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Riktlinjer till nationella domstolar för uppskattningen av den del av 

överprissättningen som övervältrats på den indirekta köparen 

1. INLEDNING 

 Syfte och tillämpningsområde 1.1.

(1) Syftet med dessa riktlinjer är att ge nationella domstolar, domare och andra berörda 

parter i skadeståndstalan för överträdelser enligt artiklarna 101 och 102 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) praktisk vägledning för att 

uppskatta övervältringen av kostnaderna för överprissättning. I riktlinjerna fastställs 

i synnerhet de ekonomiska principer, de metoder och den terminologi som bland 

annat rör övervältring, genom hänvisning till ett antal exempel. Dessa riktlinjer har 

dessutom utformats för att hjälpa till att fastställa källor till relevanta bevis och 

huruvida en begäran om utlämnande av bevis är proportionell, och för att bedöma 

parternas yttranden om övervältring och ekonomiska experters utlåtanden som 

eventuellt läggs fram inför domstol.    

(2) Den rättsliga grunden för riktlinjerna är artikel 16 i direktivet om vissa regler som 

styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och 

Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (nedan kallat 

skadeståndsdirektivet)
1
. Riktlinjerna är inte bindande och ändrar inte gällande 

regler i EU:s eller medlemsstaternas lagstiftning. Följaktligen är nationella 

domstolar inte skyldiga att följa dem. Riktlinjerna påverkar inte heller rättspraxis 

från Europeiska unionens domstol.  

(3) Som en referenskälla för god praxis informerar riktlinjerna om de relevanta 

parametrar som kan beaktas när det gäller ekonomiska bevis som är relevanta för 

att bedöma övervältringen av kostnaderna för överprissättning. De bygger vidare på 

relevanta ekonomiska studier som samlats in av kommissionen och kompletterar 

den praktiska vägledningen för beräkning av skada vid skadeståndstalan vid 

överträdelse av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget (nedan kallad den praktiska 

vägledningen)
2
, som åtföljer kommissionens meddelande om beräkning av 

konkurrensskada vid skadeståndstalan3. Till skillnad från den praktiska 

vägledningen, som fokuserar på överprissättning, inriktas dessa riktlinjer särskilt på 

en utförligare behandling av övervältringen av sådana överprissättningar
4
. Den 

praktiska vägledningen och dessa riktlinjer bör läsas tillsammans
5
.  

(4) Precis som förklaras i punkt (16) ff. nedan kan dessa riktlinjer vara användbara när 

en överträdare åberopar argumentet om övervältring som invändning mot ett 

                                                 
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan 

enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, EUT 

L 349, 5.12.2014, s. 1. 

(2) Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Praktisk vägledning för beräkning av skada vid skadeståndstalan vid 

överträdelse av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 11.6.2013, SWD(2013) 205. 

(3) Meddelande från kommissionen om beräkning av skada vid skadeståndstalan vid brott mot artikel 101 eller 102 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, EUT C 167, 13.6.2013, s. 19. 

(4) Den praktiska vägledningen behandlar bara kortfattat övervältring, i punkterna 161–171.  

(5) Dessa riktlinjer fokuserar på övervältring av kostnaderna för överprissättning i samband med överträdelser av artikel 101 i 
EUF-fördraget. De kan dock även vara en referenskälla för god praxis i skadeståndstalan vid nationella domstolar för 

överträdelser av artikel 102 i EUF-fördraget, t.ex. oskälig prissättning, förutsatt att de särdrag som kännetecknar missbruk av 

en dominerande ställning i artikel 102 i EUF-fördraget beaktas i tillräcklig utsträckning. 
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skadeståndsanspråk (övervältring som en sköld), eller när en indirekt köpare kräver 

skadestånd från överträdaren och använder övervältring av kostnaderna för 

överprissättning som grund för talan (övervältring som ett svärd). I vilken 

utsträckning domstolen måste beakta ett ärendes sakförhållanden beror dock på hur 

talan väcks av käranden och hur svaranden går i svaromål, precis som i vilken 

annan skadeståndstalan som helst. Som ett exempel är det möjligt att en kärande i 

vissa ärenden inte kräver ersättning för utebliven vinst som orsakats av 

volymeffekten, eftersom detta skulle kunna innebära ytterligare komplikationer. Ett 

skadeståndsanspråk från en indirekt köpare mot en överträdare innebär dock 

vanligen att man överväger övervältring, eftersom det är väsentligt för anspråket. 

(5) På ett liknande sätt brukar anspråkets slag och storlek påverka hur domstolen 

önskar gå till väga med bedömningen och uppskattningen av övervältringen. Valet 

utifrån de olika ekonomiska metoder och tillvägagångssätt som förklaras i 

riktlinjerna bör stå i proportion till ärendet. Den omfattning uppgifter som krävs 

och den kostnad för expertanalys som lämpar sig för ett anspråk på 

20 miljoner euro kanske inte är proportionell för ett anspråk på 200 000 euro. 

 Vad är övervältring av kostnaderna för överprissättning? 1.2.

(6) Övervältringen av kostnaderna för överprissättning kan ske på olika nivåer i 

försörjningskedjan. Det visas i Ruta 1 nedan med hjälp av ett hypotetiskt exempel. 

Ruta 1: Övervältring av prisökning för koppar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag A är en koppartillverkare som bildade en kartell genom att komma 

överens med sina konkurrenter om att fastställa försäljningspriser för koppar i 

strid med artikel 101 i EUF-fördraget. Överenskommelsen gjorde det möjligt för 

A att ta ut högre priser för koppar av sina kunder, inklusive företag B. 

Koppartillverkare A 

(överträdare) 

Överprissättning 

Kablageleverantör B 

(direkt köpare) 

Biltillverkare C 

(indirekt köpare) 

Övervältring 
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Prisskillnaden mellan det pris som faktiskt betalades och det pris som annars 

skulle ha satts om ingen överträdelse av EU:s konkurrensrätt hade begåtts kallas 

för överpriset
6
. 

Företag B är en leverantör av bildelar och använde den koppar som det köpte från 

A för att producera kablage som det sålde till biltillverkare C. Efter den 

kartellrelaterade prisökningen av koppar höjde även B sitt försäljningspris för de 

kablage som det levererade till C. Detta agerande utgör övervältring av 

kostnaderna för överprissättning, i detta fall från B till C. Baserat på 

definitionerna i skadeståndsdirektivet kan A kallas för ”överträdare”, B för 

”direkt köpare” och C för ”indirekt köpare”
7
.  

(7) När den direkta köparen fullständigt eller partiellt övervältrar kostnaderna för 

överprissättning på den indirekta köparen drabbas den indirekta köparen inte bara 

av en priseffekt, utan detta minskar också i många fall efterfrågan på dennes 

produkter. Denna minskning kallas för volymeffekt. De rättsliga och ekonomiska 

konsekvenserna diskuteras mer utförligt nedan. Enkelt uttryckt innebär detta att när 

överprissättningen övervältras kan det leda till att den indirekta köparen köper 

mindre från den direkta köparen och därmed säljer mindre till indirekta köpare 

längre ned i försörjningskedjan. 

(8) Överprissättningen kan övervältras längs en hel försörjningskedja och röra 

produkter eller tjänster. Som ett exempel som bygger vidare på det hypotetiska 

ärende som visas i Ruta 1 ovan kan biltillverkare C på liknande sätt höja de priser 

som den tar ut av sin kund, den fristående bilåterförsäljaren D. Därefter kan D 

också höja sitt slutkonsumentpris för bilen med den kartellprissatta kopparn. C, D 

och slutkonsumenterna är alla indirekta köpare i den mening som definieras i 

skadeståndsdirektivet
8
. 

 Riktlinjernas struktur 1.3.

(9) Med hänvisning till rättsliga principer, fastställd rättspraxis och bestämmelserna i 

skadeståndsdirektivet upprättar dessa riktlinjer den rättsliga ram som gäller för 

övervältring. I ett kort rättsligt avsnitt sammanfattas de processuella regler och 

instrument i enlighet med vilka nationella domstolar kan beakta övervältring av 

kostnaderna för överprissättningar i skadeståndstalan. Den rättsliga ramen 

kombinerar EU-lagstiftning med nationell praxis. I detta sammanhang måste 

domare särskilt uppmärksamma principen om ändamålsenlighet och 

likvärdighetsprincipen
9
, vilket innebär att de måste tillämpa nationella regler på ett 

sätt som inte gör att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva rätten 

till full ersättning för skador som orsakats av en överträdelse av EU:s 

konkurrensrätt (principen om ändamålsenlighet)
10

. Domare måste även ha i åtanke 

att nationella regler och förfaranden som gäller skadeståndstalan till följd av 

                                                 
(6) Se artikel 2.20 i skadeståndsdirektivet. 

(7) Se artikel 2.2, artikel 2.23 och artikel 2.24 i skadeståndsdirektivet.  

(8) Enligt artikel 2.24 i skadeståndsdirektivet avser indirekt köpare ”en fysisk eller juridisk person som inte direkt av en 

överträdare, utan av en direkt köpare eller efterföljande köpare, förvärvat produkter eller tjänster som varit föremål för en 
överträdelse av konkurrensrätten, eller produkter eller tjänster som innehåller eller härrör från sådana varor eller tjänster”.  

(9) Se artikel 4 i skadeståndsdirektivet. 

(10) Se punkt (11) ff. nedan för rätten till full ersättning. 
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överträdelser av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget inte får vara mindre 

fördelaktiga för de parter som uppges vara skadelidande än de regler som tillämpas 

vid liknande skadeståndsmål till följd av överträdelser av nationell rätt 

(likvärdighetsprincipen). 

(10) Huvudavsnittet i dessa riktlinjer rör övervältringsekonomin, det vill säga den 

ekonomiska teori och de beräkningsmetoder som är relevanta för uppskattningen av 

övervältring. Delen om ekonomisk teori inriktas på övervältringens underliggande 

teoretiska koncept, och tar upp vilka faktorer som kan påverka övervältringen. I 

delen om ekonomisk beräkning presenteras olika tillvägagångssätt och metoder för 

att beräkna övervältringens effekter.  

2. RÄTTSLIG RAM 

 Övervältring av kostnaderna för överprissättning och rätten till full 2.1.

ersättning  

(11) Skadeståndsdirektivets regler om övervältring av kostnaderna för överprissättning 

grundas på ersättningsprincipen, som ligger till grund för hela 

skadeståndsdirektivet
11

. Två delar av principen har viktiga följder för denna 

övervältring. För det första, baserat på rättspraxis som fastställts av EU-domstolen, 

innebär det att ”[alla] har således rätt att begära ersättning för uppkommen skada 

när det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och en kartell eller något annat 

förfarande som är förbjudet enligt artikel 101 FEUF” (EUF-fördraget)
1213

. För det 

andra är käranden som har drabbats en sådan skada berättigade till full ersättning, 

vilket ska tolkas som att en person försätts i samma ställning som personen skulle 

ha haft om överträdelsen inte hade begåtts
14

. 

(12) I samband med övervältring av kostnaderna för överprissättning specificeras i 

skadeståndsdirektivet att ”alla” omfattar direkta och indirekta köpare
15

. I det 

hypotetiska ärende som tas upp i Ruta 1 ovan kan till exempel kablageproducent B 

(som direkt köpare) och biltillverkare C (som indirekt köpare) söka ersättning från 

koppartillverkare A (som överträdaren). Andra indirekta köpare längre ned i 

försörjningskedjan har också rätt att få skadestånd från överträdaren. Såsom nämns 

ovan i punkt (8) skulle detta vara den fristående bilåterförsäljaren D och 

slutkonsumenterna i det hypotetiska exemplet i ruta 1. 

(13) Det bör noteras att de delar av ersättningsprincipen som nämns ovan, dvs. allas rätt 

att begära full ersättning för skador som har ett orsakssamband med en överträdelse 

av EU:s konkurrensrätt, även gäller en överträdares direkta och indirekta 

leverantörer. Skadeståndsdirektivet hänvisar till en köpares kartell som ett exempel 

                                                 
(11) Se artiklarna 1.1 och 3.1 i skadeståndsdirektivet. 

(12) EU-domstolen, den 5 juni 2014, C-557/12 (Kone), EU:C:2014:1317, punkt 22 med hänvisning till EU-domstolen, den 

13 juli 2006, mål C-295/04 (Manfredi), EU:C:2006:461, punkt 61.  

(13) Kommissionen erinrade själv tidigt om EU-domstolens ”betoning av ersättningsprincipen och dess premiss att varje 

skadelidande som kan visa på ett tillräckligt orsakssamband mellan en överträdelse och skadan bör ha rätt till skadestånd” – 

se kommissionens Vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, Bryssel den 2 april 2008, KOM(2008) 165 
slutlig, s. 7. 

(14) Första meningen i artikel 3.2 i skadeståndsdirektivet. 

(15) Artikel 12.1 i skadeståndsdirektivet. 
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på skada som kan uppstå till följd av ett lägre pris som överträdarna betalar sina 

leverantörer
16

. 

(14) Full ersättning omfattar ersättning för faktisk skada och utebliven vinst samt 

ränta
17

. Generellt sett avser faktisk skada en minskning av en persons tillgångar, 

och utebliven vinst en ökning av dessa tillgångar som skulle ha inträffat om den 

skadevållande handlingen inte hade begåtts
18

. På området övervältring spelar denna 

åtskillnad en särskild roll vad gäller kännetecknande ekonomiska effekter och deras 

rättsliga klassificering. Den allmänna bestämmelsen återges nedan. 

- Priseffekten rör överprissättningen som en ökning av det pris som en direkt 

eller indirekt köpare betalar för en produkt eller tjänst på grund av en 

överträdelse av EU:s konkurrensrätt
19

. Den omfattas av kategorin faktisk 

skada och är den del av den skada som kallas för skada av överprissättning i 

skadeståndsdirektivet
20

. Den direkta eller indirekta köparen kan dock ha 

möjlighet att övervältra överprissättningen längre ned i försörjningskedjan 

och därmed antingen minska (partiell övervältring) eller eliminera (fullständig 

övervältring) den faktiska skadan. Vid fastställande av den faktiska skadan 

vid övervältring måste nationella domstolar fastslå den skada av 

överprissättning som kvarstår på en bestämd nivå i försörjningskedjan. 

 

- Volymeffekten avser den uteblivna vinst till följd av minskad försäljning som 

orsakats av övervältring, dvs. en lägre försäljningsvolym till följd av 

prisökning. Den kan återkrävas som utebliven vinst
21

. 

