The supermarkets17 be divestedto are:

The1. following supermarkets located in Barnstable

County, Massachusetts a/k/a Cod:Cape

Purity locatedstore 67a. no. 137 Mainat St.
Route Falmouth28 Mall, Falmouth, MA-
02540;
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Mashpee CirclelocatedPurityb. 79 atstore no.
Mashpee Shoppingand CommonsRoutes 28 151 -

Mashpee,Center, 02649;MA

located Main625 WestPurity 63 atstore no.c.
Hyannis, 02601;MASt.,

located IyanoughPurityd. 72 1070atstore no.
132, Hyannis,Road Route 02601;MA

locatedPurity 66 1080 Stateatstore no.e.
and Street, Yarmouth,Road Route Forest28

02664;MA

located SissonPurity 65f. 18atstore no.
Harwich, andRoad, 02671;MA

located CranberryPurity 86 atstore no.g.
6A andRoute Road, Orleans,Highway West MA

02653 .
supermarkets located in PlymouthfollowingThe2.

Massachusetts:County,

locatedPurity 89 182 Summer St.atstore no.a.
Kingsbury ShoppingandRoutes 3A 53 Square-

Center, Kingston, MA 02364;

located andPurityb. 74 Oceanatstore no.
andRoutes WebsterWebster 139 3ASts. --

Marshfield,Square, andMA 02050;

locatedPurity 25 240 Eastatstore no.c.
Hill shopping Center,CaryAshland St.

Brockton, 02402.MA

supermarket located in SuffolkfollowingThe3.

Massachusetts:city ofand in the Boston,County

located AmericanPurity 63041store atno.a.
Roslindale,Highway,Legion MA 02131.

supermarkets located in MiddlesexfollowingThe4.

Massachusetts:County,

locatedPurity 03 Roadat 170 Greatstore no.a.
225, Bedford,andRoutes MA 01730;4
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locatedPurityb. Mystic44 2151store atno.
Valley Medford,Parkway, andMA 02155;

Shop located436Stop 550store atc. no.
Arsenal Watertown Mall,Street Watertown,

02172.MA

The following locatedsupermarket in5. Essex County,

Massachusetts:

Purity locatedO1store Fellsat 400 Lynna. no.
Parkway, Saugus, 01960.MA

following supermarkets locatedThe in6. Norfolk

Massachusetts:County,

locatedPurity 20 Harvardstore at 525no.a.
Brookline, andSt., MA 02146;

Purity locatedb. Pleasant24store at 10no.
SouthValley Weymouth,Street, MA 02190.

period of from the date theFor order becomestena years

final, prohibitsthe order also Shop and AssociatesStop SSC

from acquiring, without prior notice the Commission,to

supermarket located in, interest such stock inassets or any as

entity that supermarket located inoperates Easternany aowns or

Massachusetts. Massachusetts consists of the countiesEastern of

Barnstable, Bristol, Middlesex, Norfolk, Plymouth,Essex, and

therein.Suffolk, and all cities and This provision doestowns

AssociatesShop and fromStop SSC constructingnot prevent new

theirsupermarket facilities does it Stoppreventown; noron

leasingShop facilitiesand Associates fromSSC operatednot as

previous sixsupermarkets months.within the

the orderperiod of prohibitsFor ten ShopStopyears,a

intoand enteringAssociates from enforcingSSC or agreementany



SOU Tillämpningen1996: USA rättsfall144 409i ett-

locationability acquiringofthat restricts the personany any

in location usedinterestused supermarket, any as aoras a

supermarketafter Julysupermarket 1995,1, to operate ataon or

Puritysite former inthat if sitethat Easternstorewas a

supermarket owned operated byMassachusetts, and Stopor anyany

inAssociates either Cod thanShop and CapeSSC not twoor more

supermarket formerly owned operatedmiles from other byorany

isPurity in Massachusetts. There exception forEastern an

restrictions supermarketsimpose thatthatagreements on are

replacementlocated mile fromthan supermarketa newno more one

Shop Associatesowned and operated by when theSSCStop or

sixinto within monthsrestrictions entered of the opening ofare

addition,the replacement Shop andStopIn SSCstore.new

equipment fromAssociates supermarket theynot any amay remove

prior sale, sublease, assignment, changeoperate toor aown or

in in ordinary of businesstheexceptoccupancy, course or

certain other circumstances.

Associates requiredShop and provideStop SSC to toare

compliance withthe Commission of the order within sixtyreporta

following the order becomes final,60 days the date sixtyevery

until divestitures60 days thereafter the completed, andare

annually for period of ten years.a

Associates alsoand entered intoShopStop SSC Assetan

Maintenance Under the of the Maintenanceterms AssetAgreement.

time Shop andthe Associatesfrom Stop SSC acquireAgreement,

Purity divestedthe that be untilof the divestituresassets must
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completed,have beenattachedin the agreementconsentset out

viability,theirmaintainAssociatesShop and mustSSCStop

their wastingmarketability,competitiveness and must not cause

otherwisetransfer, impairsell,deterioration, and cannot oror

marketability viability.their or

publicinviteanalysis isthisofThe to comment onpurpose

Commission in itsaid theorderproposedthe toconsent

final theshould make proposeditdetermination of whether

in thecontainedorder agreement.consent

constitute officialintendedanalysis isThis tonot an

proposed order,andinterpretation of the consentagreement nor

the and proposedofmodify theintended agreementis it termsto

order inconsent any way.
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Bilaga 4

bilaga återfinnsI 4 några de avgöranden träffats vid Konkur-av som
rensverket i ärenden livsmedelssektom.rörsom

Ärende Vänfor handelsbolag1 och bolagets Västsvenskarör ägare
ek.förlantmän mfl. ansökt icke-ingripandebesked avseendesom om

samarbetet i Vänfor.

Ärende 2 Norrost AB m.fl har ansökt icke-ingripadnebeskedrör som om
för försäljnings- och marknadsföringssamverkanden bedrivs inomsom
det ägda Norrost.gemensamt

Ärende Svenska och3 Rimi AB dess etablering butiker medrör av
prissättning.gemensam

Ärende ifrågasatt konkurrensbegränsning till följd4 exklusivtrör ettav
patentlicensavtal BRA mjölk och BRA Filmjölk.-
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SÖKANDE

Vänfor Handelsbolag, 916569-5744,org nr
LIDKÖPINGBox 2093, 531 02

Västsvenska Lantmän ekiör., 769000-2089,-org nr
LIDKÖPING531 87

Jönköpings Lantmän ek. för., 726000-4457,org nr
JÖNKÖPINGBox 1018, S51 11

4. Värmlands Lantmän ek. för., 773200-2873,org nr
Box 396, 651 09 KARLSTAD

Ombud för samtliga: Björn Leander, Vänfor Handelsbolag, adress som ovan

SAKEN

Ansökan icke-ingripandebesked enligt 20 konkurrenslagen§ 1993:20om och
anmälan för undantag enligt 8 § lag avseende produktionssamarbete isamma ett
handelsbolag

BESLUT

Konkurrensverket avslår ansökan icke-ingripandebesked.om

Konkurrensverket beviljar undantag enligt 8 konkurrenslagen§ l 993:20 för det
produktionssamarbetetanmälda mellan Västsvenska Lantmän ek. för., Jönköpings

Lantmän ek. för. och Värmlands Lantmän ek. för. i Vänfor Handelsbolag. Undantaget
gäller fr.o.m. den l juli 1993 den 30 juni 1998.t.0.m.

Konkurrensverket förenar i enlighet med 10 § andra stycket konkurrenslagen
undantaget med villkor 2 § första stycket, sista meningenatt och 3 § andra meningen

bort bolagsavtalet. Villkoret skalltas uppfyllt månader efterur senastvara sex
beslutsdatum.

StockholmS-I03 85
Sweden
Bcséiksadrou:Malmskillnadsgavan32
Tolophono B-700+46 16OO
Telefax 8-2455 43+46
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ANSÖKAN/ANMÄLAN

för.,ekVästsvenska LantmänbolagetsVänfor ochHandelsbolag ägare,Vänfor
ansökthandi förstaek. för., harVärmlands Lantmänför. ochek.Jönköpings Lantmän

samarbetetavseende1993:20konkurrenslagenenligt 20 §icke-ingripandebeskedom
tillverkarochin foderråvarorbolaget köperinnebärSamarbetetbolag.nämnda atti

anmältssamarbetethand harandrabehov. lför delägamashuvudsakligenfodermedel,
lag.enligt 8 §för undantag samma

1993.decemberKonkurrensverket den 22in tillkomansökan/anmälanFullständig
andraenligt 13 §invändningbeslut1994fattade den 3Konkurrensverket ommars

konkurrenslagen.stycket

OMSTÄNDIGHETER

Lantmännenorganisationen
föreningekonomiskapotatisodlamaslantmännenforeningarregionalaTretton samt
SLR.föreningRiksförbund,Svenska Lantmännenssamverkar iSolanum u.p.a.

köper,medlemmar,lantbrukare80 000harLantmärmenföreningama, somcasom
potatis.ocholjeväxterspamimål,odlar,lantbrukarnavidare detoch säljerförädlar t.ex.

växtskydds-gödselmedel,utsäde,foder,säljer insatsvarorFöreningarna även som
enskildabedrivs delsverksamhetlantbrukarna. Dennatillmaskinermedel, avm.m.

föreningar.antalbolagföreningar, dels ägs ettgemensamt avsomav

Vissaintressebolag.ochdotterbolagverksamhetomfattandebedriverSLR genomen
Genom dessasin marknad.marknadsandelar påhögahar mycketföretagdessaav

inköp, delsdelslantmännenorganisationeninomsamverkandotterbolag sker omen
lantmännenföreningarnamedTillsammansmarknaden.försäljningförädling och

brödet.färdigbakadeväxtförädling till detfrånkedjanhelaSLRtäcker

lantmännenföreningamaoch ävenförutom SLRfodermedelsområdetverkarPå
BolagenFoderutveckling AB.och LantmännenLactarnin ABspecialfoderföretaget

inom Lantmännen-foderrnedelstillverkarnahälftenoch tillhälften SLRtillägs avav
foder-inköpFodermedelstillverkama omfattning sinai stororganisationen. gör av

Västsvenskalantmärmenföreningar,spannmål SLR. Treråvaror utom genom
VänforisamverkarVärmlands Lantmän,ochJönköpings LantmänLantmän,

lantmännenföreningarandraärende. FemHandelsbolag föreliggande omnorr
Foderringenfoderrnedelstillverkning isinsamordnatoch Hjälmaren harMälaren

ORI.Handelsbolag, F

odermedelF
delEnpå olikafoder kan täckasbehov sätt.Animalieproducentemas stor avav

fodennedelsblandningarFärdigaanvänds.där detgårdarnaodlas pådjurfodret
fodermedelsblandningamade färdigaalternativ till är attfoderfabriker. Ettiframställs

mjölk-gården. Inomhemma påsjälva blandarochfoderråvarorinköperlantbrukarna
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och nötköttsproduktionen används andel grovfoder främst betesvall, hö ochstoren
ensilage i regel odlas på gårdarna där det används. SverigeI användssom ca en
tredjedel arealen till vall, grönfoder och ensilageväxter. Både mängden grovfoderav

produceras och kvaliteten på grovfodret påverkar volymerna inom foderindustrin.som
Såväl mängd kvalitet kan variera från år till år beroendeavsevärt på årsmånen.som

Industriellt tillverkade foderblandningar utvecklade förär uppfylla vissaatt
produktionskrav inom animalieproduktionen. Recepten till foderblandningar framtas

användning optimeringssystem. Vid optimeringama hänsyn främst tillgenom tasav
Ävenråvaromas näringsvärde, tillgång och priser. andra faktorer hanterbarhet ochsom

smaklighet beaktas. Vid optimering fram består den fortar tillfälletreceptman som av
ekonomiska kombinationen råvaror för viss fodersort. Prisrelationemamest av en

mellan olika fodermedel de faktorertyper är påverkar intensiteten iav en av som
utfodringen och därmed vilket fodersortiment blir optimalt.som

Jordbruksverket inhämtar uppgifter från fodermedelsindustrin och sammanställer
årligen statistik industriellt tillverkade kvantiteteröver foderblandningar och däri
ingående foderråvaror. Enligt "Foderstatistik 1993" tillverkades 2 miljoner ton
foderblandningar for djur sällskapsdjur under 1992 och 2,3 miljonerton underutom
1993. dessaAv kvantiteter 47 avsedda for nötkreatur, 30 forprocentvar ca procent
svin, 22 for fjäderfä och för andra djurslag. foderblandningamaIprocentca procenten
ingick spannmål, kvambiprodukter, vegetabiliskt respektive animaliskt proteinfoder

övriga biprodukter betmassa, melass, mineralrâvaror,samt vitaminer m.m..
Spannmål svarade kvantitetsmässigt for den andelen i foderblandningamastörsta for-foderblandningarsamtliga uppgick spanmnålsandelen till 45 i genomsnitt.procentca
Importen foderblandningar relativt obetydlig. Däremot importenav var var av
foderråvaror spannmål betydande.utom

ingivna handlingarAv uppgifter från sökandena har framkommit i huvudsaksamt av
följande.