(15) Även om skadeståndsdirektivet skiljer mellan faktisk skada på grund av 

överprissättning, å ena sidan, och utebliven vinst på grund av minskad försäljning, 

å andra sidan, finns det en naturlig koppling mellan den underliggande priseffekten 

och volymeffekten. Om övervältring blir relevant bör därför båda dessa effekter 

och deras samverkan beaktas. De ekonomiska metoderna för att göra detta fastställs 

längre ned i denna text.  

 Scenarier där en domstol hanterar övervältring 2.2.

(16) I skadeståndstalan som bygger på överträdelser av EU:s konkurrensrätt finns det 

vanligen två scenarier där nationella domstolar hanterar övervältring av 

kostnaderna för överprissättning.  

(17) För det första kan en överträdare åberopa övervältring av kostnaderna för 

överprissättning för att invända mot skadeståndsanspråk, dvs. argumentera att 

käranden har minskat sin faktiska skada genom att fullständigt eller partiellt 

övervältra den på sina egna kunder
22

. Denna situation, i vilken övervältring kan 

                                                 
(16) Se skäl 43 i skadeståndsdirektivet. Det bör dock noteras att även leverantörer kan påverkas negativt av en försäljares kartell, 

om de levererar mindre till överträdarna på grund av volymeffekten. 

(17) Se andra meningen i artikel 3.2 i skadeståndsdirektivet.  

(18) Förslag till avgörande av generaladvokat Capotorti, den 12 september 1979, mål 238/78 (Ireks-Arkady), 
ECLI:EU:C:1979:203, punkt 9. 

(19) Skäl 39 i skadeståndsdirektivet. 

(20) Artikel 12.2 i skadeståndsdirektivet. 

(21) Se artikel 12.3 i skadeståndsdirektivet.  

(22) Se skäl 39 i skadeståndsdirektivet. 
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beskrivas som en sköld, visas i Ruta 2 nedan, med hänvisning till en direkt köpares 

anspråk. Det bör noteras att en invändning om övervältring även kan åberopas mot 

anspråk från indirekta köpare längre ned i försörjningskedjan. 

(18) För det andra kan indirekta köpare grunda sina skadeståndstalan på argumentet att 

överträdarnas direkta köpare har övervältrat (delar av) överprissättningen på dem 

och att de indirekta köparna därför har lidit skada. I ett sådant scenario kan 

övervältring beskrivas som ett svärd. Detta scenario visas i Ruta 2 nedan. 

Ruta 2: Typiska övervältringsscenarier 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) När övervältring av kostnaderna för överprissättning används som en invändning 

mot en talan som grundas på en överträdelse av EU:s konkurrensrätt måste 

svaranden i allmänhet bevisa att käranden har övervältrat dessa kostnader
23

. Denna 

bevisbörda rör förekomsten och omfattningen av övervältring av 

överprissättningen. Om invändningen om övervältring är helt framgångsrik, eller är 

framgångsrik till viss del, kan käranden fortfarande yrka ersättning för utebliven 

vinst som orsakats av övervältringen
24

. I detta fall är det käranden som har 

bevisbördan för sådan övervältringsrelaterad volymeffekt. 

(20) Skadeståndsdirektivet innehåller även särskilda regler för det andra scenariot, där 

en indirekt köpare yrkar att denne har lidit skada till följd av övervältring av 

kostnaderna för överprissättning. Bevisbördan för förekomsten och omfattningen 

av sådan övervältring åligger i allmänhet den indirekta köpare som söker 

skadestånd från överträdaren. I skadeståndsdirektivet erkänns dock de praktiska 

svårigheter som denna typ av kärande längre ned i försörjningskedjan står inför
25

. 

För att undanröja de praktiska hindren för indirekta köpare innehåller 

skadeståndsdirektivet därför regler som gör det lättare för dem att uppfylla sin 

bevisbörda. De avser motbevisbara rättsliga presumtioner, framför allt artikel 14.2 i 

                                                 
(23) Se andra meningen i artikel 13 i skadeståndsdirektivet. 

(24) I artikel 12.3 i skadeståndsdirektivet föreskrivs att reglerna om övervältring inte ska påverka en skadelidande parts rätt att 
yrka och erhålla ersättning för utebliven vinst till följd av en fullständig eller partiell övervältring av kostnaderna för 

överprissättning. 

(25) Skäl 41 i skadeståndsdirektivet. 

Överträdare 

Överprissättning 

Direkt köpare 

Indirekt köpare 

Övervältring 

Scenario 1: 

övervältring 

som en 

sköld mot 

ett anspråk Scenario 2: 

övervältring 

som ett 

svärd i ett 

anspråk från 

en indirekt 

köpare 
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skadeståndsdirektivet
26

, och presumtioner om sakförhållanden som grundas på den 

typiska händelseutvecklingen, t.ex. artikel 14.1 och skäl 41 i skadeståndsdirektivet 

där det nämns att beroende på villkoren för företagens verksamhet kan det vara 

handelsbruk att prisökningar övervältras i försörjningskedjan. I artikel 17.2 i 

skadeståndsdirektivet fastställs den mer allmänna presumtionen att 

kartellöverträdelser orsakar skada.  

(21) Presumtioner om sakförhållanden kan definieras i enlighet med nationell 

lagstiftning med hänvisning till ekonomi och typiska marknadsutvecklingar, 

inklusive förståelsen av att det i vissa branscher är handelsbruk att prisökningar 

övervältras i försörjningskedjan
27

. 

(22) Denna presumtion om sakförhållanden utgör även grunden för den rättsliga 

presumtionen, som återfinns i artikel 14.1 i skadeståndsdirektivet. Enligt de villkor 

som föreskrivs där kan den indirekta köparen dra fördel av en motbevisbar 

presumtion enligt vilken en kärande (dvs. den indirekta köparen) anses ha bevisat 

att en övervältring från den direkta köparen på den indirekta köparen har skett. De 

villkor som föreskrivs i artikel 14.2 i skadeståndsdirektivet och som ska visas av 

käranden är följande: 

(a) Svaranden har begått en överträdelse av EU:s konkurrensrätt. 

 

(b) Överträdelsen av EU:s konkurrensrätt har lett till ett överpris för den 

direkta köparen till svaranden. 

 

(c) Den indirekta köparen har köpt de varor eller tjänster som berördes av 

överträdelsen av EU:s konkurrensrätt, eller har köpt varor eller tjänster 

som härrör från eller innehåller dessa varor eller tjänster. 

(23) Denna presumtion gäller inte om överträdaren på ett trovärdigt sätt enligt 

domstolen kan visa att överpriset inte, eller inte helt och hållet, övervältrats på den 

indirekta köparen
28

. Om överträdaren uppfyller denna standard åligger bevisbördan 

käranden, utan att detta påverkar tillämpningen av presumtioner om 

sakförhållanden.  

(24) Till följd av ersättningsprincipen, bruket att övervältra kostnaderna för 

överprissättningar och ovannämnda presumtioner kan det finnas flera parallella 

anspråk från köpare på olika nivåer i försörjningskedjan. I sådana fall bör nationella 

domstolar försöka undvika både alltför hög och alltför låg ersättning
29

. Detta kan 

uppnås genom att bland annat ta vederbörlig hänsyn till alla skadeståndstalan som 

avser samma överträdelse av EU:s konkurrensrätt, domar som sådana 

skadeståndsmål utmynnar i och allmänt känd relevant information som härrör från 

mål som rör offentlig övervakning av EU:s konkurrensrätt
30

. Om till exempel mål 

som har samband med varandra prövas vid domstolar i olika medlemsstater, får de 

nationella domstolarna tillämpa artikel 30 i Europaparlamentets och rådets 

                                                 
(26) I artikel 14.2 i skadeståndsdirektivet föreskrivs en särskild presumtion för anspråk från indirekta köpare, vilken kommer att 

diskuteras i större detalj i punkt (22) ff. 

(27) Se artikel 14.1 och skäl 41 i skadeståndsdirektivet. 

(28) Se sista meningen i artikel 14.2 i skadeståndsdirektivet. 

(29) Se artiklarna 12.1, 12.2 och 15 i skadeståndsdirektivet. 

(30) Se artikel 15.1 i skadeståndsdirektivet.  
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förordning (EU) nr 1215/2012
31

, som skadeståndsdirektivet hänvisar till
32

. Denna 

artikel föreskriver att nationella domstolar, utom den vid vilken talan först väckts, 

får låta handläggningen av målet vila eller, under vissa omständigheter, förklara sig 

obehöriga.  

(25) Nationella domstolar bör också använda sig av lämpliga processrättsliga medel som 

de har tillgång till enligt nationell lagstiftning. Föreningen av anspråk är ett 

instrument som avses i skadeståndsdirektivet
33

. Beroende på det nationella rättsliga 

systemet kan andra instrument användas, såsom intervention av tredje part och 

regler om vilandeförklaringar. 

 Bevisens roll  2.3.

(26) Den rättsliga bedömningen av övervältring brukar kräva en komplex saklig och 

ekonomisk analys. Upptagningen av nödvändiga bevis utgör i allmänhet en viktig 

del i varje skadeståndstalan som uppstår till följd av överträdelser av artikel 101 

eller 102 i EUF-fördraget, men bevisens roll vid övervältring varierar beroende på 

ovannämnda scenarier och i vilken utsträckning en presumtion tillämpas
34

. 

Bedömningen och upptagningen av bevis avgörs med olika uppgifter som är 

relevanta och tillgängliga för övervältringsbedömningen. Till exempel kan 

utvecklingen av faktiska priser som sätts av den direkta köparen efter en 

övervältring fastslås direkt genom att hänvisa till prislistor som lämnats in av 

parterna.  

(27) Syftet med skadeståndsdirektivet är att säkerställa det effektiva utövandet av 

rättigheter och jämlikhet i medel genom att föreskriva regler om begäran om 

utlämnande av bevis. Dessa regler gäller i båda de scenarier för övervältring som 

nämns ovan. När det gäller det scenario där övervältring används som en 

invändning nämns det uttryckligen i artikel 13 i skadeståndsdirektivet att svaranden 

inom rimliga gränser kan begära utlämnande av handlingar från käranden eller från 

tredje parter. I ett scenario där en indirekt köpare yrkar ersättning föreskrivs i 

artikel 14.1 i skadeståndsdirektivet att den indirekta köparen inom rimliga gränser 

kan begära utlämnande av handlingar från svaranden eller från tredje parter. Sådant 

utlämnande kan vara särskilt viktigt eftersom det vanligen åligger köparen att 

bevisa att övervältring förekommer och dess omfattning, såsom nämns ovan. 

(28) Ovanstående regler om utlämnande begränsar begäran om utlämnande i den mån 

att den part som måste bevisa förekomsten och omfattningen av övervältring endast 

får begära utlämnande av handlingar inom rimliga gränser. Med beaktande av de 

allmänna regler om utlämnande av bevis som föreskrivs i artikel 5 i 

skadeståndsdirektivet får den nationella domstolen kräva att den begärande parten 

på ett trovärdigt sätt har visat att skadan av överprissättningen har övervältrats av 

den direkta köparen på den indirekta köparen. Den begärande parten måste också 

använda uppgifter som redan är rimligen tillgängliga för denne. I samband med 

övervältring avser detta information som samlats in inom ramen för yrkesmässig 

                                                 
(31) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).  

(32) Se skäl 44 och artikel 15.2 i skadeståndsdirektivet.  

(33) Skäl 44 i skadeståndsdirektivet.  

(34) Se punkt (16) ff. ovan. 



UTKAST 

 

9 

verksamhet med den andra parten eller information som är rimligen tillgänglig från 

tredje parter, såsom marknadsundersökningsföretag. 

(29) I första meningen i artikel 5.3 i skadeståndsdirektivet föreskrivs en 

proportionalitetsprincip i den mening att det krävs att nationella domstolar 

”begränsar utlämnandet av bevis till vad som är proportionellt”. Denna princip är 

viktig för hantering av ärenden som rör skadeståndstalan som uppstår till följd av 

överträdelser av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget. Såsom nämns ovan tillämpar 

domare nationella processuella regler och måste särskilt uppmärksamma principen 

om ändamålsenlighet och likvärdighetsprincipen. Inom denna rättsliga ram tillåter 

dock den proportionalitetsprincip som föreskrivs i första meningen i artikel 5.3 i 

skadeståndsdirektivet att domare tillämpar regler om utlämnande av bevis som 

beaktar kostnaderna för och fördelarna med föreläggande om det utlämnande som 

begärs. Detta innebär till exempel att domare kan dra slutsatsen att de bevis som 

lagts fram av parterna redan gör det möjligt för dem att uppskatta den del av 

överprissättningen som övervältrats, utan att ytterligare uppgifter måste samlas in. 

Beroende på vilka instrument som finns tillgängliga enligt nationell lagstiftning kan 

de också utse egna ekonomiska experter eller begränsa de frågor som ska behandlas 

av sådana experter. Mer utförlig vägledning återfinns i kapitel 4 nedan. 

(30) Bevis kan begäras av den andra parten genom och under den nationella domstolens 

strikta kontroll. Begäran måste röra särskilda bevishandlingar eller kategorier av 

bevis. Förutsatt att den nationella domstolen beaktar de allmänna principerna om 

proportionalitet och skydd av rättmätiga intressen, som fastställs i artikel 5.3 i 

skadeståndsdirektivet, kan även vissa delar av konfidentiell information behöva 

lämnas ut till den part som måste bevisa övervältringens effekter. Vid föreläggande 

om utlämnande av sådan information är det mycket viktigt att domstolen har 

inrättat åtgärder för att skydda konfidentiell information. Exempel på sådana 

åtgärder kan vara informationsdelning genom en grupp med tillgång till 

konfidentiellt material eller via datarum där parternas företrädare får åtkomst till 

konfidentiell information som är relevant för det aktuella ärendet
35

. 

(31) Utlämnande av bevis som ingår i en konkurrensmyndighets ärendeakt kan 

eventuellt vara relevant för att beräkna överpriset men är vanligen mindre relevant 

när det gäller övervältring (i synnerhet eftersom övervältring av kostnaderna för 

överprissättning har att göra med köparnas prissättning, vilket omfattar information 

som vanligen inte finns i en konkurrensmyndighets ärendeakt). Såsom föreskrivs i 

artikel 6.10 i skadeståndsdirektivet är utlämnande av bevis från en 

konkurrensmyndighet en åtgärd som endast ska användas som en sista utväg. 