Verksamhet
De lantmännenföreningamas verksamhet inköp, produktiontre och försäljningär av
produkter från jordbrukets växtodling produktion och handel medsamt av
förnödenheter och maskiner för lantbruk och livsmedelsproduktion. Omsättningen
uppgick år 1992 till 1 751 miljoner kronor vid Västsvenska Lantmän, till 442 miljoner
kronor vid Jönköpings Lantmän och till 303 miljoner kronor vid Värmlands Lantmän.
Föreningarna Vänfor, köper in foderråvaroräger och tillverkar fodermedel i förstasom
hand för delägarnas behov. Vänfors omsättning uppgick år till1992 606,6 miljoner
kronor. Vänfor och delägarna har tillsammans inte ägarintressen överstiger 25som

i företag konkurrerar på marknaden.procent som

Samarbetet/bolagsavtalet
De lantmännenforeningamas samarbete i Vänfor regleras främsttre i bolagsavtal.ett
Syftet med samarbetet kunna erbjuda högkvalitativa foderprodukterär till lägstaatt

14 16-1353



1996:SOU 144Ärenden konkurrensverketfrån416

4 9
‘ BESLUTKONKURRENSVERKET

1DnrAuthoritySwedish Competition

foderfabriksanläggning ärförkostnadernafastadeEftersompris.möjliga en
och lågttillverkningskostnadlågmöjliggöraförvolymerbetydande krävs attstora

upphandlingrationellslutprisför lågtförutsättning ärYtterligare avslutpris. ett enen
in.köpsmed foderråvarorbåtlasterhelaförutsätteroñavilketråvaror, att

tillverkningskostnaden.totaladenför 90stårRåvarukostnaden procent avca

för delägarnashandi förstafodermedeltillverkarochfoder-råvarorinVéinfor köper
Vissatill delägarna.såledesförsäljsfodermedeltillverkadeMerpartenbehov. av

tilloch det skerlandetdelar äveni andra exporttilldocksäljskvantiteter avnämare av
Estland.ochRyssland

verksamhetsområdedelägarnasinomförsäljningallbl.a.bolagsavtalet stårI 2 § att
säljaharvarje delägare rättförklaratSökandena har attdelägarna. attskeskall genom

nämndavarförverksamhetsområde,utanför sitthelst,fodermedel till ävenvem som
utgå.kansökandenasenligtbestämmelse i 2 § utsago

ellerfodertillverkningbedrivaintedelägarnaförbinder sigbolagsavtalet attEnligt 3 §
köpavidareförbinder sigDelägama attmed bolagets.konkurrerarutspädning som

intebolagettillverkarbolaget attfodermedel samtdesitt behovhela genomsomav
bestämmelsernauppgivitharSökandenaproduktsortiment. attkonkurrerandesaluföra

utgå.bolagsavtalet kan§ ioch 3tillämpatsinte hari 3 § att

Marknad
fodermedelframställdaindustrielltförmarknadenproduktmarknadenrelevanta ärDen

dvs.till hästar,fjäderfäsvin ochnötkreatur,djur samtanimalieproducerandetill
marknaden. Denkommersielladenförsäljs påfodermedelbereddasådana som

5raktkostnadenlandet. F utgöromfattar helamarknadengeografiskarelevanta ca
tillfodermedelsälja avnämaremöjligtvarför detfodermedelspriset, är attprocent av

tillochverksamhetsområden även export.utanför delägarnas

hai Sverigefodermedel beräknasframställdaindustrielltföromsättningentotalaDen
betydandeförekomDärutöverår 1992.kronormiljoner3 500tilluppgått enca

dennauppskattasVärdemässigtgårdarna.foder påegentillverkning av
likavärdemässigtdendvs.kronor,miljoner5003haegentillverkning varmotsvarat ca

fodermedel.framställdaindustrielltförmarknadenstor som

vilketkronor,miljonertill 606,61992uppgick åromsättningtotala enVänfors ger
fodermedel.framställdaindustrielltförmarknaden17marknadsandel på procent avca

för. harek.KronobergBlekingeHallandfor. ochek.Skånska lantmännenFORI,
utanförkonkurrentenDenvardera 15 störstepåmarknadsandelar procent.ca

marknadsandel påharFoder ABSvenskaLantmännenorganisationen är ensom
lantmännenföreningar,övrigakonkurrerarDärutöveroch 20mellan 15 procent.

foderrnedels-fodertillverkaremindreövrigafoderimportörerkvamar, samt
marknaden.
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Etableringshinder, eller andra relevanta restriktioner föreligger inte.patent

Skäl för icke-ingrqyandebesked/undanrag
Sökandena förordningen 1 993 :75 gruppundantag enligtatt 17 §anser om
konkurrenslagen 1993:20 för specialiseringsavtal tillämplig samarbetetär i
Vänfor. Som skäl för icke-ingripandebesked enligt 20 § anförsKL bl.a. syftet medatt
samarbetet inte begränsa eller snedvridaär konkurrensen enbartatt främjautan att en
effektiv foderproduktion skall resultera i låga konsumentpriser.som

Som skäl för undantag enligt de fyra punkterna i 8 § KL anförs följande.

Punkt Syftet med samarbetet förbättra produktionenär främja teknisktatt ochsamt
ekonomiskt framåtskridande. För kunna utnyttja den tekniska och produktions-att
mässiga utveckling sker internationellt förutsätts betydande volymer. Nästan allsom
teknisk utveckling sker utomlands. Svensk fodertillverkning måste därför tillanpassas

internationellt perspektiv. Samarbetet inom Vänforett möjliggör utnyttjandet av
modern teknik, vilket bidrar till förbättra produktionen, tillvarata teknisktatt och
ekonomiskt framåtskridande och därmed sänka produktionskostnadema i primärledet
lantbruket.

Punkt Samarbetet inom Vänfor tillförsäkrar konsumenterna skälig del vinsten,av
vilket kommer till uttryck i konkurrenskraftigt pris/kvalitet på svenskproducerade

Ändamåletanimalier. minimera medlemmarnasär kostnader, vilketatt garanterar att
konsumentintresset tillgodoses.

Punkt Genom konkurrensbegränsningama faller inomatt gruppundantaget för
specialiseringsavtal de generellt anseddaär nödvändiga. Om Konkurrensverketsom
finner bestämmelserna i 2 och bolagsavtalet3 konkurrensbegränsandeatt är är
sökandena enligt skrivelse inkom till verket den 22 december 1994 bereddasom att ta
bort dessa bestämmelser.

Punkt Med hänsyn till gruppundantaget delägamas marknadsandelar ochsamt
ändamålet med samarbetet kan konkurrensen inte spel för väsentlig delsättas ur en av
nyttighetema.

l övrigt har anförts sedan Vänfor bildades år 1985 har tiliverkningskostnaden,att tack
möjligheten utnyttja stordriftsfördelar, sänkts med 34 fastatt i penning-vare procent

värde. sökandenasOm möjligheter till effektiv produktion skulle begränsas medfören
detta tvivel höjda produktionskostnader, vilket skulle påverka konsumentprisetutan
negativt.
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SKÄLKONKURRENSVERKETS

Icke-ingripandebesked
ochkonkurrensbegränsande avtal 6 §förbudinnehållerKL,Konkurrenslagen, mot

företagmellanavtalEnligt 6 § KLställning 19 §.dominerande ärmissbrukmot av
denkonkurrensen påsnedvridaellerhindra, begränsatill syftede harförbjudna attom

Enligtresultat.sådanteller demärkbartmarknadensvenska sätt ettett om ger
innebärsärskilt sådana avtalparagraf gäller detta atti nämndapunkt 2 som

ellerinvesteringar begränsasellerutvecklingtekniskmarknader,produktion,
kontrolleras.

ellerhindra, begränsakan intesamarbeteföreliggande sägas attSyftet med vara
företag förigårkonkurrenterförhållandetDet ettsnedvrida konkurrensen. att samman

enligtinnebär dockfodermedelförsäljningochproduktionråvaminköp, av
förhandlingsfriheteniinskränkningarsådanabedömning parternaKonkurrensverkets

vidaresig delägarnabolagsavtalet förbinderEnligt 3 §resultat. attsådantdet ettatt ger
förbinder sigDelägarnaVänfors.medkonkurrerarfodertillverkningbedrivainte som

bolagettillverkarVänforfodermedeldesitt behovköpa hela genomäven att somav
innebärakanAvtalets 2 §produktsortiment.konkurrerandesaluförainteattsamt

verksam-respektiveutanför sittsälja fodermedelinskränkningar i delägarnas rätt att
i mening.konkurrensbegränsande KL:sdärförbedömsSamarbetethetsomrâde. som

skall detförbudet i 6 § KLomfattasavtal skallkonkurrensbegränsandeFör att ett av
hamärkbart dvs.snedvrida konkurrensen sätt,ellerbegränsahindra, ett

rådi allmäntKonkurrensverket harbetydelse.någonverkningar ettekonomiska av
verketangivit hurbagatellavtalbetydelsemindreavtal1993:2KKVFS avom

tillverkarföretagavtal mellanVerketmärkbartbegreppettolkar sätt. att ett somanser
konkurrensen påregel inte begränsartjänster itillhandahållereller ettsäljereller varor

hartillsammansföretagtill dem anknutnaochavtalsparternamärkbart sätt enom
och denöverstigerinte 10marknadenrelevantamarknadsandel på den procentsom

anknutnaavtalsparteninklusive tillavtalspart,förårsomsättningentotala envar
miljoner kronor.överstiger 200inteföretag,

marknadenrelevantadenmarknadsandel förutsätterföretagsBeräkningen attettav
dels denproduktmarknaden,bestämning delsskerDettaavgränsas. avgenom en

produkteromfattar deproduktmarknadenrelevantamarknaden. Dengeografiska som
funktiongrund pris,påproduktersådanautbytbara, dvs.köparna som avvaraanser

betydelseköparen.behov hos Avtillfredsställa ärövrigt kanegenskaper ioch samma
marknaden. Denrelevantainträda på denmöjligheterföretagsockså andra att

Videller del därav.till Sverigeskall bestämmasmarknadengeografiskarelevanta
transportmöjligheterhar bl.a.geografiska marknadenrelevantadenbestämningen av

betydelse.transportkostnaderoch

industrielltmarknaden förproduktmarknadenrelevantaden ärSökandena attanser
Konkurrens-till hästar.animalieproducerande djurtillfodermedelframställda samt



ÄrendenSOU från konkurrensverket1996: 144 4 l 9

l 97
BESLUTKONKURRENSVERKET

Swedish Competition Authority Dnr

finner inte fall avgränsning denverket anledning i detta någongöraatt arman av
relevanta produktmarknaden.

sökandena anför, bedömasrelevanta geografiska marknaden kan, såsom helaDen vara
den relevanta geografiska marknadenalternativ kunde ha varitlandet. Ett avgränsaatt

lantmännenföreningamaområden inom vilka de verksamma. Dettill de ärtre
försäljningförhållandet transportkostnadema inte hinderutgöraatt ett motanses

sådan försäljning förekommerutanför regionala marknaden och talarden ävenatt
bör geografiskaför hela landet föreliggande fall den relevantadock i utgöraatt

marknaden.

samarbetet berör produkter för 17 denSökandena att procentsom svarar ca avanger
lantmännenföreningama har vidare totalrelevanta marknaden. De årsomsättningtre en

för miljoner kronor. Sammantaget innebär dettasig överstiger 200 attsom var
enligt Konkurrensverkets bedömning får begränsas påkonkurrensen ettanses

märkbart sätt.

bakgrund det anförda finner Konkurrensverket samarbetet mellanMot attav ovan
Västsvenska Jönköpings och Värmlands i handelsbolagetLantmän, Lantmän Lantmän

förbudetVänfor sådan konkurrensbegränsning omfattas i 6 § KL.utgör en som av
för föreligger därför inte.Förutsättningar meddela icke-ingripandebeskedatt

Undantag
får fallet besluta frånEnligt 8 § KL Konkurrensverket i det särskilda undantagom

i förförbudet 6 § avtalett som
till förbättra produktionen eller distributionen eller till främja teknisktbidrar att att

framåtskridande,eller ekonomiskt
tillförsäkrar konsumenterna skälig andel den vinst därigenom uppnås,av somen

nödvändiga förbara ålägger de berörda företagen begränsningar uppnåär attsom
målet i och

konkurrensen spel förinte de berörda företagen möjlighet4. sättaattger ur en
del nyttighetema i fråga.väsentlig av

villkor skall uppfyllda för undantag skall kunna beviljas.Samtliga att ettvara

utnyttjaSamarbetet inom Vänfor har uppgivits förbättra möjligheterna modernatt
vilket förbättra produktionen fodermedel och sänka kostademateknik, bidrar till att av

primärproduktionen. Därigenom främjas tekniskt och ekonomiskt framâtskridande.i
finner enligt punkt får uppfyllt. vidareKonkurrensverket villkoret 1 Det äratt anses

kunderna tillförsäkras skälig andel den vinst därigenomtroligt uppnås.att somen av
samverkan torde vidareföras i formförbättringar uppkommer i och medDe som av

Även enligt får därmed uppfyllt.lägre fodermedelspriser. villkoret punkt 2 anses

förbinder sig delägarna bedrivaEnligt 3 § första meningen i bolagsavtalet medatt
Enligt Konkurrensverketsbolaget konkurrerande fodertillverkning eller utspädning.
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därigenom sådana begränsningarbedömning åläggs de berörda föreningarna endast
för effektiv produktion i Vänfor.nödvändiga uppnåär att ensom

förbinder vidare köpaovannämnda paragraf sig delägarnaandra meningenEnligt att
fodermedel bolaget tillverkar bolagetsitt behov dehela oavsett omsom genomav

saluföraerhållas på håll konkurrerandefördelaktigare villkor kan annat samt att
skall allEnligt första stycket, sista meningen i bolagsavtaletproduktsortiment. 2 §

kanverksamhetsområde ske delägarna, vilketförsäljning inom delägarnas genom
fodermedel utanför respektivesälja sittinskränkning i delägarnasinnebära rätt atten

Konkurrensverket begränsningarna i dessa bestäm-verksamhetsområde. attanser
avseende delägarnas välja leverantör,bolagsavtaletmelser i 2 och 3 rätt att

förgår längre vad kan nödvändigtproduktsortiment och änavnämare attsom anses
sig villiga,samarbetet. Sökandena har dock förklaratuppnå fördelarna med om

erforderligt, bort dessa bestämmelser i 2 och 3Konkurrensverket det att taanser
nämnda bestämmelser bort finnerbolagsavtalet. Under förutsättning tasatt

uppfyllt.Konkurrensverket villkoret i punkt 3 ärävenatt

tillsökandes andel den relevanta marknaden uppgår l7 DetDe procent.caav
flertal marknaden för industriellt framställdaförekommer konkurrenter påett

för konkurrens foderproduktion påfodermedel. Därutöver marknadenutsätts av
i VänforEnligt Konkurrensverkets bedömning innebär inte samarbetetgårdarna. att

Även ispel för väsentlig del marknaden. villkoret punktkonkurrensen 4sätts ur en av
således uppfyllt.är

meningenförutsättning första stycket, sista meningen och 3 § andraUnder 2 § tasatt
Konkurrensverket för enligtbolagsavtalet finner förutsättningarna undantagbort attur

skall gälla fr.o.m.uppfyllda. Undantag skall därför meddelas. Undantaget8 § KL är
juli 1993 den juni 1998.den 30l t.o.m.

villkorförena beslutet medAnledning/firms i enlighet med 10 § andra stycket KLatt
bort bolagsavtalet.och 3 andra meningenförsta stycket, sista meningen §2 § tasatt ur

Övergångsbestämmelser.särskilda Omförelåg den juli 1993 gälleravtal 1För ensom
avseende sådanaanmälan för undantagicke-ingripandebesked elleransökan enom

den december 1993,förfaranden kommit in till Konkurrensverket 31elleravtal senast
månader gått från dagenförbudet i fram till dess haruppskjuts följderna 6 § KL sexav

anledning ansökan eller anmälan.meddelat sitt beslut medKonkurrensverketdå av

ÖVERKLAGAR, bilagaHUR MAN se
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Sundberg. varit Barbrohar fattats direktören Föredragande harbeslutDetta av
också byråchefen Eliasson ochhandläggningen har deltagitThomaeus. I den slutliga

föredraganden Lunning.

Anita Sundberg

Barbro Thomaeus

Kopia till:
Vänfor HandelsbolagBjörn Leander,

elektroniskthosKonkurrensverket.beslutlagrasDetta
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SÖKANDE

556076-9779,NorrOst AB, org nr
DANDERYD31, 182 11Box

Mejerier ek för, 716458-5650,MILKO org nr
FALUNBox 73, 791 22

Producentförening ek för, 793200-1972,Nedre Norrlands org nr
ÖSTERSUND362, 831 25Box

Norrmejerier ek for, 794700-2296,org nr
UMEÅMariehemsvägen 10, 906 52

31, 182 DANDERYDOmbud för 2 Tomas Telander, NorrOst AB, Box 1l4:-

SAKEN

konkurrenslagen 1993:20 ochAnsökan icke-ingripandebesked enligt 20 §om
försäljning ochfor enligt lag avseende samverkananmälan undantag 8 § omsamma

marknadsföring i bolagett gemensamt

BESLUT

icke-ingripandebesked.Konkurrensverket avslår ansökan om

konkurrenslagen l993:20 för denKonkurrensverket beviljar undantag enligt 8 §2.
Undantaget gäller fr.0.m.marknadsföringssamverkan.anmälda försäljnings- och

december 1996.juli den 31den l 1993 t.o.m.

StockholmS-103B5
Sweden
Eesöksodress:MalmskillnadsgaoanJ2
Telephone+46 B-700I6 OO
Telefax+46 B-2455 43
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ANSÖKAN/ANMÄLAN

AB, MILKO Mejerier ek for MILKO, Nedre Norrlands ProducentföreningNorrOst
for NNP och Norrmejerier ek för har i forsta hand ansökt icke-ek om

ingripandebesked enligt 20 § konkurrenslagen 1993:20 för den försäljnings- och
marknadsfdringssamverkan MILKO, NNP och Norrmejerier bedriver i detsom

ägda bolaget NorrOst. I andra hand har Sökandena anmält samverkan förgemensamt
undantag enligt 8 § lag.samma

tillFullständig ansökan/anmälan kom Konkurrensverket den december 1993.17

Konkurrensverket fattade beslut invändning enligt andra stycket13 §om
konkurrenslagen den 9 1994.mars

OMSTÄNDIGHETER

Sökandena har i huvudsak anfört följande.

Parterna
cirkaMILKO 2 200 medlemmar och år 1992 cirka 300 miljoner1ägs omsatteav

kronor. bedriverMILKO bl.a. mejerirörelse med mjölk levererassom av
medlemmarna.

NNP cirka 4 700 medlemmar och år cirka miljoner1992 2 100 kronor.ägs omsatteav
bedriver bl.a. mejeriverksamhet för medlemmarnas räkning.NNP

Norrmejerier cirka medlemmar cirka miljoner2 700 och 1992 l 500ägs omsatteav
Norrmejeriers mjölkkronor. verksamhet består i bl.a. köpa, förädla och säljaatt samt

slakt- livdjuroch medlemmarna producerar.som

NorrOst bildades under våren 1993. Fr.o.m. den september 1993 NorrOstl övertog
marknadsförauppgiften och sälja tillverkad MILKO, och Norrmejerier.NNPatt ost av

och Norrmejerier.NorrOst MILKO, NNPägs av

Marknaden
produktmarknaden geografiskarelevanta hårdost och den relevantaDen anges vara

marknaden hela Sverige.anges vara

Sökandena har anfört NorrOst uppskattningsvis har marknadsandel på drygt 17att en
den svenska marknaden för hårdost och cirka den totala15procent procentav av

svenska marknaden för inklusive dessertost, smältost och margarinost. Om inteost,
och Norrmejerier hade samverkat i NorrOst uppskattar SökandenaMILKO, NNP att

marknadsandel ochMILKO skulle ha på 6,5 NNP 6 Norrmejerierprocent, procenten
knappt den svenska marknaden for hårdost. Viktigaste konkurrent5 procent uppges

den svenskaArla Ost med marknadsandel på cirka 55 procentvara en av
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viktig aktör med marknadsandel påhårdostmarknaden. Skånemejerier är annan enen
cirka 12 procent.

Samverkan
aktieägaravtal. avtal har MILKO, NNP ochregleras i I dettaSamverkan ett

marknadsbolag föröverenskommit samverka i.Norrmejerier ägtett gemensamtattom
ochaktierna MILKO 37,5 NNP 34,5hardost, NorrOst. Av äger procent, procent

Var och MILKO,Norrmejerier Varje aktie28 röst.procent. motsvaras av en en av
i NorrOst.styrelseledamötemaNorrmejerier skall tredjedelochNNP utse aven

Vissa beslut rörandeskall ledamot styrelsen.verkställande direktörNorrOsts vara av
för giltiga.och Norrmejerierenhälligt MILKO, NNPmåsteNorrOst atttas varaav

bolagsordningen,verksamhet, ändringbeslut rörande NorrOstsgäller bl.a.Detta av
och väsentlig organisatoriskverkställande direktör i NorrOsttillsättande av

förändring.

försäljningutveckling, lagring, distribution, ochverksamhet omfattarNorrOsts
marknadsföring hårdost.av

överenskommits,förbinder sig, inteoch NorrmejerierMILKO, NNP annat attom
under avtalstiden.konkurrera med NorrOst

fr.o.m. den julidecember 1993 gäller l 1993Aktieägaravtalet tecknades den 2 men
ellerinte någon MILKO, NNPden januari 1995. Om avtaletl sägst.o.m. av avupp

avtalet årföre avtalstidens utgång förlängsNorrmejerier månader ettsenast sex
uppsägningstid.med månadersgången arton

aktieägare i NorrOst,till förut intei NorrOst får inte övergåAktie är utanperson, som
Önskar aktiepostsin iövriga aktieägare.dessförinnan ha erbjudits part avyttraatt

förvärva denna.skyldigaNorrOst övrigaär attparter

Sortimentet beståroch NorrOst.delägarnasortiment bestämsNorrOsts gemensamt av
tillverkas endasttrettiotal Huvuddelen ostsortemaostsorter.ett av en avavav

delägarna.tillverkas tvåfåtaleller Norrmejerier. EttMILKO, NNP ostarna avavav
ägarandel.i förhållande tillNorrOstfår i första hand leverera tillDelägarna ost

efterfrågan marknaden finns.pådock beställa delägarekan volymerNorrOst omav en
hårdost till NorrOst.levererar all Denförutsättning för samarbetet delägarnaEn är att

NNlå säljs NorrOst säljs ochtillverkadeNorrmejerierMILKO, och osten avsomav
bestämsförsäljningspriserNorrOstsmarknadsförs under varumärket NorrOst. av

delägarna bestämslevererasinköpspriser för denNorrOstsNorrOst. ost avsom av
styrelse.NorrOsts

Övrigt
uppdelningen Riks0st. RiksOströrandevill tillföra följandeKonkurrensverket av

mejeriföreningar varitförsäljningskanal för defungerade i drygt 50 år somsom en
i RiksOstMajoritetsägare Arla.Mejeriers Riksförening.anslutna till Svenska var
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RiksOst delades och ArlaOst del RiksOsts Efterövertog storupp en av resurser.
uppdelningen kvarstod huvudaktörer: ArlaOst, NorrOst och Skånemejerier.tre

Konkurrensverket har vid kontakter med aktörer marknaden fått uppgifter attom
NorrOsts produkter finns tillgängliga på hela den svenska marknaden.