(32) Vilken typ av bevis som krävs för att visa och beräkna övervältring beror i stor 

utsträckning på vilken ekonomisk metod som används. Precis som beskrivs 

närmare nedan kan parterna i allmänhet grunda sina analyser på ekonomisk teori 

och kvantitativ ekonomi. Bevis delas därför typiskt in i kvalitativa och kvantitativa 

bevis, trots att det finns andra kategoriseringssätt. I skadeståndsdirektivet klargörs 

                                                 
(35) Kommissionen använder datarum för att ge parter i koncentrations- och kartellärenden åtkomst till konfidentiell information 

– se till exempel punkt 47 i kommissionens arbetsdokument Best practices for the submission of evidence and data collection 

in cases concerning the application of articles 101 and 102 TFEU an in merger cases. 
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det att ”bevis” avser alla former av bevismaterial som får läggas fram för den 

nationella domstolen
36

. Detta kan inbegripa följande: 

- Kvalitativa bevis som utgörs av t.ex. i) avtal, ii) interna handlingar om 

affärsbeteende eller prissättningsstrategier, iii) finansiella rapporter och 

räkenskapsrapporter, iv) vittnesmål, v) expertutlåtanden och vi) 

industrirapporter och marknadsundersökningar.  

 

- Kvantitativa bevis som särskilt rör uppgifter för användning av ekonometriska 

tekniker37, såsom i) försäljningspriser, konsumentpriser och 

slutkonsumentpriser på produkten eller tjänsten i fråga, och på jämförbara 

produkter eller tjänster, ii) finansiella rapporter, iii) expertutlåtanden, iv) 

priser som fastställs genom reglering, v) volymförsäljning, vi) rabatter och 

vii) andra kostnader för insatsvaror och kostnadselement. 

(33) Som man kan se i den icke uttömmande förteckningen ovan kan vissa typer av 

bevis utgöra både kvalitativa och kvantitativa bevis, t.ex. finansiella rapporter och 

expertutlåtanden. 

(34) Slutligen kan skadeståndstalan som avser samma överträdelse av EU:s 

konkurrensrätt och relaterade domar också utgöra en källa till information som är 

relevant för beräkningen av övervältring, såsom anges i artikel 15.1 i 

skadeståndsdirektivet. 

 Beräkning av övervältring: domstolens befogenhet att göra 2.4.

uppskattningar 

(35) I artikel 12.5 i skadeståndsdirektivet krävs det särskilt att medlemsstaterna ska se 

till att de nationella domstolarna har befogenhet att i enlighet med nationella 

förfaranden uppskatta hur stor andel av överpriset som har övervältrats. Sådana 

befogenheter omfattar alla effekter av övervältring, dvs. priseffekt och volymeffekt. 

Detta framgår även av artikel 17.1 i skadeståndsdirektivet, som gäller mer allmänt 

för beräkningen av skada. 

(36) När medlemsstaterna genomför befogenheten att göra uppskattningar i nationell 

lagstiftning måste de ta hänsyn till de regler och principer som fastställts i 

skadeståndsdirektivet och underliggande rättspraxis från EU-domstolen. Nationella 

domstolar måste använda sina processuella instrument i enlighet med detta. Såsom 

nämns ovan ska de i synnerhet tillämpa regler om bevisbörda och bevisvärde så att 

den fulla effekten av artikel 101 i EUF-fördraget inte äventyras.  

(37) På grundval av principen om ändamålsenlighet slog till exempel EU-domstolen i 

målet Kone fast att de som hade drabbats av s.k. umbrella pricing
 
skulle få 

ersättning för den skada som orsakats av en överträdelse av EU:s konkurrensrätt. 

Domstolen uppgav att den fulla effekten av artikel 101 i EUF-fördraget skulle 

äventyras om nationell lagstiftning kategoriskt och utan hänsyn till ärendets 

särskilda omständigheter uteslöt de drabbades rätt att begära ersättning för skada 

som lidits. Dessutom framhäver ovanstående fall att EU:s rättspraxis och 

                                                 
(36) Se artikel 2.13 i skadeståndsdirektivet, där det uttryckligen klargörs att bevis omfattar handlingar och alla andra föremål som 

innehåller information, oberoende av lagringsmedium. 

(37) De ekonometriska teknikerna förklaras i avsnitt 4.3 nedan och i bilaga 2. 
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skadeståndsdirektivet är relevanta för bedömningen av orsakssamband i 

skadeståndstalan som väcks till följd av överträdelser av EU:s konkurrensrätt. 

Denna aspekt är viktig när det gäller övervältring av kostnaderna för 

överprissättning eftersom orsaksrelaterade frågor som rör rätt och sakförhållanden 

vanligen uppstår när en överträdares direkta köpare hävdas ha övervältrat sådana 

kostnader på en indirekt köpare, fullständigt eller partiellt.  

(38) På ett liknande sätt måste nationella domstolar beakta ovannämnda principer om 

likvärdighet och ändamålsenlighet när de i enlighet med nationella förfaranden 

uppskattar hur stor skada och andel av överpriset som har övervältrats, enligt vad 

som anges i skadeståndsdirektivet. Vad gäller befogenheten att göra uppskattningar 

innebär detta att nationella domstolar inte får förkasta inlagor om övervältring på 

grund av att en part inte exakt kan beräkna övervältringseffekterna. 

(39) I enlighet med vad som föreskrivs i artiklarna 12.5 och 17.3 i skadeståndsdirektivet 

kräver befogenheten att göra uppskattningar att nationella domstolar i första hand 

grundar sin bedömning på rimligen tillgänglig information och i andra hand strävar 

efter en rimlig uppskattning av beloppet på eller andelen av övervältringen. Detta 

följer av skadeståndsdirektivet, där man framhäver förekomsten av 

informationsasymmetri och erkänner att skada knappast kan beräknas med 

fullständig exakthet
38

. I praktiken måste nationella domstolar förlita sig på 

antaganden
39

. 

(40) Principen om full ersättning kräver trots detta att nationella domstolar 

tillhandahåller en bästa uppskattning. Genom artiklarna 101 och 102 i EUF-

fördraget har en person som lidit skada av en överträdelse av EU:s konkurrensrätt 

rätt att försättas i den ställning som personen skulle ha haft om överträdelsen inte 

hade begåtts (se punkt (11) ovan), varken mer eller mindre. Av denna anledning 

föreskrivs i artikel 15.1 i skadeståndsdirektivet att både alltför låg och alltför hög 

ersättning måste undvikas.  

(41) Utförandet av uppskattningen omfattas av nationell lagstiftning. Ett antal 

medlemsstater har redan regler som motsvarar den befogenhet att göra 

uppskattningar som fastställs i skadeståndsdirektivet
40

. 

3. EKONOMISK TEORI OM ÖVERVÄLTRING  

 Översikt 3.1.

(42) Övervältring av kostnaderna för överprissättning och de anknutna pris- och 

volymeffekterna uppstår på grund av ett företags incitament att svara på sina 

kostnadsökningar genom att höja sina priser. Den ursprungliga överprissättningen 

                                                 
(38) Se skäl 46 i skadeståndsdirektivet. För att ta itu med sådana frågor innehåller skadeståndsdirektivet bland annat regler om 

utlämnande (se punkt (27) ff. nedan), möjligheten att begära bistånd av nationella konkurrensmyndigheter i enlighet med 
artikel 17.3 i skadeståndsdirektivet och skyldigheten att beakta andra förfaranden som rör samma överträdelse (se punkt(24) 

nedan). 

(39) Punkt 16 i den praktiska vägledningen. Den allmänna strategin för beräkning av skada i konkurrensärenden fastställs även i 
punkterna 11–20 i den praktiska vägledningen. 

(40) Till exempel beräknar nationella domstolar i Förenade kungariket skada med hjälp av rimliga föreställningar och grova 

uppskattningar (Gibson v Pride Mobility Products Ltd [2017] CAT 9), och den nationella domstol som beslutar om 
skadestånd i Nederländerna beräknar skadebeloppet i den mån det är möjligt (se artikel 612 i Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering) och uppskattar detta belopp på det sätt som är bäst lämpat för det som kännetecknar skadan (se artikel 6:97 

i Burgerlijk Wetboek). 
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kan ses som en ökning av kostnaderna för insatsvaror för den direkta köparen. För 

att uppskatta effekterna av övervältring måste domstolen överväga hur en sådan 

kostnadsökning skulle påverka 1) de priser som sätts av den direkta köparen på 

marknaden i efterföljande led och 2) den volym som levereras av den direkta 

köparen.  

(43) Nationella domstolar uppskattar övervältring på grundval av omständigheterna för 

det särskilda ärendet. En allmän förståelse av den ekonomiska teorin om 

övervältring och de anknutna effekterna kan dock vara viktig för domstolen av flera 

anledningar. För det första ger ekonomisk teori domstolen en ram som kan 

användas för att bedöma de kvantitativa och kvalitativa bevisen. Dessa bevis 

förklaras mer utförligt i avsnitt 4.2. För det andra kan ekonomisk teori, framför allt 

i ett tidigt skede av tvisten, hjälpa domare att fatta beslut om utlämnande av 

uppgifter eller information genom att bedöma hur relevant ett sådant utlämnande är. 

Slutligen kan teoretiska eller begreppsmässiga överväganden också bilda en grund 

för att bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten hos olika ekonomiska 

förklaringar som utgör underlaget för kopplingen mellan överprissättning och 

övervältring och som läggs fram av parterna. 

(44) I skadeståndsdirektivet görs ingen åtskillnad mellan skador från 1) prisökningar 

(priseffekter) och övervältringen av sådan överprissättning, och 2) försämrad 

produktkvalitet eller hämmad innovation (icke-prisrelaterade effekter) och möjliga 

effekter i försörjningskedjan som härrör från sådana skador. Riktlinjerna kommer 

inte att omfatta övervältring i samband med de icke-prisrelaterade effekterna.  

(45) Enligt ekonomisk teori avgörs övervältringseffekternas förekomst och omfattning, 

dvs. de anknutna pris- och volymeffekterna, av en rad olika faktorer
41

. Dessa 

faktorer inbegriper följande: 

i) Slaget av de kostnader för insatsvaror
42

 som är föremål för av en 

överprissättning (huruvida dessa kostnader är fasta eller rörliga, och huruvida 

överträdelsen leder till att dessa kostnader höjs för endast en kund eller för 

alla kunder på en bestämd marknad).  

ii) Slaget av den produktefterfrågan som de direkta eller indirekta kunderna 

står inför (särskilt kopplingen mellan efterfrågan och prisnivån).  

iii) Slaget och intensiteten med avseende på konkurrensmässig interaktion 

mellan företagen på den marknad där de direkta eller indirekta kunderna 

verkar.  

iv) I enlighet med vad som fastställs närmare i bilaga 1, andra inslag såsom 

kundkännetecken (konsumenter eller företag), den andel av ett företags olika 

insatsvaror som påverkas av överprissättningen, köparmakt, vertikal 

                                                 
(41) Skälen till att de faktorer som förtecknas i punkt (45) kan vara viktiga för att avgöra förekomsten och graden av den 

övervältringsrelaterade priseffekten och den övervältringsrelaterade volymeffekten förklaras i detta avsnitt. En mer detaljerad 

förklaring av varje faktors inverkan ges i bilaga 1, tillsammans med en förklaring av standardmekanismen för prissättning. 

(42) Detta förklaras närmare i bilaga I. 
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integration av direkta och indirekta kunder, prisreglering eller tidpunkten för 

prissättningsbeslut som fattas på olika nivåer i försörjningskedjan
43

. 

(46) För det första påverkar slaget av den direkta köparens kostnader för insatsvaror som 

är föremål för en överprissättning huruvida, och i vilken utsträckning, detta 

överpris kan övervältras. Om överprissättningen påverkar de av den direkta 

köparens kostnader som inte varierar beroende på mängden insatsvaror (dvs. fasta 

kostnader) kommer överpriset troligen inte att övervältras, eftersom sådana 

kostnader vanligen inte påverkar den direkta köparens prissättning, åtminstone inte 

på kort sikt
44

. Om överprissättningen däremot påverkar de av den direkta köparens 

kostnader som faktiskt varierar beroende på mängden insatsvaror (dvs. rörliga 

kostnader) är det generellt sett mer sannolikt att överpriset övervältras, åtminstone i 

viss utsträckning. Detta beror på att marginalkostnader (en underkategori av rörliga 

kostnader) ofta påverkar den direkta köparens prissättningsbeslut
45

.  

(47) För det andra påverkas övervältringsnivån av den produktefterfrågan som den 

direkta kunden står inför. En standardmekanism för prissättning bygger på att den 

efterfrågan som ett företag står inför (dvs. företagets försäljningsvolymer) minskar 

när det höjer sitt pris. I vilken utsträckning en direkt köpare höjer sitt eget pris som 

svar på en överprissättning beror på hur pass starkt efterfrågan reagerar på en sådan 

prisändring. Om till exempel den direkta köparen är ett monopolföretag och om den 

efterfrågan det står inför är lika känslig för en prisändring på alla prisnivåer 

kommer vanligen hälften av överpriset att övervältras. Om den efterfrågan som 

monopolföretaget står inför sjunker mer och mer (dvs. i ökad takt) när priset höjs 

kommer vanligen inte mer än hälften av överpriset att övervältras av den direkta 

köparen. Om den efterfrågan som ett sådant monopolföretag står inför däremot 

sjunker mindre och mindre (dvs. i minskad takt) när priset höjs kommer vanligen 

mer än hälften av överpriset att övervältras av den direkta köparen.  

(48) För det tredje påverkas övervältringsnivån av slaget och intensiteten med avseende 

på den konkurrensmässig interaktionen mellan företag på den marknad där 

överträdarens kunder verkar. Det är viktigt att vara medveten om att den effekt som 

ökad konkurrens har på nivån av övervältring beror på om den ursprungliga 

överprissättningen endast påverkar den direkta kunden (dvs. företagsspecifik 

överprissättning) eller även den direkta kundens konkurrenter (dvs. 

sektorsövergripande överprissättning). Om överprissättningen endast påverkar en 

direkt köpare som konkurrerar hårt med andra direkta köpare är sannolikheten för 

övervältring mindre än den hade varit om den enda drabbade direkta köparen var 

föremål för svag konkurrens. Om det däremot rör sig om en sektorsövergripande 

överprissättning kommer ett stort antal konkurrerande direkta köpare att övervältra 

denna överprissättning i högre grad än marknader som kännetecknas av svagare 

konkurrens
46

. 

                                                 
(43) Tidpunkten för prissättningsbeslut kan bland annat påverka överträdelsens tidshorisont och det eventuellt förskjutna 

tidsmönstret för övervältring av kostnaderna för överprissättning. 

(44) På lång sikt kan fasta kostnader däremot påverka ett företags strategiska beslutsanalyser om att t.ex. ändra sin 

produktionskapacitet, vilket i sin tur kan påverka den efterföljande (kortsiktiga) prisbildningsmekanismen. 