Sökandenas skäl för icke-ingripandebesked
Uppdelningen RiksOst den september 1993 innebärl marknadsbilden för denattav
svenska hårdostrnarknaden har förändrats.

MILKOs, NNP:s och Norrmejeriers samgående i försäljningsbolaget NorrOst innebär
i konkurrens erbjudamed ArlaOst kan grossistema bredare sortiment påatt ettman

hårdostmarknaden. NorrOst och Arla upplevs därmed grossistemaav som mer
likvärdiga aktörer, medan övriga ostbolag endast kan erbjuda vissa tillostsorter
kunden. Utan NorrOst hade konkurrensen på marknaden försvagats och ArlaOst hade

blivitdå den helt dominerande aktören.

ArlaOst har dominerande ställning hårdostmarknaden.på förbättrarNorrOst de övriga
tillverkarnas möjligheter konkurrera med ArlaOst.att

Sökandenas skäl för undantag
NorrOst de delägarna möjlighet samverka produktionsutveckling,tre attger om
kvalitetsuppföljning, distribution, försäljning och marknadsföring, vilket är

förnödvändigt ostproduktionen i Sverige ekonomiskt skall kunna hävda sigatt norra
produktionen i södra Sverige. De grossistema ICA och förKF cirkamot stora svarar

försäljningen60 i dagligvaruhandeln. Det avgörande för NorrOstsprocent ärav
verksamhet komma in med produkter hos dessa kunder och kunna deltaga iatt att
förhandlingar med brett sortiment hela riket.överett

NorrOst företag medverkar till den priskonkurrens i dag förekommer påsom som
marknaden och konsumenten utbud och lägre prisnivå.störreettger

Samordningen och de åtaganden föreligger enligt aktieägaravtalet nödvändigaärsom
för uppnå samordningsfördelarna. del volymema säljsEn bitförpackadatt stor av som

kunna sälja och marknadsföra i förpackningAtt medost. osten en egen egna
varumärken och dekor sökandena nödvändighet i ostbranschen.egen anser vara en
Genom samordningen kan förpackningsanläggning drivas i Sundsvall med godaen
ekonomiska förutsättningar, vilket inte möjligt varje mejeriförening harär om egen
försäljning.

sedvanliga stordriftsfördelar med produktutveckling, logistikFörutom och
kvalitetsuppföljning alltså kundstrukturen sådan det enskilda mejeriföretaget inteär att
kan konkurrera med Arla. NorrOst måste också hos kunden framstå endat.ex. som
leverantör de produkter tillverkas fördelägarna kunna skapa trovärdigaattav som av
kundrelationer. förstärksKonkurrensen bildandet NorrOst.genom av
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SKÄLKONKURRENSVERKETS

Icke-ingripandebesked
ochkonkurrensbegränsande avtal 6 §innehåller förbudKonkurrenslagen, KL, mot

mellan företagEnligt avtal§. 6 §ställning 19missbruk dominerande ärmot av
konkurrensen på deneller snedvridabegränsasyfte hindra,de har tillförbjudna attom
resultat.sådanteller demärkbartmarknaden påsvenska sätt ettett om ger

företagavtal mellan iNorrmejerierochMILKO, NNPmellan ärAktieägaravtalet ett
i 6meningden avsessom

sådansäljorganisation ellerformFörsäljningssamverkan i annangemensamav
enligt § KL.kan förbjuden 6konkurrensbegränsningsamverkan är typ som varaen av

normalt säljarna tillämparförutsättersäljorganisationiSamarbetet att sammaen
företagen. Mångade samarbetandemellanpriskonkurrensenupphörDärmedpriser.

frånföretagen avstårsamverkandedeförsäljningssamarbetetmedförgånger attatt
service,sortiment,produktegenskaper,ifrågavarandra ocksåmedkonkurrera om

kvotering leveransernaformEftersom någonmarknadsföring.distribution och avav
kanskebevaras ikommaproduktionsstrukturennödvändig, kanibland blir att en

minsttill deprisnivåndärvid risk förföreliggerorationell form. Det att anpassas
företagen.de samarbetandeeffektiva av

bedriver i detNorrmejerierochforsäljningssamverkan MILKO, NNPDen som
för delägarnasförsäljningsprisemainnebärNorrOstägda bolaget attgemensamt

erhållerNornnejerierochpriser MILKO, NNPnivå. Deostprodukter påsätts samma
Konkurrensenfastställsägda bolagetdetfor sina produkter gemensamt.gemensamtav

produkter säljsderasvidareNorrmejerier begränsasochmellan MILKO, NNP attav
ochbåde priskonkurrensenSåledes upphörvarumärke.ochunder ett samma

fårNorrmejerier. DelägamaochNNPmellan MILKO,mellanmärkeskonkurrensen
kvotering itill ägarandel. Dennaförhållandetill NorrOst ilevererahuvudregel ostsom

tillomfattas avtaletde produkterinte får säljamed delägarnakombination att avsom
dåkonkurrensenVidare begränsaskonkurrensbegränsande.NorrOst äränannan

med NorrOst.konkurreraavtalstiden får lovinte underdelägarna att

ochMILKO, NNPsamverkandenfinner såledesKonkurrensverket att som
konkurrensbegränsande i denbolagetägdabedriver i detNorrmejerier ärgemensamt

i KL.mening 6 §som avses

skall detförbudet i 6 § KLomfattasavtal skallkonkurrensbegränsandeFör att ett av
dvs. hamärkbartkonkurrensensnedvrida sätt,begränsa ellerhindra, ett
i allmänt rådKonkurrensverket harbetydelse.någonekonomiska verkningar ettav

angivit hur verketbagatellavtalbetydelsemindreavtal1993:2KKVFS avom
företag tillverkaravtal mellanVerketmärkbartbegreppettolkar sätt. att ett somanser

konkurrensenbegränsari regel intetillhandahåller tjänstersälj ellereller etter varor
företag tillsammans haranknutnatill demochavtalspartemamärkbart sätt enom

och denöverstiger 10intemarknadenrelevantamarknadsandel på den procentsom
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totala årsomsättningen för avtalspart, inklusive till avtalsparten anknutnaenvar
företag, inte överstiger 200 miljoner kronor.

Beräkningen företags marknadsandel förutsätter denett relevanta marknadenattav
Detta sker bestämningavgränsas. dels produktmarknaden, dels dengenom en av

geografiska marknaden. Den relevanta produktmarknaden omfattar de produkter som
köparna utbytbara, dvs. sådana produkter grund funktionpris,anser vara som av
och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa behov hos köparen. betydelseAv ärsamma
också företagsandra möjligheter inträda på den relevanta marknaden. Denatt
relevanta geografiska marknaden skall bestämmas till Sverige eller del därav. Vid
bestärnningen den relevanta geografiska marknaden har bl.a. transportmöjligheterav
och transportkostnader betydelse.

Konkurrensverket den relevanta produktmarknaden i ärendet hårdostatt ochäranser
den relevanta geografiska marknaden helaatt Sverige.utgörs av

NorrOsts marknadsandel på den relevanta marknaden överstiger 10 ochprocent envar
avtalspartema har omsättning ligger i intervallet 1 300 2 100 miljonerav en som -

kronor. Enligt Konkurrensverkets mening får den samverkan sker mellansom
MILKO, NNP och Norrmejerier i det ägda bolaget NorrOstgemensamt anses
begränsa konkurrensen på märkbart sätt.ett

Samverkan omfattas därmed förbudet i 6 § KL och icke-ingripandebesked enligtav
20 § KL kan således inte meddelas.

Undantag
Enligt 8 § KL får Konkurrensverket i det särskilda fallet besluta undantag frånom
förbudet i 6 § KL för avtalett som

bidrar till förbättra produktionen eller distributionenatt eller till främja teknisktatt
eller ekonomiskt framåtskridande,

tillförsäkrar konsumenterna skälig andel den vinst därigenom uppnås,en av som
bara berördaålägger de företagen begränsningar nödvändiga förär uppnåattsom

målet och
inte de berörda företagen möjlighet konkurrensen spel försättaattger ur en

väsentlig del nyttighetema i fråga.av

Samtliga villkor skall uppfyllda för undantag skall kunna beviljas.attvara

aktuellaDen formen samverkan innebär i regel kostnadsrationalisering vadav en
gäller distribution, marknadsföring försäljningoch de aktuella produkterna. Deav
deltagande företagen kan koncentrera sina på färre produkttyper och kanresurser
hantera volymer. Vidare bör förutsättningarnastörre konkurrera framgångsrikt medatt

och resursstarkare aktörer förbättrasstörre till följd samverkan.av

Mot bakgrund främst den konkurrens den marknadsledande aktören ArlaOstav som
förstår på den aktuella marknaden finner Konkurrensverket det troligt deatt
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tillgodo.till kommer konsumenternasamarbetet upphovkostnadsbesparingar som ger
uppfyllda.såledesoch 2enligt punkterna 1Villkoren är

ochåläggs MILKO, NNPbegränsningarfinner deKonkurrensverket att som
vadkan gå längreanmälda samverkan intei den än ärNorrmejerier somanses

fårenligt punkten 3Villkoretangivna förbättringarna.för uppnå denödvändigt att
uppfyllt.därför anses

berördaavtalet inteenligt punkten 4slutligenundantag krävserhållaFör att geratt
nyttighetema ifor väsentlig delspelkonkurrensenmöjlighetföretag sättaatt avenur

marknadsandelar.småfor sig relativtNorrmejerier harochMILKO, NNPfråga. var
påmarknadsandel överstigande 50harkonkurrenten procentDen störste en

marknadsandelenförmodadeoch denbakgrund dettahårdost. Motmarknaden for av
uppfyllt.villkoret i punkten 4Konkurrensverketfinner ärNorrOstfor ävenatt

börbeviljas. Undantagetskall därföruppfyllda. Undantagi alltsåVillkoren 8 § KL är
decemberden 31 1996.den juli 1993gälla fr.o.m. 1 t.o.m.

ÖVERKLAGAR, bilagaMANHUR se

Remnelid.varitFöredragande har PärSundberg.direktörenbeslut har fattatsDetta av
ochLindeborgbyrâchefema Eliasson,deltagithandläggningen har ocksåslutligadenI

foredraganden Weman.Wikström samt

SundbergAnita

RemnelidPär

Kopia till:
ABNorrOstTelander,Tomas
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SÖKANDE

556095-3290,Svenska AB,RIMI org nr
BROMMA161 24889,Box

Advokatbyrå,Lagerlöf LemanHögström,Ombud: Advokat Peter
STOCKHOLM845402, 114Box

SAKEN

avseendek0nkurrens1agen1993:20för undantag enligt 8 §Anmälan ett
dagligvarusektomlâgprisbutiker inomStandardavtal för etablering av

BESLUT

för detkonkurrenslagen 1993:20enligt 8 §Konkurrensverket beviljar undantag
dagligvarusektorn. Undantagetinomlågprisbutikeretableringavtalet föranmälda av

juni 1996.den 30juli 1993gäller fr.o.m. den 1 t.0.m.

StockholmS-10385
Sweden
Beséknadreu:Molmskillnodsgcron32
Telephone 8-700I6 OO+46
Telefax 8-2455 43+40

16-135315
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ANMÄLAN

SvenskaRIMI AB RIMI har anmält avtal med underbilagor avseende etableringett
lågprisbutiker inom dagligvarusektom for undantag enligt 8 § konkurrenslagenav

1993:20, KL.1

Fullständig anmälan kom in till Konkurrensverket den 30 augusti 1993.

Konkurrensverket beslöt den november22 1993 invändning enligt 13 § andragöraatt
stycket det anmälda eftersomKL avtalet RIMI under handläggningen ärendetmot av
beslutat i vissa avseenden ändra avtalet. RIMI har den 23 november 1993 tillatt
Konkurrensverket ingivit den slutliga avtalstexten.

OMSTÄNDIGHETER

RIMI har i huvudsak framfört följande.

RIMI helägt dotterbolag tillär ICA Detaljhandel AB i sin helägt ICAett ärtursom av
Handlarnas AB. RIMI bildades ICA Detaljhandel forAB genomföraattav
etableringar lågprisbutiker i Sverige. Etableringen kommer skeatt attav ettgenom
enhetligt nätverk franchisetagare skapas. Mellan RIMI å sidan och respektiveav ena
RIMI-butik och RIMI-handlare å andra sidan tecknas RIMI-avtal. Avtalets syfteett

affärsidénoch bakom etableringen lågprisbutiker kunna sälja begränsatär att ettav
urval dagligvaror hög kvalitet till fasta låga priser i välskötta butiker medav
bibehållande låga etablerings- och driftkostnader. förhandlarRIMI självständigtav
fram de inköpskanaler och inköpspriser gäller för RIMI-butikema. kommerRIMIsom
i egenskap franchisegivare till enskilda butikshandlare upplåta utnyttjaatt rättenav att
rättigheter avseende varumärken, ñrmabeteckningar, butiksskyltar och know-how som
skall användas vid försäljning dagligvaror till konsumenter. De rättigheterav som
upplåtes på vilket butikerna skall skötas beskrivssätt i underbilagor tillsamt närmare
avtalet.

Vissa avtalsbestämmelsema har tillämpats före den 1juli 1993.av

Under åren 1991-1993 har RIMI etablerat 22 RIMI-butiker. RIMI uppskattar detatt
finns potential etablera cirka 200 RIMI-butiker i hela Sverige. RIM1:satten
nuvarande planer etablera cirka 100 butiker.är att

Den totala omsättningen 1992 för de då existerande RlMI-butikema uppgick till 186
miljoner kronor. ICA Detaljhandel koncemomsättningAB:s uppgick 1992 till 17 741
miljoner kronor. Moderbolaget DetaljhandelICA AB:s omsättning uppgick 1992 till
818 miljoner kronor. ICA handlamas AB:s koncemomsättning uppgick till1992 43

miljoner391 kronor.
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dencirkamarknadsandel 0,15testbutikema haretableraderedan procentDe aven
sker med cirka 200etablering RJMI-butikerdagligvarumarknaden. Omtotala av nya

erhållatroligen kommerRIMI-butikemaberäknar RIMIbutiker attatt en
till ICAdagligvarumarknaden. Deden totalamarknadsandel cirkapå 3 procent av

totaladenmarknadsandel 34,3ICA-butikemasanknutna procent avvar
dagligvarumarknaden år 1992.

Konsumentkooperationendagligvarurnarknadenkonkurrenterna ärDe närmaste
marknadsandel på 12,5medD-Gruppenmarknadsandel 19,5med procent, enen

siffrorAllamarknadsandel på 7,8medAxel Johnson-gruppenoch procent.procent en
1992.avser

åtagit sigtill Konkurrensverketi skrivelseDetaljhandel AB, harICA attRlMI:s ägare,
styrelse inte skallSvenska AB:sfor det i RIMIordinarie bolagsstämmapå rösta att
åtagandet framgårFörbundet.medlemmar i ICA Avlivsmedelshandlareingå ärsom

iFörbundet ingårmedlemmar i ICARIMI-handlarehindrardet inte ärattatt som
styrelse.RIMI:s

underbilagorRIMI-avtalet och dessanmäldabestämmelser i detRelevanta

Ägarförhållande, och självständighetrisktagande

och forgiltighetstid skallbutiken under avtaletsinnehåller regelAvtalet att varaomen
Aktiekapitalet idrivs under RIMI.förbli lågprisbutiktiden därefter nanmeten som

aktie totaltfördelas så RIMIRIMI-butiken skall i normalfallet äger tusenatt en av
aktier. Varje aktie har RIMI-resterandeoch RIMI-handlaren skall röst.aktier äga en

och alla juridisktsjälvständigt företagskall enligt avtaletbutiken ettsomagera
intedess firmananm ochRIMI-butiken iförpliktelser skall träffasbindande egetav

RIMI-butiken skyldigAvtalet stadgaransvarighet for RIMI. ärgrunda någon även att
sig enligtRIMI-handlaren åtarsjälvständigt företag.ställningsin ettatt somange

och vilkentill affärsidénRIMI-profil ansluterupprätthållai butikenavtalet att somen
rekommendationer från RIMI.ochlöpande föreskriftertill uttryck ikommer

butikslokal med ochUpplåtelse utrustninginventarierav

inventariermed tillhörandeRIMI-butiken butikslokalenupplåter tillRIMI utrymmen,
rörelseinte får bedrivasi butikslokalenutrustning. Avtalet stadgar änoch att annan

får bedrivasenligt avtalet inteverksamhetenmedges i avtalet ochden annatattsom
RIMI-avtalet består förvillkoravtalet deti butikslokalen. Enligtställe är attett attän

utrustning får inte RIM1:sInventarier ochhyresforhållandet skall bestå. utan
butikslokalen.frånmedgivande avlägsnas

Marknadsföring
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RIMI-butiken skyldig följadelta i och de marknadsaktiviteter RIMIär att upp som
beslutar. skall genomföra marknadsföringRIMI allmän affärsidé, sortimentRlMl:sav

service Utformningoch "RIMI". och distributionsamt namnetav av annonser,
flygblad och kundtidningar kommer ombesörjas centralt RIMI. Prisernaatt av

alltid huvudbudskapet. Det framgår avtalenkommer med RIMl:sävenatt attvara
byggerleverantörer på samtliga butiker medverkar och centralaatt att

följsmarknadsföringsåtgärder butiken.upp av

Leverantörer och sortiment

de skall säljas iAvtalet stadgar RIMI-butikema skall märkesvaroratt varor som vara
hög kvalitet samtidigt lågt pris for kunden kan hållas. För kunderna skallett attav som

identifierakunna RIMI-butikema det viktigt varusortimentet i de olikaär äratt samma
RIMI-butikema. Samtliga förs RIMI-butikema skall därför centraltvaror som av vara
godkända. RIMI-handlaren förpliktigas i butiken försälja det för regionen vid varjeatt
tidpunkt RIMI fastställda RIMI-sortimentet. Därutöver kan RIMI-handlaren efterav
skriftligt godkännande från föra fastställsRIMI ytterligare artiklar. Sortimentet av
marknadsledningen efter samråd med RIMI-handlarna. RIMI-butiken får endast sälja

godkänts RIMI. RIMI-butiken får inte sälja konkurrerande RIMIvaror som av varor.
kommer förse RIMI-butiken med listor de leverantörer vid varje tillfälleöveratt som
kan leverera och med vilka inköpsavtal ingåtts centralt. RIMI-butiken harOmvaror
möjlighet köpa det godkända sortimentet villkor frånpåatt varor ur gynnsarmnare

leverantör med bibehållande den höga kvalitén, kan sådana inköp, efterannan av
skriftligt godkännande fåRIMI, ske. Godkännandet måste lämnas i förväg så attav

kan kontrolleraRIMI kvalité, profilering Grundsortimentet består visstettm.m. av
angivet antal artiklar täcka 80närmare är avsett att procentsom av en

genomsnittsfamiljs behov.

Prissättning

förserRIMI enligt avtalet RIMI-butiken med prislistor innehållande rekommenderade
priser. RIMI-butiken formerhåller service från RIMI i prisinformationäven av som
sker via direktmärkning med hyllkantsetiketter eller med skyltar.varorna,
Prisinformation till konsumenter skall prismärkningi RIMI-butiken ske via på

med hyllkantsetiketter eller med skyltar. prisinformationDen RIMI-varorna, som
butiken kommer få del på detta enligt avtalet rekommenderade priser.sätt äratt av
Vidare stadgar prissätts detavtalet med centralt rekommenderade RIMI-att varorna
priset och jämförpris finnes.där så I avtalet RIMI-butiken medvetenärattanges om

fastlåg och prissättning avgörande betydelse för RIMI-konceptets framgång.äratt av
inköpsansvarigeDen ansvarig för iaktta från centralt håll rekommenderade ochär att

aviserade prisändringar. Rekommenderade priser och marginaler kommer att
fastställas centralt och skickas till RIMI-butikerna. rekommenderade priserDessa
gäller till meddelande kommer ändringar. Butiken skall bevara prislistor och hållaom
sig uppdaterad vad gäller prisändringar och i det fall prisändringar skallatt
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gröntpriser kommerFrukt- ochgenomförs omgående.dessai butiken,genomföras
bestämda kalkyler.förhandenligt påberäknadeochRIMIfrån är

förstås RIMI-skall såavtaletRIMIavtalet harförtydligande attTill uppgett attav
rekommenderade.deunderstigerpriser,väljakanbutikerna somegna

Konkurrensklausul

RIMI-butiken och RIMI-konkurrensklausul stadgarinnehåller attAvtalet somen
sigår-därefter,för tidgiltighetstidavtaletsinte under etthandlaren samt vareaven

uppfattaskanmed verksamhetbefatta sigfåreller indirekt,direkt somsom
RIMI-butiken enlighet medibedrivsverksamhetmed denkonkurrerande avsom

avtalet.

Avtalstid och uppsägning

RIMI-butiken kantills vidare. näroch gälleravtalasgäller från den dagAvtalet som
trettioiakttagande dagarsmedupphörandeavtalet tillhelst säga avuppsom

uppsägningstidtrettio dagarsavtalet meduppsägningstid. RIMI rätt sägaäger att upp
RIMI:ssådantpåRIMI-butiken underlåtereller sätt attettatt namnageraagerarom

image.påverka RIMI:skanpåellergoodwill kan sättoch äventyras annat

återinköpakzieöverlåtelse,Om mm

medöverlåtasellerRIMI-butiken änaktie iavtalet får pantsättas annatEnligt
medbestämmasskall värdetförvärvar aktiematillstånd. Om RIMIskriftligaRIMI:s

substansvärde.RIMI-butikenstillhänsyn

Avtalsfärändringar

ochRIMI-butikenmellanrelationenregleringenfullständigainnehåller denAvtalet av
skallhänvisarvilka avtalettilluppdateringar desammaochSamtliga bilagorRIMI. av

avtalet.delintegreradutgöra aven

8 § KLenligtskäl för undantagRIMI:s

ekonomiskaoch detdistributionentill förbättrabidrarLågprisetableringen att
möjlighet för småskapar RIMIskeetablering kommerframâtskridandet. Om att en

butiker ochtillkommernormalt endast störrepåkonkurrerabutiker sättettatt som
begränsade etablerasenhetligtfranchisen nätinvesteringar kanMed ettkedjor. genom
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kan konkurrera på lågprismarknaden. De ökade konkurrensmöjlighetema kommersom
de enskilda butikerna till del de den identiteten ochattgenom genom gemensamma
nätverkets styrka kan komma i åtnjutande kunskap och rättigheter enskildadeav som
butikerna inte avsevärda kostnader kan förvärva själva. Genom franchisesystemetutan
skapas möjligheter fördelaktigare storinköp, bevakagöra de relevantaatt att
marknaderna, minska investeringskostnadema och bättre inköpsstyming.

Lågprisetableringen kommer tillförsäkra konsumenterna skälig andel denatt en av
vinst uppnås avtalet. Etableringen lågprisbutiker och avtalen kommersom genom av

konkret konsumenterna möjlighet köpasätt till lågaatt ett priserattge en varor
med jämn och hög kvalitet.

RIMI har den uppfattningen franchiseavtalet bara ålägger franchisetagama deatt
begränsningar nödvändiga förbättraför distributionenär och det ekonomiskaattsom
framåtskridandet. De begränsningar åläggs de enskilda RIMI-butikema denärsom av
karaktären de omfattas förordningen 1993179 gruppundantag enligtatt l7 §av om
konkurrenslagen 1993:20 för franchiseavtal. begränsningarDe finns ärsom
nödvändiga för kunna etablera lågprisbutiker franchising deuppnåatt samtgenom
fördelar för butikerna och konsumenterna angivitssom ovan.

Avtalet inte de inblandade företagen möjlighet konkurrensen spel forsättager atten ur
väsentlig del dagligvarumarknaden. Fullt utbyggt enligt de planer finns kanen av som

marknadsandelen för RIMI-butikema komma uppgå till 3att procent av
dagligvarumarknaden i Sverige.

SKÄLKONKURRENSVERKETS

Förbudet i 6 § konkurrenslagen

Enligt 6 § KL avtal mellan företag förbjudnaär de har till syfte hindra,attom
begränsa eller snedvrida konkurrensen på den svenska marknaden på märkbart sättett
eller de sådant resultat.ettom ger

Konkurrensverket har bedöma det anmälda avtalet i den lydelse framgåratt som av
den denRIMI 23 november 1993 ingivna avtalstexten. Bedömningen omfattarav
således inte därefter gjorda förändringar avtalet.av

Avtalet omfattar flertal konkurrensbegränsande avtalsbestämmelser. Blandett dessa
kan särskilt framhållas följande.