(45) Se även Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av 

företagskoncentrationer, EUT C 31, 5.2.2004, punkt 80. 

(46) Dessa prognoser från ekonomisk teori visas och förklaras närmare i exempel 3 i kapitel 3.2. 
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(49) Ett antal domar från nationella domstolar i skadeståndstalan har framhävt vikten av 

att överväga prisändringars inverkan på efterfrågan, konkurrensens intensitet och 

om den direkta kundens konkurrenter påverkas av överprissättningen
47

.  

(50) För det fjärde, såsom nämns i punkt (45) och i bilaga 1, kan under vissa 

omständigheter andra inslag spela en väsentlig roll i den direkta köparens 

prisbildningsmekanism och därmed i den direkta köparens övervältring av 

kostnaderna för överprissättning. Dessa delar kan till exempel påverka inte bara den 

övervältringsrelaterade priseffektens omfattning, utan även volymeffekten (t.ex. 

kan ett överpris på en produkt också påverka priserna på andra produkter som säljs 

av den direkta köparen, om dessa produkter kan ersätta varandra), eller när sådana 

effekter uppstår (t.ex. en fördröjd övervältring av kostnaderna för överprissättning, 

eller fall där en direkt köpare som står inför en kostnad för att ändra sina priser kan 

besluta att inte övervältra ett lågt överpris på grund av sådana 

prisändringskostnader). En annan faktor som kan vara viktig för att beräkna en 

övervältring av kostnaderna för överprissättning är huruvida de insatsvaror som 

påverkas av överprissättningen står för en stor eller liten andel av den direkta 

köparens rörliga kostnader. Vissa av dessa faktorer har också övervägts av 

nationella domstolar i ärenden som rör övervältring
48

.  

(51) Slutligen är det också viktigt att notera att de faktorer som nämns ovan har en 

samtidig inverkan på resultatet av ett övervältringsscenario, och att deras 

samverkan också bör beaktas. Den relativa vikten av varje faktor kan dock variera 

från fall till fall. 

(52) Huruvida övervältring förekommer, och omfattningen av denna, är kopplad till den 

uteblivna försäljning som brukar åtfölja prisökningar. Såsom beskrivs ovan kan 

denna uteblivna försäljning kännetecknas som volymeffekten. Volymeffekten 

uppstår eftersom köparen vanligen står inför en nedåtgående efterfrågekurva. Om 

den ursprungliga överprissättningen övervältras i försörjningskedjan uppstår en 

volymeffekt i alla led i den vertikala kedjan. När ett anspråk omfattar skadestånd 

för volymeffekter bör domstolar därför även uppskatta denna effekt.  

(53) Såsom nämns ovan har alla som drabbats av en överträdelse av EU:s konkurrensrätt 

rätt att begära full ersättning för skador som har ett orsakssamband med 

överträdelsen. När övervältring åberopas är en bedömning av volymeffekten viktig 

för att beräkna de skador som orsakats av en överprissättning. En uppskattning av 

den totala skadan som görs genom att helt enkelt dra av den övervältringsrelaterade 

priseffekten från överprissättningseffekten leder till en underskattning av den skada 

som den direkta eller indirekta kunden har drabbats av, eftersom volymeffekten inte 

tas med i beräkningen.  

                                                 
(47) För exempel på domar som behandlar vikten av marknadsdynamik och hur prisändringar påverkar efterfrågan, se till exempel 

Bundesgerichtshof (Tysklands högsta domstol), beslut av den 28 juni 2011, mål nr KZR 75/10 (ORWI), punkterna 59 och 69, 
samt Düsseldorfs regionala domstol, beslut av den 19 november 2015, mål nr 14d O 4/14 (det tyska bilglasärendet), 

punkt 221. Vikten av konkurrensgraden och huruvida den ursprungliga överprissättningen är företagsspecifik eller 

sektorsövergripande behandlas också i ett antal domar från nationella domstolar. Se till exempel en dansk dom från Sø- og 
Handelsretten, mål nr V 15/01, EKKO (2002), samt en spansk dom från Spaniens högsta domstol, beslut av den 

7 november 2013, mål nr 5819/2013 (Nestle and ors v. Ebro Puleva).  

(48) För ett exempel på ett ärende som rör huruvida övervältring är sannolik när de insatsvaror som påverkas av 
överprissättningen står för en liten andel av den direkta köparens rörliga kostnader, se en fransk dom från 

appellationsdomstolen i Paris, beslut av den 27 februari 2014, mål nr 10/18285 (DOUX v Ajinomoto & CEVA). Denna dom 

förklaras även utförligt i Error! Reference source not found. nedan.  



UTKAST 

 

15 

(54) Den uteblivna volym som härrör från en överprissättning påverkas av den 

känslighet hos efterfrågan som köparen står inför och av hur köparens konkurrenter 

reagerar på överprissättningen. Om köparen till exempel står inför en oelastisk 

efterfrågan, dvs. köparens kunder är bara i liten utsträckning känsliga för 

prisökningar, leder prisökningen till en relativt liten minskning av 

försäljningsvolymen. Eftersom allt annat är lika leder detta till en mindre 

volymeffekt än vid mer elastisk efterfrågan. Om köparens konkurrenter också höjer 

sina priser efter en överprissättning kan detta samtidigt minska inverkan av 

köparens egen prisökning på den egna försäljningen
49

.  

 Exempel 3.2.

(55) I exempel 1 nedan beskrivs fasta särskilda överprissättningar på en marknad med 

stark konkurrens. 

(56) Exempel 1 

(57) Situation: Det finns tio producenter av äppeljuice på samma relevanta marknad. 

En av producenterna får sina äpplen från en leverantör som ingår i en priskartell. 

Äppeljuiceproducenten yrkar på skadestånd som ersättning för en 

överprissättning. Svaranden (äppelleverantören) åberopar dock invändningen om 

övervältring och argumenterar att äppeljuiceproducenten har övervältrar hela 

överpriset på de indirekta köparna.  

Analys: Den äppeljuiceproducent som drabbas av överprissättningen konkurrerar 

starkt med nio andra företag om produktion och leverans av äppeljuice. Alla 

produkter som säljs av de tio företagen är relativt lika för kunderna. Om de andra 

producenterna inte får äpplen från kartellmedlemmar, utan kan köpa dem till lägre 

pris någon annanstans, får den producent som måste köpa från kartellen en 

konkurrensnackdel i förhållande till sina konkurrenter. Äppeljuiceproducentens 

möjlighet att övervältra kostnadsökningen skulle därför vara begränsad eftersom 

producenten skulle tappa försäljning (och vinst) till förmån för sina konkurrenter i 

mycket hög utsträckning om producenten övervältrade överpriset, även om detta 

endast gjordes till viss del. Ju starkare konkurrensen är mellan de tio 

äppelproducenterna, desto större är begränsningen för möjligheten att övervältra 

kostnadsökningen. I detta scenario skulle därför den direkta kunden i normala fall 

inte kunna övervältra kostnadsökningen (överpriset). 

 

(58) Exempel 2 nedan redogör för en situation med sektorsövergripande 

överprissättningar och konkurrensintensitet. 

(59) Exempel 2 

Situation: Samtliga tio äppeljuiceproducenter i exempel 1 får sina äpplen från 

leverantörer som ingår i en priskartell. Kartellmedlemmarna hävdar att all 

                                                 
(49) Om endast köparen höjer sitt pris är det möjligt att kunderna börjar köpa från konkurrenterna. Om dock konkurrenterna också 

höjer sina priser i viss mån kan kunderna känna sig mindre lockade att köpa från någon annan, vilket innebär att den första 
köparens totala försäljning inte minskar lika mycket. Det bör dock noteras att om vissa eller alla kunder slutar köpa 

produkten helt och hållet på grund av en marknadsomfattande prisökning, kan volymeffekten till och med bli större än i fallet 

med prisökning för en enda köpare. 
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överprissättning övervältras på de indirekta köparna.  

Analys: Äppeljuiceproducenterna drabbas på liknande sätt av överprissättningen 

och marknaden beskrivs som konkurrenskraftig. Eftersom alla producenter 

drabbas av överprissättningen får inget företag någon konkurrensnackdel jämfört 

med de andra företagen. Det är därför troligare att varje äppeljuiceproducent i 

högre grad kommer att övervältra överpriset, till skillnad från det fall som 

beskrivs i exempel 1 (där överpriset är företagsspecifikt). Som ett exempel: På en 

marknad där det råder fri konkurrens motsvarar priset marginalkostnaderna, och 

en kostnadsökning på insatsvaror leder därför direkt till en motsvarande ökning 

av priset.  

 

(60) Nivå av övervältring för monopolföretag som står inför olika efterfrågan 

(61) Exempel 3 

Situation: Äppeljuiceproducent A är ett monopolföretag på marknaden för 

produktion av äppeljuice i medlemsstat 1, medan äppeljuiceproducent B är ett 

monopolföretag på samma produktmarknad i medlemsstat 2. Kostnaden för att 

producera ett ytterligare parti äppeljuice är konstant och jämförbar för A och B.  

De två äppeljuiceproducenterna får sina äpplen från C, en leverantör som ingår i 

en priskartell. Till följd av detta står A och B inför ett överpris på 6 euro per 

äppellåda som de köper från C.  

A och B står inför olika efterfrågan från livsmedelskedjorna i de olika 

medlemsstaterna. I medlemsstat 1 är efterfrågan lika känslig för en prisändring på 

alla prisnivåer (dvs. efterfrågan är linjär – se även Ruta 9). I medlemsstat 2 är 

detta inte fallet. Där sjunker efterfrågan mindre och mindre (dvs. i minskad takt) 

när priset höjs (dvs. efterfrågan är konvex – se även Ruta 9). A och B yrkar på 

ersättning från C (kartellmedlemmen) för skadan från överprissättningen. C 

åberopar invändningen om övervältring och argumenterar att A och B kommer att 

övervältra hälften av överpriset.  

Analys: Monopolföretagen i medlemsstat 1 och 2 står inför olika efterfrågan från 

livsmedelskedjorna i de olika medlemsstaterna. Deras kostnader för att producera 

ett ytterligare parti äppeljuice är konstanta. Överpriset på 6 euro per äppellåda 

betraktas som en ökning av marginalkostnaderna för båda företagen. Efter en 

sådan kostnadsökning kommer prisökningens omfattning att bero på hur mycket 

avkastning båda måste offra för att övervältra ett visst belopp av 

kostnadsändringen, dvs. för att höja priserna. Om den försäljningsvolym som 

uteblir vid prisökningen är relativt låg kommer prisökningen att vara mer 

lockande jämfört med en situation där den uteblivna volymen är hög. Den 

uteblivna volym som följer av en prisökning hör samman med vilken krökning av 

efterfrågan som monopolföretaget står inför, dvs. huruvida efterfrågan är linjär, 

konvex eller konkav. Detta förklaras även närmare i Ruta 10 nedan.  

För monopolföretag A i medlemsstat 1 anses enligt ekonomisk teori att ett sådant 

monopolföretag skulle övervältra hälften av överpriset, dvs. 3 euro. Eftersom 

monopolföretag B står inför en konvex efterfrågan blir dock den kvarstående 

efterfrågan mindre priskänslig allt eftersom priset stiger. Jämfört med A (som står 
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inför en linjär efterfrågan) kommer B att tappa mindre volym när priserna höjs 

med 3 euro. Detta innebär att B kommer att ha större anledning att övervältra mer 

än hälften av det ursprungliga överpriset.  

 

4. BERÄKNING AV ÖVERVÄLTRINGSRELATERADE PRIS- OCH 

VOLYMEFFEKTER 

 Inledning 4.1.

(62) Syftet med ersättning för skada som lidits är att försätta den skadade parten i den 

ställning som parten skulle ha haft om överträdelsen inte hade begåtts. För att 

kunna bedöma denna ställning måste man jämföra den observerade situationen, 

dvs. en situation där överträdelsen inträffade, med en hypotetisk situation, dvs. en 

situation där överträdelsen inte inträffade. Denna hypotetiska situation kallas för 

”kontrafaktiskt scenario”.  

(63) Man konstruerar ett kontrafaktiskt scenario för att isolera överträdelsens effekt från 

andra prispåverkande faktorer som skulle ha haft en effekt på priserna på den 

påverkade marknaden även om överträdelsen inte hade inträffat
50

. Till exempel 

leder en ökad efterfrågan vanligen till en prisökning även utan en kartell. Direkta 

eller indirekta köpare bör inte ersättas för denna effekt. Att konstruera ett 

kontrafaktiskt scenario kräver därför att man kontrollerar om det finns faktorer som 

inte hör samman med överträdelsen
51

.  

(64) Eftersom det kontrafaktiska scenariot är hypotetiskt kan det inte observeras direkt. 

Såsom beskrivs nedan har olika metoder och tekniker utvecklats i ekonomisk och 

rättslig praxis för att fastställa det kontrafaktiska scenariot. Dessa metoder och 

tekniker skiljer sig åt när det gäller underliggande antaganden och vilka uppgifter 

som behövs. 

(65) I ett visst fall brukar valet av teknik bero på en rad olika aspekter. Precis som 

förklaras i avsnitt 2 ovan måste nationella domstolar beakta principerna om 

ändamålsenlighet och proportionalitet när de uppskattar vilken andel av 

överprissättningen som övervältras. Dessutom kräver befogenheten att göra 

uppskattningar att nationella domstolar i första hand grundar sin bedömning på 

rimligen tillgänglig information och att de i andra hand strävar efter en rimlig 

uppskattning av beloppet på eller andelen av övervältringen.  

(66) Om till exempel käranden och svaranden förlitar sig på olika metoder och om 

tillämpningen av dessa metoder leder till motstridiga resultat är det vanligen inte 

lämpligt att betrakta genomsnittet av de två resultaten som den uppskattade 

                                                 
(50) Det bör noteras att behovet av att konstruera ett kontrafaktiskt scenario vid bedömningen av övervältring ligger i linje med 

EU-domstolens rättspraxis om övervältring inom ramen för ersättning av avgifter och tullar som felaktigt tagits ut av 

medlemsstaterna – se EU-domstolen, den 4 oktober 1979, C-238/78 (Ireks-Arkady GmbH mot Europeiska gemenskapernas 
råd och kommission), EU:C:1979:226, punkt 14, samt EU-domstolen, den 21 december 2000, C-441/98 (Michailidis), 

EU:C:2000:479, punkt 33 ff., samt EU-domstolen, den 6 september 2011, C-398/09 (Lady & Kid A/S m.fl.), EU:C:2011:540. 