Enligt avtalet skall butiken under avtalets giltighetstid föroch tiden därefter förblivara
lågprisbutik bedrivs under RIMI. Avtalet stadgar vidare det inamneten som att

butikslokalen inte får bedrivas rörelse den medges i avtaletän ochannan attsom
verksamheten inte får bedrivas ställe i butikslokalen. Detän villkorannat är ett att
RIMI-avtalet består för hyresförhållandet skall bestå. Avtalet innehålleratt även en
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RIMI-handlaren inteRIMI-butiken ochkonkurrensklausul stadgarettårig attsom
sig direkt ellerför tid år därefter,giltighetstid ochunder avtalets ettav vareen

meduppfattas konkurrerandeverksamhet kanfår befatta sig medindirekt, som som
i enlighet med avtalet. AvtaletRIMI-butikenverksamhet bedrivsden avsom

elleri RIMI-butiken fåraktiebestämmelseinnehåller pantsättasäven attomen
tillstånd.med RIMI:söverlåtas änannat

Även alltid kommermarknadsföring, där prisernabestämmelsen attgemensamom
Bestämmelsenmening konkurrensbegränsande.enligt verketscentrala,det ärvara

begränsas.möjlighet till fri prissättningRlMI-handlarnas/butikemasinnebär att

försäljningsprisersinasjälvständigt bestämmamöjlighetRIMI-butikens att egna
RIMI-butikenavtalet. avtaletbestämmelser i Iandra ärbegränsas sägs attäven av

RIMI-konceptetsavgörande betydelse forprissättninglågmedveten äratt avom
från håll rekommenderadeinköpsansvarige iaktta centraltdenframgång. Vidare skall

ochform hyllkantsetiketterRIMI-butiken service itillhandahållerpriser. RIMI av
rekommenderade priserna. I avtaletskyltar, med de RIMI att varornaangesav

medför prisstelhet.RIMI-priset.rekommenderade Dettaprissätts med det centralt en
priser,RlMI-butikema kan väljaavtalet medgerhar dockRIMI att attuppgett egna

rekommenderade.understiger desom

varusortimentetRIMI-butiken kan förändraSortimentsbegränsningen, enligt vilken
frittRIMI-butikemakonkurrensen, dåefter godkännande begränsarförst RIMI,av

välja sittkan sortiment.

endastRIMI-butikenkonkurrensbegränsning. DåytterligareInköpsstymingen är en
från leverantörgodkända sortimentetköpa detefter tillstånd kanRIMl:s somvaror ur

for RIMI-butikemaminskar valmöjlighetenavtal med RIMI,har ingått centraltinte att
fördet blir svåraredenna bestämmelseVidare innebärsjälva välja leverantörer. att

centralt levereraleverantörsavtal med RIMIinte har ingåttleverantörer att varorsom
RIMI-butiker.till

i skall detomfattas förbudet 6 § KLavtal skallkonkurrensbegränsandeFör att ett av
dvs. hapå märkbartsnedvrida konkurrensenhindra, begränsa eller sätt,ett

allmänt rådKonkurrensverket har ibetydelse.någonekonomiska verkningar ettav
angivit hur verketbagatellavtalmindre betydelse1993:2 avtalKKVFS om av
företag tillverkaravtal mellanbegreppet märkbart Verkettolkar sätt. att ett somanser

konkurrenseninte begränsartjänster i regelsäljer eller tillhandahållereller ettvaror
tillsammans haranknutna företagoch till demavtalspartemamärkbart sätt enom

och deninte överstiger 10marknadenmarknadsandel relevantapå den procentsom
avtalsparten anknutnainklusive tillför avtalspart,årsomsättningentotala envar

miljoner kronor.inte överstiger 200företag,

produktrnarknaden,bestämning delsmarknadenrelevantaDen avgränsas avgenom en
fastställandet den relevantavidgeografiska marknaden. Avgörandedels den av
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produktmarknaden olika produkters utbytbarhet för efterfrågar produkten.denär som
relevanta geografiskaDen marknaden kan Sverige eller del därav.vara

Konkurrensverket den relevanta produktrnarknaden i ärendet dagligvaror iatt äranser
detaljhandelsledet och den relevanta geografiska marknaden Sverige.äratt

RlMl:s omsättning uppgick till 186 miljoner1992 kronor. RIMI helägtär ett
dotterbolag till ICA Detaljhandel AB, omsättning avseende moderbolaget 1992vars
uppgick till 818 miljoner. DetaljhandelsICA omsättning i sig tillräcklig förär att
märkbarhetskriteriet skall uppfyllt.vara

anförda finnerPå grund det Konkurrensverket falleravtalet in under förbudet iattav
6§KL

Undantag enligt 8 § konkurrenslagen

Enligt 8 § KL får Konkurrensverket i det särskilda fallet besluta undantag frånom
förbudet i § för6 KL avtalett som

bidrar till förbättra produktionen eller distributionen eller till främjaatt att
tekniskt eller ekonomiskt framâtskridande,

tillförsäkrar konsumenterna skälig andel vinstden därigenomen av som
uppnås,

bara ålägger de berörda företagen begränsningar nödvändiga förär attsom
uppnå måleti och,l

inte de berörda företagen möjlighet konkurrensen förspelsättaattger ur en
väsentlig del nyttighetema i fråga.av

Samtliga villkor enligt punkterna skall uppfyllda.1-4 vara

bedömningenVid enligt fäster8 § KL Konkurrensverket särskild vikt vid att
ifrågavarande avtal möjliggör förkanal försäljning dagligvaror till lågprisatt en ny av
etableras samtidigt det skapas möjlighet för små butiker konkurrera påatt ettsom en

normalt endast tillkommer butiker och kedjor. RIMI-systemet skaparsätt störresom
också möjligheter för de enskilda RJMl-butikema fördelaktiga inköp.göraatt
Konkurrensverket fäster därvid vikt vid RIMI självständigt förhandlar framatt
inköpskanaler och inköpspriser för RIMl-butikema.

KonkurrensverketSammantaget RIMI-avtalet kan förbättraattanser anses
distributionen dagligvaror och öka priskonkurrensen mellan dagligvarubutiker.av
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till godo bl.a.komma konsumenternapositiva effekter kanDessa även genomanses
uppfyllda.och 2 såledesVillkoren enligt punkterna 1priser.lägre är

bara får ålägga och RIMI-avtalet RIMIvillkoret enligt punkten 3gällerVad att
följandenödvändiga Konkurrensverketbegränsningarbutikema/handlarna görärsom

bedömning.

säkerställa RIMI-butikemasbevara ochskall kunnaRIMIFör att gemensamma
bedrivas iverksamhet skallkan bestämma vilkenbefogat RIMIdetidentitet är att som

får befogat kan bestämmaanledning det RIMIRIMI-butikerna. Av attansessamma
RIMI-butikerna.skall säljas isortimentvilket som

prissätts med det centraltkonsumentpriser, bl.a.i avtaletVad sägs att varornaomsom
MedRIMI-butikerna.medför prisstelhet blandRIMI-priset,rekommenderade en
förklaratoch RIMIetablering lågprisbutikerdet frågabeaktande är attatt avom enav

depriser lägreRIMI-butikerna kan haavtalet medger är änattatt egna som
i denna del inteKonkurrensverket avtaletrekommenderade finner äratt mer

nödvändigt.vad i nulägetbegränsande för företagen ärän som

inteinköpsstymingenbestämmelserna angåendeKonkurrensverket finner vidare äratt
efternödvändigt då RIMI-butiken, RlMlzsbegränsande vadän ärsommer

från andrafastställda sortimentetdetgodkärmande, har möjlighet köpaatt varor uren
ingångna avtalenvad de centraltkan det förmånligaredenleverantörer, ängöraom

först skallbefogat RIMIKonkurrensverket det kanmöjliggör. att attvaraanser
identitetsäkerställa RIMI:sinköp för kunnagodkärma sådana attatt gemensamma

kvalitet RIMI-i RIMI-butikerna denbibehålls och säljs äratt somavvaror som
kräver.konceptet

fallibegränsningaravtalet åläggaheller i övrigt kanInte vartparterna somanses -
enligt punktenvillkoretvarför Konkurrensverket finnernödvändigainteinitialt är att-

uppfyllt.får3 anses

berördaavtalet inteslutligen enligt punkten 4krävserhålla undantagFör att geratt
nyttighetema iför väsentlig delspelkonkurrensenföretag möjlighet sättaatt avenur

med ICA-butiker,konkurreraRIMI-butikerna kommerbakgrundfråga. Mot attattav
inköpspriser skalldeinköpskanaler ochförhandlar fram deRIMI självständigt somatt

på ordinariehar åtagit sigDetaljhandel ABRIMI-butikerna ICAgälla för attattsamt
Detaljhandel AB,dotterbolag till ICAhelägti RIMI, röstabolagsstämma är ettsom

ilivsmedelshandlare medlemmarinte skall ingådet i RIMI:s styrelse ärför att som
butikerplanerade etableringendenfinner KonkurrensverketFörbundetICA att avav

får sådanföretagenavtalet inte medförenligt anmäldalågpriskaraktär det att en
väsentlig delspel förkonkurrensenmarknadenden svenskaställning sättsatt enur

Även uppfyllt.därförvillkoret i punkten 4nyttighetema i fråga. ärav
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bakgrundMot det anförda finner Konkurrensverket förutsättningarna förattav ovan
undantag uppfyllda. Undantag skall därför beviljas. Undantaget fr.0.m.bör gällaär

juliden 1 1993 den juni30 1996.t.o.m.

ÖVERKLAGAR,HUR MAN bilagase

Detta beslut har fattats generaldirektören. Föredragande har vant Pär Remnelid. Iav
den slutliga handläggningen har också direktörema Sahlin och Sundberg samt
byrâchefema Eliasson och Sundlöf deltagit.

HolgerssonJörgen

Pär Remnelid
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ifrågasatt konkurrensbegränsning till följd exklusivt patentlicensavtalettav -
BRA-mjölk och BRA-filmjölk

Lars Németh från Malmö har anfört klagomål produkten BRA-mjölk inteöver att
finnslängre köpa hos andra livsmedelsaffárer ICA. När Németh kontaktadeatt än ICA

informerades han ICA Partihandel AB ICA köpt påatt Lactobacillusom patentet
Reuteri nedan kallad reuteribakterien och produkten BRA-mjölk m.fl.att numera
ingår i ICA:s produktlinje vilken bara distribueras ICA-affärer. Némethegen genom

ICA:s agerande konkurrensbegränsande.att äranser

ICA har ingen patentlicensavtal och anfört bl.a. följande: Produkternaett BRA-mjölk
och BRA-filmjölk har funnits på marknaden sedan oktober 1991. Världspatentet
beträffande reuteribakterien och dess användning innehas det amerikanskam.m. av
företaget Biogaia Biologics Inc. dotterbolag till det svenskregistreradeär ettsom
Biogaia Biologics AB BG. framställerBG bakteriekulturer för försäljning och
bedriver forskning ochäven utveckling applikationer reuteribakterien. ICAav nya av
har köpt BG:s helägda dotterbolag BRA Drycker AB och på så fått tillgång till detsätt

Ännuregistrerade flrmanamnet och varumärket BRA. har dock inte varumärket
omregistrerats på ICA. Vidare har ICA träffat exklusivt patentlicensavtal med BG,ett

bl.a. innebär använda reuteribakterien i livsmedelensamrätt i Sverige,attsom en
Finland och Norge.

Tidigare har BG och Bra Drycker slutitAB underlicensavtal for utnyttjande reute-av
ribakterien i mjölk filmjölkoch under varumärket BRA med mejeritöretag iett par
Sverige. ICA har idag omforhandlat dessa underlicensavtal till tillverkningsavtal så att
mejeriforetagen enbart producerar ICA. Det blir således fråga legotillverkningom

produkterna for ICA:s räkning. förändringDen har skett alltsåärav attsom pro-
idagdukterna säljs iställetICA för de olika mejeriföretagen. ICA, har beta-av av som

lat avsevärda för erhålla denna exklusiva patentlicens, har för avsiktattsummor att
forska och utveckla produkter innehåller denna applikation.nya som

BEDÖMNINGKONKURRENSVERKETS

Konkurrenslagen l 993:20, innehållerKL, två förbud. Enligt 6 § avtal mellan före-är
förbjudna de har till syfte hindra, begränsa ellertag snedvrida konkurrensen påattom

den svenska marknaden på märkbart eller de sådant resultat.ett sätt Vadettom ger

StockholmS-I0385
Sweden
Besöksadress:Malmskillnadagatøn32
Telephone B-700+4é I6 00
Telefax046 3-2455 43
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sammanslutning fö-i lagen avtal skall tillämpas också beslutsägs avsom om av en
föreskrivs förbud missbrukoch samordnade förfaranden företag. I 19 § motretag av

från eller flera företags sida dominerande ställning på den svenska markna-ett av en
den.

förlmmaterialrättigheter har betydelse konkurrensförutsättningama på marknadenstor
och ofta viktiga konkurrensmedel. Samtidigt emellertid iutgör utgör ensamrättema

slags rättsliga monopol innebär konkurrensbegränsningar. Konflikterviss mån ett som
lagstiftningenoch den immaterialrättsliga får enligt propositionen tillmellan KL KL

sid lösas med beaktande de skilda regleringarnas syften.l 992/93:56 71, ytterst av
svenska rättsutvecldingen på detta område bör tillnärmande tillSträvan i den ettvara

EG-praxis full överensstämmelse inte kan uppnås på grund Romfördragetsäven om av
överordnade ställning i förhållande till den nationella immateriallagstiftningen. Enligt

faller avtal överlåtelse eller upplåtelse immaterialrättighetEG-rätten inteett om av en
sådant under konkurrensreglema. Fråga förbud kan dock uppkomma avta-som om om

förlet innehåller villkor går längre vad nödvändigt rättighe-än är att tryggasom som
sådana.terna som

Exklusiva patentlicensavtal

det gäller exklusiva licensavtal EG-domstolen i Maize Seed-måletNär gjorde
Kommissionen, viktig distinktionNungesser 258/78, 1982 ECR 2015 mel-mot en

lan exklusiva licenser och exklusiva licenser med absolut områdesskydd. Medöppna
exklusiva licenser exklusiva licenser vilka licensgivaren inte åtaröppna avses genom

sig varken upplåta själv konkurrera licensta-andra licenser eller medän att attmer
Domstolen fann med hänsyn till licensavtalet gällde upplåtelse tekno-attgama. av ny

logi och licenstagaren investeringar exklusivgöra öppenatt tvungen att attvar en
licens inte stred förbudet i det särskilda fallet.mot

däremot exklusivt patentlicensavtal innehåller villkor absolut områdes-Om ett om
skydd, dvs. licenstagarna bara får sälja produkten inom bestämt angivet område,att ett

konkurrensentorde det leda till uppdelning marknaden kan skadlig fören av som vara
därför förbjuden. Möjligheter enligt förarbetena tilloch torde dock KL prop.

finnas i vissa få enligt framför allt ornrådes-1992/93:56 fall undantag 8 § KLatt om
skyddet absolut nödvändigt för introducera produkter på marknaden.är att nya

gäller vissa förekommande klausuler i patentlicensavtalRättsläget vad tillåtligheten av
förordning gruppundantag enligt förhar preciserats i 1993:77 17 § KLnärmare om

förordning 2349/84 till-patentlicensavtal. förordningen EG:s EEGmotsvarar nr om
vissa patentlicensavtal.lämpning Romfördragets artikel 85.3 på Denav grupper av

svenska förordningen tidsbegränsad och gäller liksom EG:s förordning till utgångenär
långtgående möjligheter till områdesskydddecember 1994. Gruppundantagetav ger

vilket får vikten starka incitament upprätthålls för framvägas mot att att taav nya pro-
spridningen denna underlättas.dukter och teknik och attny av
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mellanpatentlicensavtaletexklusivatorde detbedömningKonkurrensverketsEnligt
förfarandekonkurrensbegränsandeför sig kunnai ochoch ICA utgöra somBG ett

nytek-någonupplåtelsefrågainteeftersom det6 § KL,omfattas avomvarasynesav
1991.oktobersedanmarknadenfunnits påharProdukternaprodukt.nologi eller ny
företagetinvesteringarsådana attvaritICA göratveksamtvidare tvunget attDet är om

motiveraskullerisk detekonomisktagit sådan ettha attkanhärigenom enanses
eller inte,i § KLförbudet 6omfattasavtaletOavsettlicensavtal.exklusivt avom

patentlicensavtal.förgruppundantagetiuppfylla villkorendetsynes

Tillverkningsavtalen

vissabedömningverkets1993:5,råd, KKVFSallmännaKonkurrensverkets avI anges
avtalbl.a.framgåri 6 § KL. Häravtill förbudetförhållande attiunderleverantörsavtal

underleveran-företag,uppdraruppdragsgivaren,vilka företag, ett annatenligt ett
utföra arbe-ellertjänstertillverkaanvisningaruppdragsgivarensenligt varor,tören, att

räkning, inteför dennesutföraseller auto-uppdragsgivarentillskall levereraste, som
paragrafen inteuppfattningverketsEnligt äri KL.förbudet 6 §omfattasmatiskt av

utrustningellerteknikdeninnebäravtalsbestämmelsertillämplig sådana attpå som
tredjetillgänglig förinte fåruppdragsgivaren görasförfogandeställs till man,avsom

sådananvändningenresultatetblirarbeteellertjänsterdeeller avavatt somvaror,
utföras för dennesuppdragsgivaren ellertilllevererasfårutrustning endastellerteknik
nödvändig förutrustningellerteknikdenna ärdockförutsättningräkning. En är att

fullgörandeavtaletsuppfylldförutsättningdennaregeluppgiften. Iutförande är omav
vilketåtnjuter överrättigheteranvänder sig patentunderleverantörenkräver somatt av

förfogar.uppdragsgivaren

utnyttjandetförfogar ICAmed BGpatentlicensavtalet överexklusivadet avGenom
mejeriföretagentillhandahållerICAvidarelivsmedel. Detireuteribakterien är som

tillverkningenförförutsättningnödvändigvilkenbakterienaktuelladen ensynes vara
ärendetframkommit ivadtillhänsynMedBRA-filmjölken.ochBRA-mjölken somav

enbartmejeriföretagvissamedtecknat attICAtillverkningsavtaltorde de omsom
förbudet i 6 § KL.stridainteräkningför ICA:s motmjölkproduktematillverka

svenskapå denställningdominerandesådaninnehaförefaller ICAhellerInte en
skulle kunnaagerande utgöraföretagetsmjölkproduktermarknaden för ansesatt

missbruk enligt 19 § KL.

för närvarandeKonkurrensverketvidtarredovisatsvadbakgrundMot ovansomav
Ärendet avslutat.saken.åtgärder i äringa
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Detta beslut har fattats direktören Sundberg. Föredragande har varit Karin Lunning.av
I den slutliga handläggningen har också deltagit byråchefema Jan Eliasson, Neil Wik-

och Göran Lindeborg.ström

Anita Sundberg

Karin Lunning

. ."
Lars Németh i Malmö
ICA Partihandel AB
Advokat Per Gustaf Ekbom, Lagerlöf Lemans Advokatbyråi Stockholm.
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Bilaga 5

återges EG-domstolensNedan i dess helhet dom den december12 1995 i
mål C-399/93 angående begäran artikel EEG-fördraget,enligt 177 ien
från Arrondisementsrechtbank Zutphen Nederländerna, domsto-te att

skall förhandsavgörandelen meddela i det vid den nationellaett
domstolen avhängiga målet mellan H.G. Ounce Luttikhuis mfl. och
Verenigde Coöperatieve Melkeindustri Coberco BA, angående tolk-
ningen artikel i EEG-fördraget och artikel rådets förordning85.1 2.1 iav

26 den april 1962 tillämpning vissa konkurrensregler på4avnr om av
produktion och handel med jordbruksvaror EGT 30, 993.av nr s.

Domstolen meddelar följande dom:

Genom beslutl den 2 september 1993, inkom till domstolen denav som
år, har10 september Arrondissementsrechtbank Zuptphentesamma

artikel EEGenligt 177 i fördraget, begärt förhandsavgörandeett
beträffande två frågor angående tolkningen artikel i EEG-85.1av
fördraget och artikel i rådets förordning2.1 26 den april4 1962nr av

tillämpning vissa konkurrensregler på produktion och handelom av av
jordbruksvaror EGTmed 30, 1963, nedan kallad "förordnings.993,nr

26".nr

Frågorna har uppkommit i samband med Ouncetvist mellanen
Luttikhuis åtta andra uppfödare mjölkkor nedan kalladsamt av
"sökandena" och Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA
nedan kallad "Coberco", förädlarsammanslutning mjölk tillen som
mejeriprodukter och sedan säljer dessa, beträffande skyldighetsom en

sökandena åläggs enligt sammanslutningens stadga betalaattsom en
utträdesavgift vid utträde eller uteslutning från samrnanslutningen.ur

enlighet med denna åtar CobercoI stadga sig köpa all mjölkatt som
produceras dess medlemmar vilka i gengäld sammanslutningenav ger

till inköpen. Om uppfödare frånutträder eller uteslutsensamrätt en ur
Sober han emellertid skyldig ersättning till sammanslut-är att utge en
ningen uppgår till 2 den betalning uppfödaren harprocentsom av
erhållit för den mjölk levererats femunder de åren eller 10senastesom

den genomsnittliga betalningen femunder deprocent utgettsav som
åren. Från och med år 1990 denna ersättning avtagande ochsenaste är

uppgår efter åtta års medlemsskap till 90 angivnaprocent av ovan
belopp efteroch år eller till Om15 20 medlemsskapetprocent. varatmer
mindre fem år, den uteslutna medlemmen skyldig betalaän är att
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ersättning med 2 den betalning erhållits för denprocent mjölkav som
levererats eller den betalning för den mjölksom utgettssom som

mottagits under den tid medlemsskapet multiplicerad med antalvarat,
hela månader medlemsskap delat med sextio.av

förordningenI antagits grundval artikel 42 i EEG-som av-
fördraget i artikel fördragetsl artiklar 85-90att til-anges samt-
lämpningsbestämrnelsema till dessa tillämpas på alla avtal, beslut och
förfaranden fördragetsi artikel 85.1 och produktionrörsom aves som av
eller handel med sådana produkter i bilaga .tillär upptagnasom
fördraget.

förstaI meningen i artikel förordningen2.1 i emellertid ettanges
undantag från denna huvudregel. Där beskrivs artikel 85.1 i fördragetatt
inte gäller sådana avtal, beslut och förfaranden produktionrörsom av
och handel med de i bilaga till fördraget angivna produkterna och som

integrerad del nationell marknadsorganisationutgör eller ären av en som
nödvändiga för förverkliga de mål i EEG-fördragetsatt som anges
artikel 39.