I EU-domstolen, den 9 december 2003, mål C-129/00 (Europeiska kommissionen mot Republiken Italien), EU:C:2003:319, 
punkt 78, påpekar generaladvokaten att ett kontrafaktiskt scenario skulle behöva visa vad som skulle ha hänt med priserna på 

marknaden i efterföljande led i avsaknad av den ursprungliga överprissättningen. 

(51) Se den relaterade diskussionen i punkt (79).  
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övervältringen. Det skulle heller inte vara lämpligt att anse att de motstridiga 

resultaten tar ut varandra, i den mening att man bör bortse från båda metoder. 

Såsom nämns i den praktiska vägledningen skulle det i ett sådant scenario snarare 

vara lämpligt att undersöka orsakerna till de avvikande resultaten och att beakta 

för- och nackdelarna med varje metod och dess genomförande
52

.  

(67) Följande avsnitt innehåller en överblick över olika tekniker för att uppskatta 

övervältringsrelaterade pris- och volymeffekter. Såsom förklaras nedan skiljer sig 

teknikerna åt i fråga om hur komplexa de är och vilka uppgifter som behövs. Det 

kan röra sig om analyser som grundas på kvalitativa bevis, å ena sidan, och 

ekonometriska tekniker
53

 som grundas på kvantitativa uppgifter, å andra sidan. I 

varje fall måste uppskattningsstrategin ligga i linje med gällande regler i nationell 

lagstiftning och omfattas av principerna om likvärdighet och ändamålsenlighet
54

.  

(68) I detta sammanhang finns det ingen teknik som kan pekas ut som mest lämplig i 

samtliga fall. Användningen av ekonometriska tekniker är ett exempel på detta. I de 

flesta fall kan sådana tekniker göra en uppskattning mer exakt, men de kräver 

vanligen en väsentligt större mängd uppgifter, som kanske inte alltid finns 

tillgängliga. Insamlingen av dessa uppgifter och de efterföljande ekonomiska 

analyserna kan därför medföra betydande kostnader som kan vara oproportionerliga 

i förhållande till skadorna i fråga.  

(69) I detta sammanhang kanske man inte enbart måste ta hänsyn till kostnader som 

uppstår när parten med bevisbördan tillämpar en viss metod, utan även den andra 

partens kostnader för att motbevisa en inlaga, tredje parters kostnader och 

rättssystemets kostnader när domstolen uppskattar en övervältring, inklusive 

kostnaderna för en eventuell ekonomisk expert som utses av domstolen. Om 

ovanstående kostnader är alltför höga kan det göra att det blir praktiskt taget 

omöjligt eller orimligt svårt att utöva rätten till full ersättning
55

.  

(70) När nationella domstolar uppskattar effekterna av övervältring kan de använda 

delar av direkta bevis som är relevanta för ärendet. Det kan till exempel vara 

interna handlingar eller andra handlingar av kvalitativt slag som utarbetas av den 

direkta eller indirekta köparen och som rör förhållandet mellan överprissättningen 

och ändringarna av köparens egna priser. Om denna typ av bevis finns tillgänglig 

kan domstolen anse att det räcker att beakta de kvalitativa bevisen eller att justera 

de kvantitativa uppgifterna för att uppskatta effekterna av övervältringen (pris- och 

volymeffekter), utan att en regressionsanalys måste användas. Tillgången till 

kvalitativa bevis kan därför spela en viktig roll när en domstol beslutar om 

huruvida någon av de kvantitativa teknikerna i följande avsnitt kan användas av en 

part för att uppfylla det bevisvärde som krävs enligt gällande lagstiftning
56

.  

(71) De tre komponenter som hör samman med skador härrör, såsom visas i Diagram 5 i 

bilaga 1, från överprissättningen, den övervältringsrelaterade priseffekten och den 

övervältringsrelaterade volymeffekten. Domare och ekonomiska experter kan välja 

                                                 
(52) Se även punkt 125 i den praktiska vägledningen.  

(53) Begreppet ekonometriska tekniker förklaras närmare i avsnitt 4.3 nedan och i bilaga 2. 

(54) Se punkt (9) ovan. 

(55) Vikten av principen om ändamålsenlighet framhävs även i den praktiska vägledningen i samband med uppskattning av 

överprissättningar.  

(56) Detta framhävs även i punkt 14 i den praktiska vägledningen.  
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att uppskatta dessa tre komponenter i ordningsföljd. Det första steget utgörs av en 

beräkning eller uppskattning av överprissättningen. Ett antal olika metoder kan 

användas för att göra en uppskattning av denna effekt. Dessa metoder behandlas 

något mer utförligt i den praktiska vägledningen.  

(72) I det andra steget uppskattar man hur stor den övervältringsrelaterade priseffekten 

är. Omfattningen av denna effekt kan uppskattas direkt, med hjälp av liknande 

metoder som vid beräkningen av överprissättningen, eller (om vissa antaganden är 

uppfyllda) indirekt, genom att uppskatta i vilken takt kostnadsökningen av de 

påverkade insatsvarorna skulle ha övervältrats och genom att slå samman denna 

uppskattning med information om överprissättningen och försäljningen. I 

avsnitten 4.3.1 till 4.3.2 ges en överblick över olika strategier för att beräkna dessa 

effekter.  

(73) I det tredje steget uppskattas de övervältringsrelaterade volymeffekterna. På 

liknande sätt som för den övervältringsrelaterade priseffekten kan volymeffekten 

uppskattas direkt eller indirekt. Olika strategier för att beräkna dessa effekter 

behandlas i avsnitten 4.4.2 och 4.4.3.  

(74) Andra strategier, till exempel en helhetsstrategi, som tar hänsyn till övervältring 

och volymeffekterna samtidigt, kan också användas för att beräkna skadan i 

skadeståndstalan inför nationella domstolar vad gäller överträdelser av EU:s 

konkurrensrätt. 

 Uppgifter och information som krävs för att beräkna effekterna av 4.2.

övervältring 

(75) Såsom förklaras i avsnitt 2.2 är syftet med skadeståndsdirektivet att säkerställa det 

effektiva utövandet av rättigheter och jämlikhet i medel genom att föreskriva regler 

som gäller för begäran om utlämnande av bevis. Uppgifter och information som 

innehas av inblandade parter eller tredje parter är viktiga för att utföra en god 

ekonomisk analys av eventuell övervältring. Därför kan ett lämpligt första steg vid 

beräkning av den övervältringsrelaterade priseffekten vara att fastställa vilka 

uppgifter som behövs och som finns tillgängliga. 

(76) Såsom nämns ovan är den vägledande ekonomiska principen för att uppskatta 

övervältring i detta sammanhang en jämförelse av det faktiska scenariot med det 

scenario som skulle ha uppstått om överträdelsen inte hade begåtts, dvs. det 

kontrafaktiska scenariot. Insamlingen av uppgifter och information bör därför 

inriktas på att skaffa fram kvantitativa och kvalitativa bevis som är relevanta för att 

konstruera det kontrafaktiska scenariot.  

(77) Valet av vilka typer av uppgifter som krävs för att beräkna övervältringen brukar 

kräva goda kunskaper om den berörda branschen och rådande marknadsegenskaper 

för ärendet. Det kan därför vara lämpligt att inledningsvis granska handlingar som 

rör sannolikheten att övervältring alls inträffar, till exempel befintliga 

domstolsbeslut, parallella civilrättsliga förfaranden på samma eller olika nivåer av 

försörjningskedjan på samma marknad, marknadsundersökningar eller beslut från 

konkurrensmyndigheter som beskriver den relevanta marknadsdynamiken.  

(78) Såsom påpekas ovan är det möjligt att domstolen måste behandla bevis av både 

kvalitativt och kvantitativt slag. Kvalitativa bevis, till exempel interna handlingar 

om prissättning, strategi, avtal och finansiell rapportering, kan analyseras mot en 
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ekonomisk teori. De kan också upplysa om huruvida det finns bevis för eller en 

koppling mellan prissättningen på marknaden i efterföljande led och 

överprissättningen i föregående led som följer av överträdelsen.  

(79) För att kunna konstruera ett kontrafaktiskt scenario och kontrollera olika faktorer 

som påverkar övervältringen behöver parterna dock i de flesta fall kvantitativa 

bevis. Dessa bevis kan omfatta uppgifter om faktiska priser, kostnader eller 

marginaler samt externa indikatorer som skulle påverka företagens 

prissättningsbeslut, t.ex. sammanställda mätningar av ekonomisk verksamhet 

(inklusive BNP-tillväxt, inflation och förvärvsfrekvens). I vissa fall kan regionala 

variabler för ekonomisk verksamhet vara användbara för att kontrollera om det 

finns olika regionala tendenser som inte är kopplade till överträdelsen.  

(80) Domstolen kan även ta hänsyn till fler bransch- eller företagsspecifika faktorer som 

påverkar prisbildningen. Som ett exempel kan man ta det hypotetiska fallet i ruta 1 

ovan. Om plast också hade varit en väsentlig insatsvara för produktionen av 

kablage under överträdelseperioden då koppartillverkare A kom överens med sina 

konkurrenter om att fastställa priser för koppar som den huvudsakliga insatsvaran 

för kablageleverantör B, är det troligt att B också skulle ha övervältrat 

prisökningarna för plast på sin kund, trots att plast inte omfattades av någon 

överträdelse av EU:s konkurrensrätt. I detta fall skulle en övervältringsuppskattning 

som inte tar hänsyn till de effekter som rör prisökningarna för plast kunna 

överskatta övervältringen av överpriset väsentligt, genom att felaktigt slå fast att 

hela prisökningen beror på överträdelsen. Liknande resonemang gäller för 

eventuella kostnadsminskningar för insatsvaror som, om de inte beaktas och 

övervältras i försörjningskedjan, artificiellt skulle leda till en lägre uppskattad 

övervältring av kartellens överpris.  

(81) Hur relevanta uppgifterna är beror inte enbart på den metod eller teknik som 

används, utan kan även bero på respektive fall. De olika kraven för varje metod 

beskrivs mer utförligt nedan. I följande exempel inriktas användningen av 

metoderna på priset. Beroende på tillgängligheten till uppgifter och 

omständigheterna för ett visst fall kan domstolen även överväga samma metoder 

för att uppskatta andra ekonomiska variabler, till exempel ett företags 

vinstmarginaler eller kostnadsnivåer. De uppgifter som används för att jämföra den 

påverkade marknaden med det kontrafaktiska scenariot kan röra hela marknaden 

(t.ex. det genomsnittliga priset på kablage för alla kunder på andra 

produktmarknader eller geografiska marknader) eller vissa kunder eller 

kundgrupper. 

(82) Vid föreläggande om utlämnande av uppgifter enligt nationell lagstiftning måste 

domstolen beakta principerna om skälighet och proportionalitet, i enlighet med vad 

som anges i skadeståndsdirektivet
57

. I linje med dessa principer kan domstolen t.ex. 

överväga tillgängligheten till, volymen av och kostnaden för hämtning och 

eventuellt rensning av data
58

, eller mer allmänt hur mycket tid som krävs. 

(83) I många fall där övervältring av kostnaderna för överprissättning bedöms är 

ekonomiska experter involverade i skadeståndstalan inför nationella domstolar. 

                                                 
(57) Se punkterna (28) och (29) ovan. 

(58) Datarensning avser upptäckt och avlägsnande av logiska motsägelser i data. 
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Reglerna om expertutlåtanden skiljer sig åt avsevärt mellan medlemsstaterna
59

, men 

nationella domstolar kan ändå anse att det är användbart att ha vägledning om 

allmänna principer och verktyg som är relevanta för deltagandet av ekonomiska 

experter. I varje fall bör domstolarna tillämpa nationella förfaranden så att 

vittnesmål från experter sköts på ett sådant sätt att EU-lagstiftning tillämpas 

effektivt och proportionellt. 

(84) Tidigt i förfarandet kan domstolen underlätta en diskussion mellan experter som 

företräder de berörda parterna. Sådana diskussioner kan ha som syfte att avgränsa 

enighet kring och invändningar mot frågor av relevans för ärendet, inklusive frågor 

som rör krav på utlämnande. Ett exempel på ett sådant tillvägagångssätt ges i 

Ruta 3 nedan.  

Ruta 3: Exempel på ett mål som omfattar utlåtanden från ekonomiska 

experter
60

 

I ett mål i en brittisk domstol föreslog ekonomiska experter som företrädde de 

olika sidorna (överträdaren och käranden) sina egna särskilda metoder för att 

uppskatta övervältring. Domaren uttryckte oro över den eventuella komplexiteten 

hos expertutlåtandena och begärde att parternas experter skulle enas om ett 

föreslaget tillvägagångssätt för ekonomiska bevis gällande övervältring innan 

något utlämnande förelades. Om experterna inte kunde enas om ett 

tillvägagångssätt skulle domaren beakta inlagor om respektive tillvägagångssätt, 

inklusive en förklaring av vad varje expert föreslog, den information som krävdes 

och kostnaden för genomförandet, och sedan besluta om vilken metod som skulle 

tillämpas.  

 

(85) I vissa jurisdiktioner kan nationella domstolar utse ekonomiska experter som bistår 

domaren i uppskattningen av övervältringen, och dessa domstolar har traditionellt 

sett använt detta tillvägagångssätt för att uppskatta det ursprungliga överpriset. 

Såsom förklaras nedan kan domstolen använda ett liknande tillvägagångssätt för att 

uppskatta övervältring, t.ex. med hjälp av så kallade jämförelsebaserade metoder. 

Erfarenheten från att använda domstolsutsedda experter vid uppskattningen av 

överprissättningen kan därför även vara relevant för uppskattningen av 

övervältringen. Ett exempel på ett tillvägagångssätt där domstolen har utsett en 

ekonomisk expert ges i Ruta 4 nedan.  

Ruta 4: Exempel på ett mål
61

 där domstolen utser en ekonomisk expert 

(86) I detta mål utsåg domstolen en ekonomisk expert. Expertens uppgift var att 

föreslå en metod och därefter att beräkna överpriset. Som ett första steg föreslog 

experten en empirisk metod för att uppskatta överpriserna. Det tillvägagångssätt 

                                                 
(59) Som ett exempel har domstolar i Frankrike, Nederländerna och Förenade kungariket i stor utsträckning direkt kontakt med 

ekonomiska experter som utses av parterna. I andra medlemsstater, till exempel Belgien, Danmark, Tyskland, Ungern och 

Italien, har domstolar i många fall rådfrågat domstolsutsedda experter. Det finns också skillnader i nationell lagstiftning i 
fråga om vem experten har en skyldighet gentemot. I vissa medlemsstater, såsom Förenade kungariket och Irland, har 

experten en skyldighet gentemot domstolen, även om expertens avgifter betalas av parterna. I Spanien är experter som utses 

av parterna skyldiga att vara objektiva och oberoende, medan det i vissa medlemsstater, exempelvis Tyskland och Italien, inte 
finns något sådant uttryckligt krav.  