I andra meningen i bestämmelse vidare artikel 85.1 iattsamma anges
synnerhet inte gäller "sådana avtal, beslut och förfaranden mellan
lantbrukare, sammanslutningar lantbrukare eller sammanslutningarav

sådana sammanslutningar tillhörande enda medlemsstat vilka,av utanen
medföra någon skyldighet hålla priser, produktionatt att samma avser

eller försäljning jordbruksvaror eller utnyttjandeav av gemensamma
anläggningar för lagring, behandling eller förädling jordbrukspro-av
dukter, såvida inte kommissionen finner konkurrensen spelatt sätts ur
eller förverkligandet de mål i fördragets artikelatt 39av som anges

därigenom".äventyras

Sökandena gick Sober med verkan från den januaril efter1992 attur
ha följd den gällande uppsägningstiden. Av de belopp Sobersom var
skyldig till sökandena för deras leveranser innehöll Soberatt utge
utträdesavgiñema vilka hade beräknats enligt dess Sökandenastadga.
väckte då talan Sober vid Arrondisementsrechtbank Zutphen ochmot te
har i första hand gjort gällande de inte skyldiga betalaatt är att
utträdesavgiñ till Sober och i andra hand utträdesavgiften inte fåratt
överstiga 4 den betalning den utträdande medlemmenprocent av som
erhållit för den mjölk levererats till Sober under år de harettsom som
varit medlemmar. harVidare sökanden begärt Sober skall utbetalaatt
mellanskillnaden mellan det belopp Sober har innehållit och detsom
belopp den nationella domstolen sålunda skall fastställa.som
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förenligt medutträdesavgiñmedfå klarhet i ärFör systemetatt om
nationellahar denförordningen,artikel 2.1 iochfördragetartikel i85

förhandsav-begäranmålet och ivilandeförklaratdomstolen omen
domstolen:tillfrågor vidareföljandegörande fört

meddetskall detkriteriervilka system ut-Enligt avgöras"1 om
fördragetartikel 85.1 istridertillämparSoberträdesavgiñ motsom

meddettaskall detkriterierEnligt vilka avgöras system2 om
"förordning 26/62iundantagsreglemaomfattasuträdesavgift nrav

EEG-fördragetartikel i85.1tillämpningförKriterierna av

påverkankanförfarandenelleravtal, beslutartikel 85.1Enligt9 är som
eller resultattill syfteoch harmedlemsstatermellan atthandeln som

denkonkurrensen inomsnedvridaellerhindra, begränsa gemensamma
marknaden.

bestämmelsetillämpning dennavidrättspraxis skallfastEnligt10 aven
till detmed hänsynfastställasartikel 85.1kriterierna ifallkonkreti ett

produkterverksamma, devilket företagetisammanhangekonomiska är
faktiskaoch destrukturenavtaldessaioch tjänster samt avavsessom

marknaden.berördapå denvillkoren

förenligtutträdesavgiñmed ärbedömakunnaFörll systemetatt om
förstaför detde kriterierdärförbör rörartikel 85,1 prövasmed som

hurfår och slutligenavtaletdet resultatdärefteravtalet,syftet med som
medlemsstaterna.handeln mellanpåverkaravtalet

stadgeklau-dede avtal ellersyftet medkriterietBeträffande12 rörsom
bör detdomstolen,nationellainför denmåletomtvistade isuler ärsom
enlighetiorganiserasverksamhetförhållandetdetpåminnas attatt enom

siginte isammanslutning, utgörformen ettjuridiskadenmed av en
vilkenform harjuridiskabeteende. Dennakonkurrensbegränsande -

avgörandetillförslagpunkt i sitt30påpekat igeneraladvokaten -
gemenskapen,förochlagstifiarennationelladenbåde förfördelar

företagenochoch rationaliserasmoderniserasjordbruketeftersom
effektiviseras.

vilkaistadgebestämrnelsersig deemellertid inte iinnebär13 Detta att
ireglerasmedlemmaroch desssammanslutningenförhållandet mellan -

vilkaoch deavtalsförhållandetuppsägningsynnerhet de genomavom
tillmjölkproduktionensäljaenbartåläggsmedlemmarna att sam-

artikel ii 85.1från förbudetundantagnaautomatisktmanslutningen är-
fördraget.
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14 För inte omfattas förbudet i fördragets artikelatt 85.1 skall deav ,begränsningar medlemmarna åläggs sammanslutningarnassom genom
stadgor och har till syfle säkerställa deras trofasthet begränsasattsom
till vad nödvändigt för säkerställaär sammanslutningenatt attsom
fungerar tillfredsställande och i synnerhet för denna skallatt garanteras

tillräckligt verksarnhetsbas och viss stabilitet vad gällerstor antaleten en
medlemmar Se dom den 15 december 1994, DLG, C-250/92, Rec.s.av
i-5641, punkt 35.

Beträffande15 kriteriet resultatet avtalen eller stadgeklausu-rörsom av
lema, bör det påpekas kombination sådana klausuler vilkai detatt en av
föreskrivs till uppköp och skyldighet betalaensamrätt orimligatt en
utträdesavgiñ, vilka binder medlemmarna till sammanslutningen under
långa perioder vilket berövar dem möjligheten vända sig tillatt
konkurrerande företag, kan få resultat konkurrensen begränsas.attsom

16 Dessa klausuler kan således dels medföra marknad beståratt en som
begränsat antal aktörer med stark konkurrensställningett vilkaav en

tillämpar liknande klausuler blir överdrivet rigid, dels denna starkaatt
ställning befästs eller vidmakthålls, vilket hindrar andra frånaktörer att
komma in på denna marknad.

Beträffande17 kriteriet handeln mellan medlemsstaterna, detrör ärsom
tillräckligt påminna flertal faktorer i förening, vilka föratt att ettom var
sig inte nödvändigtvis avgörande betydelse, kan påverkan handelnär av
mellan medlemsstater.

18 Ett avtal mellan företag kunna påverka handeln mellananses
medlemsstaterna det bakgrund antal objektiva rättsliganär mot ettav
eller faktiska omständigheter kan innebära direkt eller indirekt,att
verkligt eller potentiellt inflytande på handelsströmmama mellanutövas
medlemsstaterna på skulle kunna skada förverkligandetsättett som av
målen avseende inre marknad mellan medlemsstaterna denen se ovan
nämnda domen DLG, punkt 54.

Vid sådan19 ekonomisk analys har beskrivits kan denen som ovan,
nationella domstolen förekommandei fall hänsyn till denta omstän-
digheten generaladvokaten har påpekat i punkt förslag35 till sittsom-
till avgörande det fortfarande tekniskt och ekonomiskt möjligt föratt är-
mjölkindustrin i Nederländemas köpa mjölk från degrannstater att
nederländska lantbrukarna.

20 förstaDen frågan skall således besvaras på så för kunnasätt att att
med utträdesavgift föreskrivsavgöra iett systemom som en sam-

manslutnings stadga förenligt med artikel skall85.1 den nationellaär
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avtalet isyftet medkriterierbedömning dedomstolen rörgöra somaven
får och de kriterieravtaletdet resultatföreskrivs,vilket systemet som

med beaktandemellan medlemsstaternapåverkan handelnrör avavsom
verksamma, devilket företagensammanhang iekonomiskadet är

ochstrukturen deavtali dessaprodukter och tjänster samt avavsessom
marknaden.på berördafaktiska villkoren den

förordningentillämpningKriterier för av

vilkaklarhet idomstolen hanationellafråga vill densin andraGenom21
omfattasförmåste uppfyllaklausulemaomtvistadedekriterier attsom

förordningen.iundantagetav

artikel förord-det i l ipåminnashänseendei dettabör22 Det attom
i fördragetartiklarna 85-90huvudregeln ärningen är attattanges

huvudregelnfrånundantagartikeldet i 2.1tillämpliga och treatt anges
med deoch handelproduktionförfarandenochavtal, beslutför avom

fördraget.bilaga tillangivna iprodukter finnssom

frånundantagawikelse ellervarjepåpekasInledningsvis bör23 att en
restriktivt.tolkashuvudregel skall

fördraget,artikel iföreskrivs i 2.1 ärförsta undantaget,Det24 som
marknadsor-nationelldelpå avtaltillämpligt utgör enavsom en

ganisation.

nödvändiga föravtaltillämpligtundantagetandra är25 Det är som
fåfördraget. Förartikel ii 39målförverkliga de attatt angessom
nåförnödvändigtavtaletdet visasfall måstei detta attundantag äratt

kommissionen,Frubomaj 1975,den 15mål se domdessa motav
och 26.punktema 24, 2571/74, Rec. 563,s.

vilkenfråganför den andrabetydelse rörtvå undantagDessa26 är utan
inför denför måletinomtredje undantagetdetomfattningen ramenav

nationella domstolen.

undantagetsdet tredjevillkor förkumulativauppställs27 Det tre
undantagför dettadet inomfrämst börochtillämplighet. Först ramen

endatillhörandesammanslutningarfrågaavtalen iundersökas rör enom
hållaskyldighetnågonmedförinteavtalenmedlemsstat, vidare attatt

försäljningellerproduktionpriser, utan avavsersnararesamma
föranläggningarutnyttjandejordbruksvaror eller gemensammaav

slutligenochjordbruksvarorförädlingbehandling eller attlagring, av
målen medspel ellerkonkurrensenmedföravtalen varken sätts attatt ur

jordbrukspolitikenden äventyras.gemensamma
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28 Det kan beträffande detta tredje villkor inte uteslutas stadgeklau-att
suler vilka i förening binder medlemmarna till sammanslutningen under
långa perioder vilket berövar dem möjligheten vända sig tillatt
konkurrerande företag målen i den jordbrukspo-äventyrar gemensamma
litiken, nämligen generaladvokaten har påpekat i punkt 38 i sittsom-
förslag till avgörande höjning den individuella inkomsten för demen av-

arbetar i jordbruket, i den mån dessa inte kan drasom nyttasom av
konkurrensen avseende inköpspriset för råvaror erbjuds olikasom av
förädlingsföretag.

29 Frågan vilken behörighet kommissionen respektive de nationellaom
domstolarna har inom detta område behandlas i dom denna dagsen av
datum i de förenade målen C-319/93, C-40/94 och C-224/94 Dijkstra,
Van Roessel m.fl. och De Bie m.fl.

30 I andra punkten i domslutet i denna dom, domstolen attanger en
nationell domstol i vilken det förs talan klausul i stadgan förmot en en-
sammanslutning lantbrukare på grund den strider artikelatt motav av

fördraget85.1 i samtidigt sammanslutningen detta har åberopatmotsom
artikel i förordning2.1 26/62 kan fullfölja förfarandet och avgöranr -
den tvist pågår vid denna, det uppenbart villkoren förär attsom om
tillämpning artikel 85.1 inte uppfyllda, förklaraeller denärav
omtvistade klausulen ogiltig med stöd artikel har85.2, den fåttav om
klarhet i denna klausul varken uppfyller villkoren för undantaget iatt
artikel förordning2.1 i eller för26 beviljas undantag enligt artikelattnr

Om85.3. det föreligger tvivel, kan den nationella domstolen detnär
framstår lämpligt och det kan ske i enlighet med nationellasom
rättegångsregler erhålla ytterligare information från kommissionen eller

tillfälle begära beslut kommissionen.parterna att ettge. av

31 Den nationella domstolens andra fråga skall således besvaras på så
med utträdesavgiñ föreskrivssätt i stadgan föratt ett system som en

sammanslutning omfattas endast undantagsreglema förordningeniav
det avtal i vilket detta föreskrivs avser sammanslutningarsystemom

tillhörande enda medlemsstat, avtalen inte medför någonen om
skyldighet hålla priser, produktion elleratt utansamma snarare avser
försäljning jordbruksvaror eller utnyttjandeav av gemensamma
anläggningar för lagring, behandling eller förädling jordbruksvarorav
och slutligen avtalen varken medför konkurrensen spelatt att sätts ur
eller målen med den jordbrukspolitiken äventyras.gemensamma

Rättegångskostnader
. .

..



451Coberco-domenEG-domslolenSOU 1996: 144 -

DOMSTOLENbeslutargrunderPå dessa
förts1993septemberdenbeslut 2frågorangående de avgenomsom-

följande dom:ZutphenArrondissementsrechtbankvidare teav -

föreskrivsutträdesavgiftmedkunnal För systemavgöra ett somatt om
EEG-iartikel 85.1medförenligtstadgasammanslutnings äri en

debedömningdomstolennationellaskall den görafördraget, aven
detföreskrivs,vilketimed avtaletsyftet systemetkriterier rörsom

handelnpåverkankriterieroch defår röravtaletresultat avsomsom
sammanhangekonomiskabeaktande detmedmedlemsstaternamellan av

itjänsterochprodukterdeverksamma,företagenvilketi är avsessom
berördadenvillkorenfaktiskaoch destrukturenavtaldessa samt av

marknaden.

förstadganiföreskrivsutträdesavgiñmed2 Ett ensystem som
förord-rådetsundantagsreglema iendastomfattassammanslutning av

konkurrensreglervissatillämpningapril 1962den 4ning 26 avomnr av
vilketavtal idetjordbruksvarorhandel medochproduktionpå omav
endatillhörandesammanslutningarföreskrivsdetta ensystem avser

hållaskyldighetmedför någoninteavtalen attmedlemsstat, sammaom
jordbruksvarorförsäljningellerproduktionpriser, avutan avsersnarare

behandlinglagring,föranläggningarutnyttjandeeller gemensammaav
medförvarkenavtalenslutligenochjordbruksvaror attförädlingeller av

denmålen förspel ellerkonkurrensen gemensammasättsatt ur
jordbrukspolitiken äventyras.

december 1995.den 12LuxemburgisammanträdevidAvkunnad
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