(60) England och Wales High Court, Emerald Supplies v. British Airways Plc, HC-2008-000002. 

(61) Düsseldorfs högre regionala domstol, beslut av den 26 juni 2009, mål nr VI-2a Kart 2 – 06/08 (Zement). 
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som föreslogs av experten diskuterades skriftligen och vid muntliga utfrågningar 

innan domstolen beslutade om vilket tillvägagångssätt som skulle användas.  

(87) I nästa steg tillämpades den utvalda metoden och överpriserna beräknades. De 

underliggande uppgifter som användes vid beräkningarna lämnades in till 

domstolen och till parterna.  

(88) Det tredje steget utgjordes av en robusthetskontroll där olika parter (de svarande, 

åklagaren och den nationella konkurrensmyndigheten) gavs möjlighet att lämna 

synpunkter och ställa frågor. Dessa synpunkter beaktades i en slutlig bedömning 

som överlämnades till domstolen. I den slutliga bedömningen behandlades även 

de uppskattade resultatens rimlighet, de uppskattade effekternas robusthet och 

kvaliteten på de underliggande uppgifterna.  

 

(89) I ett mål där de ekonomiska experter som företräder parterna har motstridiga åsikter 

om vilket tillvägagångssätt som bör användas för att uppskatta övervältringen kan 

den nationella domstolen även rådfråga den nationella konkurrensmyndigheten om 

vilken metod som bör användas
62

. För att bedöma graden av övervältring kan en 

nationell domstol dessutom i princip också förlita sig på information i ett beslut 

som utfärdats av en konkurrensmyndighet, t.ex. om det ursprungliga överpriset
63

.  

(90) Uppskattningen av övervältringsrelaterade priseffekter grundas på en analys av 

företagens finansiella information eller uppgifter. Dessa uppgifter är ofta historiska, 

men i vissa fall kan de berörda uppgifterna vara kommersiellt känsliga för de parter 

som är inblandade i ett visst fall och bör därför betraktas som konfidentiell 

information. Domstolen kan dock begära utlämnande av bevis som omfattar 

konfidentiell information, såsom förklaras i avsnitt 2 ovan, förutsatt att det finns 

befintliga åtgärder som skyddar denna information.  

 Beräkning och uppskattning av övervältringsrelaterade priseffekter  4.3.

(91) Vid uppskattning av den övervältringsrelaterade priseffekten kan nationella 

domstolar förlita sig på olika typer av ekonomiska tillvägagångssätt för att utföra 

beräkningen. Detta gäller särskilt det direkta tillvägagångssättet, enligt 

beskrivningen i punkt (92) ff. nedan, men även det indirekta tillvägagångssättet
64

, 

enligt beskrivningen i punkt 4.3.2.1 ff. nedan. 

                                                 
(62) Det följer av artikel 17.3 i skadeståndsdirektivet att en nationell konkurrensmyndighet, på begäran av en nationell domstol, 

får bistå den nationella domstolen vid fastställandet av skadans omfattning om den nationella konkurrensmyndigheten anser 
att ett sådant bistånd är lämpligt.  

(63) Ett exempel är en dom från handelsdomstolen i Nanterre, mål nr 2004FO22643, Arkopharma v. Group Hoffman La Roche, 

2006. I detta mål hänvisade en fransk domstol till Europeiska kommissionens slutsatser i mål COMP/E-1/37.512 (Vitaminer) 
om inverkan av en kartell på marknaden och på kunder för att stödja slutsatsen att övervältring på kunderna sannolikt hade 

skett.  

(64) Det indirekta tillvägagångssättet grundas bland annat på förutsättningen att kostnadsändringar för insatsvaror övervältras i 
samma takt, oberoende av hur relevanta kostnaderna för insatsvarorna är och i vilken omfattning sådana kostnader ändras. 

Precis som förklaras närmare nedan i punkt Error! Reference source not found. bör man i de flesta fall endast överväga den 

indirekta metoden om denna förutsättning är rimlig i det aktuella fallet. 
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4.3.1. Direkta tillvägagångssätt – jämförelsebaserade metoder 

(92) Den övervältringsrelaterade priseffekten i olika led i försörjningskedjan kan 

beräknas genom att göra en direkt uppskattning av de prisökningar eller 

marginaländringar som uppstått på grund av det ursprungliga överpriset. 

(93) Jämförelsebaserade metoder har fördelen att de använder verkliga uppgifter som 

observerats på samma eller en liknande marknad
65

. Dessa metoder bygger på att 

jämförelsescenariot kan betraktas som representativt för scenariot utan 

överträdelse. Huruvida marknaderna i överträdelsescenariot och 

jämförelsescenariot anses vara tillräckligt lika för att resultatet av en sådan 

jämförelse ska kunna användas vid beräkning av övervältring beror på de nationella 

rättsordningarna
66

.  

4.3.1.1. Metoder 

(94) När den övervältringsrelaterade priseffekten beräknas med hjälp av den direkta 

metoden kan nationella domstolar använda olika tillvägagångssätt. Om uppgifter 

finns tillgängliga kan domstolen uppskatta den prisökning på marknaden i 

efterföljande led som orsakas direkt av kostnadsökningen, eller dra en slutsats om 

övervältring med hjälp av uppgifter om marginaler
67

. Om det första 

tillvägagångssättet används kan domstolen uppskatta skillnaderna mellan priser i 

det observerade scenariot och priser i det kontrafaktiska scenariot med hjälp av 

samma metoder som användes för att beräkna det ursprungliga överpriset, dvs. 

jämförelsebaserade metoder för beräkning av överpriset.  

(95) Såsom förklaras ovan bör de tekniker och metoder som används för att uppskatta 

övervältring kontrollera om det finns faktorer som inte beror på överträdelsen. Det 

ideala vore att jämföra den påverkade marknaden med exakt samma marknad utan 

överträdelsen, men, vilket konstateras i den praktiska vägledningen, det går oftast 

inte att veta exakt hur en marknad skulle ha utvecklats om överträdelsen inte hade 

begåtts. På grund av detta måste i praktiken en liknande marknad användas som 

jämförelseobjekt.  

(96) Marknader som används för jämförelse kan skilja sig från den marknad som berörs 

av överträdelsen på två sätt: antingen vad gäller tidsdimensionen eller 

produktdimensionen.
 
En jämförelse över tid innebär att den marknad som berörs av 

överträdelsen jämförs med hur denna marknad såg ut vid en annan tidpunkt. En 

jämförelse per produkt innebär att den marknad som berörs av överträdelsen 

jämförs med antingen samma marknad i ett annat geografiskt område, eller med en 

annan produktmarknad som anses utvecklas på ett liknande sätt som denna 

marknad
68

. 

                                                 
(65) Detta framhävs i punkt 37 i den praktiska vägledningen och den rättspraxis om uppskattning av överprissättning som det 

hänvisas till där. Vad gäller uppskattning av överprissättning anser även en tysk domstol att jämförbara metoder kan vara att 

föredra jämfört med andra tillvägagångssätt – Düsseldorfs högsta regionala domstol, mål VI-2a Kart 2 – 06/08, 2009, 

punkt 469 ff.  

(66) Den praktiska vägledningen behandlar denna fråga i samband med bedömningar av överprissättning – se till exempel 

punkterna 37 och 59–95. 

(67) Tillvägagångssättet med marginaluppgifter förklaras i större detalj i nedanstående avsnitt om uppskattning av volymeffekten.  

(68) Om man för ett kontrafaktiskt scenario använder marknader i andra länder som jämförelseobjekt bör den nationella 

domstolen även ha möjliga lagstiftningsskillnader i åtanke. Detta är särskilt viktigt när det handlar om reglerade marknader, 

t.ex. marknader för läkemedel eller energi. 
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(97) Den metod som bör användas ska helst vara en som kombinerar de två 

dimensionerna, dvs. tidsdimensionen och produktdimensionen. Denna metod kallas 

för skillnaden-mellan-skillnader-metoden. Den används för att granska hur den 

relevanta ekonomiska variabeln på den marknad som påverkats av övervältringen 

utvecklas under en viss period (skillnad över tid på övervältringsmarknaden) och 

för att jämföra denna utveckling med hur samma variabel utvecklas under samma 

tidsperiod på en jämförelsemarknad som inte påverkats av en överträdelse (till 

exempel på en annan geografisk marknad).  

(98) För att visa hur denna metod kan användas kan det vara till hjälp att 

uppmärksamma de schematiska exemplen med kopparkartellen som visas i 

Diagram 1 och Diagram 3 nedan.  

(99) Om man i ett hypotetiskt fall antar att biltillverkare C1 i medlemsstat 1 (den 

indirekta köparen) yrkar på skadestånd från koppartillverkare A1 (överträdaren), 

såsom förklaras i punkt (19), har all skada som C1 lider av sitt ursprung i 

övervältringen av kostnaderna för överprissättning från kablageleverantör B1. Om 

man skulle använda skillnaden-mellan-skillnader-metoden skulle det innebära att 

man bedömer hur det pris som betalas av biltillverkaren C1 i medlemsstat 1 

(marknaden med en övervältringsrelaterad priseffekt) har utvecklats under en viss 

period, och jämför det med hur det pris som betalas av biltillverkare C2 i 

medlemsstat 2 (som inte påverkas av överträdelsen och därmed saknar 

övervältringsrelaterade priseffekter) har utvecklats under samma tidsperiod. 

Jämförelsen visar skillnaden mellan dessa två skillnader över tid. Det ger en 

uppskattning av ändringen av det pris som betalas av biltillverkaren, och utesluter 

alla de faktorer som hade samma inverkan på marknaderna i både medlemsstat 1 

och medlemsstat 2. Metoden isolerar därmed den övervältringsrelaterade 

priseffekten från annan påverkan på kablagepriset som är gemensam för båda 

marknader. Metoden visas i Diagram 1 nedan.  

Diagram 1: Förklaring av skillnaden-mellan-skillnader-metoden 

 

(100) Ett enkelt exempel från exemplet med kopparkartellen i punkt (6) ovan kan 

illustrera metoden. Anta att en jämförelse före, under och efter överträdelsen visar 

att styckpriset på kablage steg med 100 euro i medlemsstat 1 (där överträdelsen och 

Tid

€

Överträdelsens

start

Överträdelsens 

slut

Pris som betalas av 

biltillverkare C2

Pris som betalas av 

biltillverkare C1
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övervältringen inträffade) mellan 2005 och 2010. En titt på en opåverkad marknad i 

medlemsstat 2 under samma tid visar att styckpriset på kablage steg med endast 

10 euro, till följd av en kostnadsökning för en annan insatsvara, t.ex. plast. Om man 

antar att kostnadsökningen för insatsvaran (plast) också berörde medlemsstat 1 

skulle en jämförelse mellan prisutvecklingen för kablage i medlemsstat 1 och 2 visa 

den prisökning som övervältringseffekten orsakade. I exemplet skulle denna uppgå 

till 90 euro. 

(101) En betydande styrka i denna metod ligger alltså i att den kan utesluta ändringar som 

inte har att göra med den övervältringsrelaterade priseffekten, men som inträffade 

under samma period som övervältringen. Den utgår dock från antagandet att andra 

faktorer, i exemplet ovan priset på plast, påverkar olika marknader på liknande sätt. 

Om så inte är fallet kan en ekonometrisk tillämpning av skillnaden-mellan-

skillnader-metoden vara nödvändig. Dessa tillvägagångssätt beskrivs mer detaljerat 

nedan. 

(102) Såsom framhävs i den praktiska vägledningen
69

 kan även andra metoder användas 

för att konstruera ett kontrafaktiskt scenario. Dessa andra metoder är särskilt 

användbara om det inte finns några tillgängliga historiska prisuppgifter, antingen 

för marknaden där överträdelsen begicks eller för jämförelsemarknaden. I praktiken 

innebär detta att det kan vara omöjligt att observera prisutveckling över tid på 

jämförelsemarknader eller överträdelsemarknader. I ett sådant fall skulle en annan 

jämförelsebaserad metod kunna användas, närmare bestämt en metod som jämför 

olika geografiska marknader. Till exempel, såsom visas i Diagram 2 nedan, kan en 

nationell domstol granska jämförelsen av de priser som betalas av biltillverkare C1 

under överträdelseperioden i medlemsstat 1 (p1) med det genomsnittspris som 

betalas av liknande biltillverkare i medlemsstat 2, dvs. på en annan geografisk 

marknad som inte påverkas av överträdelsen (p2). Denna metod kallas för 

tvärsnittsmetoden
70

. 

Diagram 2: Jämförelsebaserade metoder för beräkning av övervältring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(69) Se punkt 49 ff. i den praktiska vägledningen. 

(70) Denna metod har ofta använts för att bedöma det ursprungliga överpriset i skadeståndstalan – se till exempel de mål som det 

hänvisas till i fotnot 45 i den praktiska vägledningen.  
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(103) Om p1 konstateras vara högre än p2 tyder detta på en övervältringsrelaterad 

priseffekt från kablageleverantör B1 på biltillverkare C1 i medlemsstat 1. Samma 

typ av jämförelse kan göras för alla andra ekonomiska variabler, t.ex. marginaler 

eller volymer som sålts. 

(104) Ibland går det inte att hitta en annan produktmarknad som är tillräckligt lik 

överträdelsemarknaden för att berättiga en tvärsnittsmetod. En annan 

jämförelsebaserad metod som kan tillämpas skulle vara att jämföra priser över tid 

på samma marknad, dvs. en jämförelse före och efter överträdelsen
71

. I detta fall är 

jämförelsemarknaden exakt samma produktmarknad som överträdelsemarknaden, 

men de analyseras vid olika tidpunkter. Metoden visas i Diagram 3 nedan.  

Diagram 3: Jämförelsebaserade metoder för beräkning av övervältring över 

tid
72

 

 

 

(105) I detta exempel antas det att det olagliga fastställandet av priser inom 

kopparsektorn varade i fem år, mellan 2005 och 2010. Under denna period
73

 

övervältrades det ursprungliga överpriset på biltillverkare C. Med denna metod 

jämförs det pris som betalades av biltillverkaren under överträdelseperioden med 

det pris som betalades av biltillverkaren under en period som inte påverkades av 

                                                 
(71) Se punkterna 38–48 i den praktiska vägledningen. 

(72) För enkelhetens skull visar detta diagram endast den priseffekt som uppstår till följd av överträdelsen. I ett verkligt scenario 
påverkas priserna även av andra faktorer än graden av övervältring, till exempel inflation och andra kostnadschocker.  

(73) Det kan dock vara viktigt att ta hänsyn till fördröjd övervältring, som nämns i bilaga 1, när man jämför priser under tiden för 

överträdelsen med priset före och efter överträdelsen. 
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överträdelsen och övervältringen, t.ex. 2003 och 2004. I Error! Reference source 

not found. nedan ges ett exempel på ett fall där en kärande använde sig av detta 

tillvägagångssätt.  

(106) När man tillämpar de metoder som beskrivs ovan måste man kontrollera om det 

finns andra faktorer än de som uppstår till följd av överträdelsen som kan ha 

påverkat graden av övervältring. När man till exempel överväger om andra 

marknader eller tidsperioder är lämpliga som kontrafaktiska scenarier bör 

domstolen även ta hänsyn till andra faktorer som påverkar övervältring och som 

nämns i avsnitt 3 ovan (som rör den ekonomiska teorin för övervältring). Dessutom 

kan andra faktorer såsom skillnader i kostnaderna för insatsvaror, inflation etc. 

också variera mellan de olika marknaderna. För att konstruera ett rimligt 

kontrafaktiskt scenario är det därför mycket viktigt att ta hänsyn till sådana 

faktorer. Olika tekniker för att använda detta tillvägagångssätt beskrivs nedan.  

Ruta 5: Jämförelse före, under och efter överträdelsen – det tyska 

bilglasärendet
74

 

Käranden i denna skadeståndstalan var en indirekt köpare av medlemmarna i en 

bilglaskartell. Kartellmedlemmarna överträdde artikel 101 i EUF-fördraget och 

bötfälldes av Europeiska kommissionen 2008. 

De kärandes experter analyserade prisutvecklingen före, under och efter 

kartellperioden. Inga regressions- eller korrelationsanalyser gjordes, utan 

experterna försökte i stället fastslå ett samband mellan priset på bilglas (den vara 

som var föremål för kartellen) och ersättningsbilglas genom att endast granska 

prismönstren. 

Domstolen ansåg dock att denna analys inte visade något direkt orsakssamband 

mellan prissättningen på de två ovanstående produkterna i tillräckligt hög grad. 

Tillvägagångssättet ansågs därför inte tillhandahålla tillräckliga bevis för 

övervältring i detta ärende.  

 

4.3.1.2. Användning av direkta tillvägagångssätt i praktiken 

(107) Det finns flera tekniker för att uppskatta övervältringsrelaterade priseffekter som 

baseras på det direkta tillvägagångssätt som beskrivs ovan. Vissa faktorer, till 

exempel en ökning av kostnaderna för råmaterial i exemplet ovan, påverkar i 

många fall endast jämförelsemarknaden eller endast den marknad som påverkas av 

övervältringen. Såsom förklaras ovan bör de observerade uppgifterna justeras för 

att ta hänsyn till sådan inverkan. Det kan röra sig om enkla uppgiftsjusteringar i fall 

där det är lätt att redovisa den påverkande faktorn och omfattningen av denna 

faktors effekter.  

(108) Om det finns tillräckligt med tillgängliga uppgifter av god kvalitet kan man i vissa 

fall justera jämförelseuppgifterna med hjälp av ekonometriska tekniker, särskilt 

med regressionsanalys. Regressionsanalys är en statistisk teknik som hjälper till att 

analysera mönster i förhållandet mellan ekonomiska variabler.  

                                                 
(74) Düsseldorfs regionala domstol, beslut av den 19 november 2015, mål nr 14d O 4/14 (det tyska bilglasärendet). 
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(109) I en regressionsanalys studerar man med hjälp av statistiska tekniker ett antal 

dataobservationer av variabeln av intresse och av de variabler som troligen kan 

påverka denna. Det förhållande som fastställs uttrycks vanligtvis i form av en 

ekvation. Tack vare denna ekvation kan man uppskatta effekterna av oberoende 

variabler på variabeln av intresse och isolera dessa från överträdelsens effekter. 

Med hjälp av regressionsanalys kan man uppskatta hur stor korrelationen är mellan 

de relevanta variablerna, vilket i vissa fall kan tyda på ett orsakssamband mellan 

variabler där en variabel påverkar en annan
75

.
 
 

(110) De olika tekniker som finns tillgängliga för justering av jämförelseuppgifter 

beskrivs mer utförligt i den praktiska vägledningen
76

. Den praktiska vägledningen 

ger med hjälp av exempel och förklaringar vägledning om begrepp, 

tillvägagångssätt och villkor för användningen av olika tekniker, och bör utgöra en 

grund för att hantera frågor som rör tillgängliga tillvägagångssätt för att genomföra 

jämförelsebaserade metoder. 

(111) Såsom nämns ovan kan tekniker som grundas på ekonometriska analyser i vissa fall 

medföra betydande kostnader som kan vara oproportionerliga i förhållande till 

värdet på det yrkade skadeståndet. I sådana fall kan domstolen anse att det räcker 

att uppskatta övervältringen genom att samtidigt utvärdera de kvantitativa 

uppgifterna utan att använda en regressionsanalys, och genom att ta hänsyn till de 

kvalitativa bevisen. 

(112) För att uppskatta övervältring med hjälp av kvalitativa bevis kan interna handlingar 

om ett företags prissättningsstrategi vara av särskild betydelse. Vid bedömning av 

interna handlingar bör domstolen vara medveten om att företag inom olika 

branscher, eller till och med inom samma bransch, kan ha olika 

prissättningsstrategier. I vissa fall kan ett företag ha en tydlig strategi eller etablerad 

praxis som fastslår vilka prisjusteringar som kommer att göras till följd av särskilda 

kostnadsändringar. I andra fall kan ett företag sträva efter att uppnå bestämda 

resultatmål. Som ett exempel kan den direkta köparen tillämpa en särskild marginal 

på prissättningen för de produkter som köparen tillhandahåller. En sådan strategi 

tyder i princip på att de skulle övervältra kostnadsändringar.  

(113) Vid bedömning av prissättningsstrategier bör domstolen också ta hänsyn till om det 

berörda företagets prissättningsstrategi faktiskt har genomförts, t.ex. genom att 

granska prisuppgifter för att slå fast huruvida priserna motsvarar 

prissättningsstrategin i fråga.   

(114) Nedan ges exempel på ärenden där nationella domstolar har beaktat kvalitativa 

bevis. 

Ruta 6: Uppskattning av övervältring på grundval av kvalitativa bevis – 

Cheminova (2015)  

I denna dom konstaterade domstolen att en producent av bekämpningsmedel hade 

övervältrat 50 % av det ursprungliga överpriset på de indirekta kunderna. Denna 

slutsats grundades på ekonomisk teori som förutspår att 50 % av ett överpris 

kommer att övervältras om den direkta kunden är ett monopolföretag som står 

                                                 
(75) Regressionsanalyser förklaras i detalj i punkt 69 ff. i den praktiska vägledningen.  

(76) Ibid, kapitel II B. 
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inför en linjär efterfrågan. I detta ärende kunde domstolen förlita sig på offentligt 

tillgängliga marknadsundersökningar där den marknad på vilken den direkta 

kunden verkade ansågs vara en monopolmarknad. I en rapport som tillhandahölls 

av den direkta kunden argumenterades det att marknaden i själva verket borde 

betraktas som konkurrensutsatt, snarare än ett monopol. Den direkta kunden 

hävdade till exempel att ett stort antal produkter konkurrerade på marknaden och 

att de måttliga marknadsandelarna tydde på en konkurrensutsatt marknad. På 

grund av det särskilda ärendets omständigheter instämde dock inte domstolen i 

denna uppfattning.   

Ruta 7: Uppskattning av övervältring på grundval av kvalitativa bevis – 

DOUX Aliments (2014) 

I denna dom konstaterade domstolen att käranden hade bevisat att ingen 

övervältring hade skett. I detta ärende rörde överprissättningen lysin, en 

insatsvara vid produktion av kyckling. Domstolen konstaterade att lysin endast 

stod för 1 % av kostnaderna för kycklingproduktionen och att en så pass liten 

kostnadsökning inte räckte för att bevisa för domstolen att den även skulle leda 

till en ökning av priserna på kyckling. Domstolen konstaterade att priserna 

berodde på andra faktorer, som konkurrens med andra köttprodukter och 

köparmakt. När domstolen slog fast att överpriset inte hade övervältrats på de 

indirekta återförsäljarna hänvisade den till att kyckling säljs på en internationell 

och konkurrensutsatt marknad och att livsmedelskedjor har en stark köparmakt.  

 

(115) När jämförelsebaserade metoder används för att uppskatta överpriser tillämpar 

domstolar dessutom ibland en så kallad säkerhetsrabatt, dvs. avdrag av ett 

tillräckligt stort belopp från de observerade datavärdena för att ta hänsyn till den 

osäkerhet som råder kring uppskattningen
77

. Om det inte går att göra någon 

ekonometrisk analys kan detta också användas vid uppskattningen av övervältring. 

Målet med ett sådant tillvägagångssätt skulle vara att utesluta effekter på den 

variabel som studeras, till exempel det pris som erbjuds av den indirekta kunden, 

från andra möjliga faktorer.  

4.3.1.3. Utmaningar  

(116) Vid uppskattning av den övervältringsrelaterade priseffekten kan domstolen särskilt 

överväga tekniker som, i så stor utsträckning som möjligt, kontrollerar om det finns 

andra faktorer än den som härrör från överträdelsen. En sådan teknik är skillnaden-

mellan-skillnader-metoden. Den kräver information eller uppgifter från en 

jämförelsemarknad (till exempel en annan geografisk marknad) och tidsserier från 

den marknad som påverkas av övervältringen. Domstolen bör dock vara medveten 

om att det finns möjliga utmaningar som kan påverka hur giltiga de 

jämförelsebaserade metoderna är.  

(117) Såsom förklaras ovan ska jämförelsemarknaden helst likna överträdelsemarknaden, 

men inte själv påverkas av överträdelsen. Köpare på vardera marknaden använder 

sig dock ofta av samma insatsvaror. I sådana fall kan det vara svårt att hitta ett 

opåverkat jämförelseobjekt. Om omfattningen av överträdelsen täcker ett brett 

                                                 
(77) Se även punkt 95 i den praktiska vägledningen. 
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geografiskt område är det i synnerhet troligt att produkter som liknar produkten i 

fråga och som innehåller samma insatsvara också har påverkats. Detta kan göra det 

svårt att hitta en lämplig jämförelsemarknad.  

(118) Under andra omständigheter kan jämförelsemarknaden påverkas indirekt av det 

ursprungliga överpriset. I det schematiska exemplet med kopparkartellen i Diagram 

2 köper kablageleverantör B1 koppar av överträdare A1. Även om 

kablageleverantör B2 på jämförelsemarknaden inte köper av överträdare A1 kan 

kablageleverantörerna B2 och B1 vara konkurrenter på samma geografiska 

marknader i efterföljande led. Detta betyder att om kablageleverantör B1 höjer sina 

priser till följd av den ursprungliga överträdelsen kanske konkurrenterna också 

höjer sina priser. I detta fall kan överträdelsen indirekt ha påverkat det pris som 

erbjuds av kablageleverantör B2, vilket innebär att det inte skulle vara ett lämpligt 

jämförelseobjekt
78

. 

(119) När det gäller jämförelse över tid kan det vara svårt att med tillräcklig exakthet 

fastställa den period då marknaden påverkades av en överträdelse. Parterna kan 

lägga fram ett av en konkurrensmyndighet utfärdat beslut som uppger en 

överträdelseperiod, dvs. fastställer på vilka datum överträdelsen inleddes och 

upphörde. Det är dock möjligt att denna period inte motsvarar den period under 

vilken en marknad faktiskt påverkades av överträdelsen. Det är också viktigt att 

observera att fastställandet av datumen för antingen överträdelseperioden eller den 

period under vilken marknaden påverkades kan ha en stor inverkan på 

analysresultatet. 

(120) Såsom nämns ovan är det i verkligheten möjligt att effekten av överträdelsen inte är 

begränsad till den period som uppges i ett sådant beslut
79

. Å ena sidan kan det 

startdatum som fastställts av konkurrensmyndigheten ange ett senare datum än det 

datum då överträdelsen faktiskt inleddes, till exempel på grund av brist på 

tillförlitliga bevis. Å andra sidan kan det slutdatum som uppges i ett beslut om 

överträdelse ange ett tidigare datum än det datum då överträdelsen faktiskt 

upphörde.  

(121) En överträdelses effekter kanske inte heller är begränsade till överträdelsens 

varaktighet. Det är möjligt att överträdelsen påverkar den berörda marknaden även 

efter det beteende som är förbjudet enligt EU:s konkurrensrätt upphörde. Detta är 

särskilt fallet på oligopolistiska marknader, om den information som samlats in 

under överträdelsen gör att leverantörerna av en viss produkt kan anta en hållbar 

strategi med syftet att sälja till ett pris som är högre än det konkurrenskraftiga priset 

(dvs. det pris som skulle ha satts om överträdelsen inte hade begåtts) utan att delta i 

förfaranden som är förbjudna enligt EU:s konkurrensrätt
80

.  

(122) Möjligheten att köpare på olika nivåer i försörjningskedjan kan skjuta upp 

övervältring av kostnaderna för överprissättning kan också påverka jämförelsen 

                                                 
(78) Denna effekt liknar de effekter av umbrella pricing som nämns i punkt (37) ovan. 

(79) Se även punkt 43 i den praktiska vägledningen. 

(80) Se även punkt 153 i den praktiska vägledningen. Se högsta delstatsdomstolen i Karlsruhe, beslut av den 11 juni 2010, mål 6 

U 118/05, (som det också hänvisas till i punkt 44 i den praktiska vägledningen) för ett exempel på när en nationell domstol 

fann att de priser som togs ut under de fem månader som följde på överträdelseperioden fortfarande påverkades av kartellen.  
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betydligt
81

. Detta kan visas med exemplet med kopparkartellen i Ruta 1 ovan. Anta 

att biltillverkare C årligen förhandlar om priser med kablageleverantör B. 

Kablageleverantör B justerar endast sina priser en gång om året, efter det att 

förhandlingarna med biltillverkare C har slutförts. Om en priskartell bildas på 

kopparmarknaden precis efter det att förhandlingarna mellan kablageleverantören 

och biltillverkaren slutförs har kablageleverantören ingen möjlighet att övervältra 

kopparprisökningen på sitt eget pris förrän då nästa års årliga förhandlingar äger 

rum.  

(123) Den fördröjda övervältringen i försörjningskedjan kan därför göra det svårt att 

fastställa den relevanta perioden för jämförelse av priser under och före, eller under 

och efter, överträdelsen (eller båda). Domstolen kan anpassa analysen genom att 

beakta varje falls särdrag, till exempel genom att analysera parternas 

prissättningsstrategier och utifrån detta införa en viss tidsförskjutning när 

prismönstren på olika nivåer i försörjningskedjan analyseras.  

4.3.2. Indirekta tillvägagångssätt – uppskattning av övervältringsgrad  

4.3.2.1. Översikt 

(124) I ovanstående avsnitt beskrivs metoder och tekniker för direkt uppskattning av den 

övervältringsrelaterade priseffekten. I allmänhet rekommenderas den direkta 

metoden om den är praktiskt möjlig och proportionerlig att tillämpa. Detta beror på 

att den direkta metoden har en klar fördel i och med att den gör det möjligt att 

uppskatta övervältring utifrån de faktiska priser som sätts av en direkt eller indirekt 

köpare under överträdelseperioden. Den grundas dock bland annat på 

tillgängligheten till uppgifter om dessa priser. I många fall finns sådan information 

tillgänglig, men om information om faktiska priser inte kan läggas fram inför 

domstolen, till exempel om domstolen konstaterar att utlämnandet av denna 

information är oproportionerligt i förhållande till skadeståndsvärdet i det aktuella 

ärendet, kan övervältringen uppskattas indirekt.  

(125) Detta indirekta tillvägagångssätt kan tillämpas genom att analysera hur tidigare 

förändringar av ett företags kostnader påverkade företagets priser under eller efter 

överträdelseperioden. I exemplet med kopparkartellen i punkt (6) ovan kan till 

exempel graden av övervältring uppskattas genom att analysera hur historiska 

ändringar av kopparkostnaderna påverkade priset på kablage. Enkelt uttryckt 

innebär detta att om en kostnadsökning på 10 euro för koppar följs av en prisökning 

på 5 euro för kablage uppskattas graden av övervältring vara 50 %. För att 

uppskatta övervältringen under överträdelseperioden skulle domstolen därefter 

kunna sammanställa den uppskattade graden av övervältring med information om 

överprissättningen och försäljningen.    

(126) Den indirekta metoden saknar dock inte risker och kan till och med ge vilseledande 

resultat i vissa fall. Det beror på att när domstolen använder den indirekta metoden 

för att uppskatta övervältring kan den varken fastställa om överpriset faktiskt 

övervältras eller se huruvida kostnadsändringar för de påverkade insatsvarorna 

återspeglas i priser i efterföljande led i försörjningskedjan. Det är därför mycket 

                                                 
(81) Företag kan dessutom vara medvetna om att de riskerar att drabbas av skadeståndsanspråk och att omfattningen av ett sådant 

anspråk kan uppskattas på grundval av priser som gäller efter det att överträdelsen har upphört. De kan därför ha anledning 

att upprätthålla prisnivån efter det att överträdelsen upphörde. 
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viktigt att domstolen är medveten om att den indirekta metoden bygger på 

antagandet att kostnadsändringar för insatsvaror återspeglas i priser i efterföljande 

led under överträdelseperioden. Om detta antagande inte stämmer kan denna metod 

ge uppskattningar som är vilseledande i det avseende att de konstaterar en 

övervältring av kostnaderna av överprissättning när ingen övervältring faktiskt har 

inträffat.     

(127) Vid användning av den indirekta metoden bör domstolen sträva efter att uppskatta 

övervältringen på grundval av hur kostnadsändringar för de påverkade 

insatsvarorna tidigare har återspeglats i priser i efterföljande led. Om sådan 

information inte finns tillgänglig kan dock domstolen observera utvecklingen av 

andra delar av köparens marginalkostnader och analysera hur sådana 

kostnadsändringar påverkar priserna i efterföljande led. I det hypotetiska fall som 

fastställs i punkt (6) och anpassas för att förklaras ytterligare i punkt (80) ovan 

innebär detta att en domstol skulle kunna överväga en analys av förhållandet mellan 

kablagepriset och plastkostnaden (som inte påverkas av överträdelsen) och 

uppskatta en grad av övervältring utifrån detta förhållande.    

(128) I de flesta fall rör överträdelsen kostnader för en insatsvara som endast utgör en del 

av köparens marginalkostnader. Som ett exempel kan kablageleverantören behöva 

betala mer för koppar om koppar påverkas av överträdelsen, men kostnaden för 

koppar utgör endast en del av den övergripande marginalkostnaden.  

(129) Om den insatsvara som påverkas av överträdelsen endast utgör en mycket liten del 

av marginalkostnaden kan även betydande kostnadsökningar för denna insatsvara 

vara svåra att upptäcka i köparens prisuppgifter, även om de övervältras 

fullständigt. Ett alternativt tillvägagångssätt kan vara att uppskatta graden av 

övervältring utifrån kostnadsändringar för viktigare insatsvaror, och inte bara 

kostnaden för den mindre viktiga insatsvara som påverkats, men detta 

tillvägagångssätt bygger på antagandet att ökningar av marginalkostnader 

övervältras i samma grad oavsett källan till kostnadsökningen. Om dessutom en 

direkt metod, dvs. en uppskattning av faktiskt pris, inte upptäcker någon statistiskt 

signifikant övervältring kan detta betraktas som bevis som stöder hypotesen att 

ingen övervältring faktiskt har inträffat. Med andra ord är det faktum att ingen 

övervältring upptäckts med hjälp av den direkta metoden inte ett godtagbart eller 

tillräckligt argument i sig för att använda en indirekt metod. 

(130) Såsom förklaras i bilaga 1 finns det även goda skäl till att företag inte alltid 

övervältrar små ändringar i sina marginalkostnader, åtminstone inte på kort sikt, 

även om de skulle övervältra större kostnadsändringar. På grund av detta är det inte 

alltid berättigat att anta att graden av övervältring är densamma för olika 

kostnadsändringar för insatsvaror. En förklaring kan vara att företag kan ådra sig 

kostnader för att ändra sina priser och därför föredrar att vänta tills ökningarna av 

marginalkostnaderna når över ett visst tröskelvärde innan företaget ändrar sina 

priser. En annan förklaring skulle kunna vara att den direkta köparen inte har 

upptäckt att det skett en relevant kostnadsändring för insatsvarorna.  

(131) Vid bedömningen av indirekta bevis för övervältring som bygger på utvecklingen 

av kostnadskomponenter som inte påverkas av överpriset bör den nationella 

domstolen i särskilda fall även ta hänsyn till kvalitativa bevis som visar att 

övervältring av små kostnadsökningar överensstämmer med den direkta eller 

indirekta köparens handelsbruk. 
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4.3.2.2. Metoder  

(132) Det indirekta tillvägagångssättet kräver information om det ursprungliga överpriset 

och den relevanta graden av övervältring. Som utgångspunkt kan en uppskattning 

av överpriset redan ha fastställts i andra förfaranden eller härledas ur tidigare 

domstolsmål. Om det inte finns någon tidigare uppskattning av överpriset kan 

domstolen överväga de tekniker som tas upp i den praktiska vägledningen
82

. I 

sådana fall kan domstolen, på kärandens begäran, kräva att överträdaren lämnar ut 

relevanta uppgifter.  

(133) En fördel med den direkta metoden är att den gör det möjligt att konstruera ett 

kontrafaktiskt scenario. Såsom nämns i punkt (63) ovan är syftet med detta att 

isolera överträdelsens effekt från andra prispåverkande faktorer. Den indirekta 

metoden möjliggör inte ett sådant tillvägagångssätt, men det är fortfarande viktigt 

att kontrollera om det finns faktorer som inte hör samman med överträdelsen. Ett 

tillvägagångssätt kan vara att använda kvantitativa tekniker, till exempel 

regressionsanalys
83

. I exemplet med kopparkartellen kan till exempel en domstol 

beakta en analys av förhållandet mellan de priser som tas ut av kablageleverantören 

och kostnadsändringar för insatsvarorna för kablage. Andra faktorer kan dock 

också påverka priset i efterföljande led i försörjningskedjan. T.ex. kan priset på 

kablage också påverkas av fluktuationer i efterfrågan bland biltillverkare. Om 

domstolen inte beaktar sådana ytterligare faktorer kommer den uppskattade graden 

av övervältring med högsta sannolikhet att vara missvisande.   

(134) En regressionsanalys kräver vanligen stora mängder uppgifter om kostnader och 

priser. På grund av detta kan domstolen i stället överväga om uppskattningar från 

andra källor skulle kunna ge en rimlig uppskattning av graden av övervältring i det 

aktuella ärendet. Exempel på sådana källor kan omfatta grader av övervältring från 

andra ärenden som rör samma bransch eller andra branscher, akademiska studier 

som är relevanta för branschen i det aktuella ärendet eller bevis som tillhandahålls i 

vittnesmål. Detta alternativ är särskilt praktiskt om de nödvändiga uppgifterna inte 

är tillgängliga eller om kvantitativa metoder inte tar med relevanta kontrollfaktorer 

i beräkningarna. 

(135) Det är dock mycket viktigt att domstolen är medveten om att uppskattningar som 

grundas på andra källor riskerar att inte beakta faktorer som är relevanta för graden 

av övervältring i det aktuella fallet. Det kan i synnerhet vara viktigt att granska den 

metodik som ligger till grund för uppskattningarna från andra källor och resultatens 

känslighet för möjliga skillnader mellan dessa uppskattningar och graden av 

övervältring i det aktuella fallet. För att göra detta kan domstolen beakta relevanta 

aspekter av ekonomisk teori, i enlighet med förklaringen i avsnitt 2.4 ovan och i 

bilaga 1, såsom graden av konkurrens. Om det bara finns begränsad information, 

t.ex. om olika marknadsvillkor och om hur graden av övervältring fastställdes, 

kanske den indirekta metoden inte är lämplig. 

                                                 
(82)  Se punkt 26 ff. i den praktiska vägledningen. 

(83) Begreppet regressionsanalys förklaras i detalj i kapitel II.2 i den praktiska vägledningen.  



UTKAST 

 

34 

 Beräkning och uppskattning av volymeffekter 4.4.

4.4.1. Inledning 

(136) Såsom förklaras i punkt (11) ovan har personer som lidit skada av en överträdelse 

av EU:s konkurrensrätt rätt till full ersättning. Om övervältring beaktas utan 

volymeffekten underskattas den faktiska skadan. Uppskattningen av volymeffekten 

är därför lika viktig som uppskattningen av den övervältringsrelaterade 

priseffekten
84

. 

(137) Såsom visas i Diagram 4 nedan avser volymeffekten den uteblivna vinst som 

uppstår till följd av minskad försäljning som orsakats av övervältring, dvs. en lägre 

försäljningsvolym till följd av en prisökning. I det sekventiella tillvägagångssättet, 

som nämns ovan i punkt (71), är det tredje steget för att fullständigt beräkna de 

skador som orsakats av överprissättningar att uppskatta volymeffektens omfattning.  

Diagram 4: Volymeffekten 

 

(138) Volymeffekten motsvarar skillnaden mellan q1 och q2. Den uteblivna vinst som 

härrör från utebliven försäljning anges med område C, som erhålls genom att 

multiplicera denna uteblivna volym med den vinstmarginal (p1-c1) som uppnås av 

köparen i det kontrafaktiska scenariot, dvs. den marginal som köparen skulle ha 

tjänat om överträdelsen och övervältringen inte hade inträffat.  

(139) Uppskattningen av volymeffekten kräver en bedömning av två faktorer, nämligen i) 

ändringen av kvantitet till följd av prisökningar och ii) marginalen i det 

kontrafaktiska scenariot. Uppskattningen av dessa faktorer kräver uppgifter om 

parametrar utöver de som är nödvändiga för att uppskatta den 

övervältringsrelaterade priseffekten. Tillgängligheten till uppgifter är också en 

mycket viktig del som domstolen bör överväga när uppskattningen av 

volymeffekten görs. Beroende på vilka uppgifter som finns tillgängliga kan olika 

metoder användas. Dessa beskrivs mer detaljerat nedan.  

                                                 
(84) Nationella domstolar i EU har i flera fall bekräftat vikten av att uppskatta volymeffekten. I till exempel mål U 2014/15 i 

Oberlandsgericht i Karlsruhe, 2016, konstaterade en tysk domstol att övervältringen av kostnaderna för överprissättning 

senare kan leda till en minskning av den kvantitet som säljs av den direkta köparen.  

𝑝1 

𝑝2 

𝑐1 

 

𝑐2 

𝑞2 

  

𝑞1 

  

 C 
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4.4.2. Direkt tillvägagångssätt  

4.4.2.1. Uppgifter/information som behövs 

(140) Det direkta tillvägagångssättet för att uppskatta volymeffekten kräver information 

om i) den observerade kvantitet som sålts av det företag som påverkats av 

överprissättningen, ii) den volym som sålts i det kontrafaktiska scenariot och iii) 

den pris-kostnadsmarginal som skulle ha uppnåtts av köparen om överträdelsen inte 

hade inträffat. På begäran från den andra parten kan domstolen begära att sådana 

uppgifter lämnas ut av den berörda köparen. Det är dock viktigt att notera att den 

observerade pris-kostnadsmarginalen inte är den relevanta marginal som krävs för 

att uppskatta volymeffekten. Om till exempel köparen övervältrar hälften av 

överpriset kommer detta att minska marginalen, vilket innebär att den observerade 

marginalen kommer att vara mindre än den som uppmäts i det kontrafaktiska 

scenariot. I detta fall skulle användningen av den observerade marginalen 

underskatta volymeffektens storlek. 

(141) Domstolen bör dessutom vara medveten om att den relevanta marginalen för att 

uppskatta volymeffekten inte nödvändigtvis motsvarar standardmätningar av ett 

företags redovisningsmarginal, såsom rörelseresultat före finansiella intäkter och 

kostnader eller företagets nettoinkomst.  

(142) De relevanta marginalerna för att uppskatta volymeffekterna definieras av priserna 

på de relevanta produkterna minus de uteblivna kostnaderna, dvs. kostnader som 

sparats in till följd av produktionsminskningen. Utöver en bedömning av vilka 

kostnader som anses möjliga att undvika kan domstolen därmed begära att priserna 

på de relevanta produkterna ska lämnas ut. I detta sammanhang kan domstolen 

även kräva att interna handlingar med information om de bruttomarginaler som 

köparen använder för sina egna prissättningsbeslut lämnas ut.  

4.4.2.2. Metoder och utmaningar 

(143) Den uteblivna vinst som är anknuten till volymeffekten kan uppskattas direkt 

genom att multiplicera marginalen i det kontrafaktiska scenariot med den 

minskning av försäljningsvolymer som följer av övervältringen av kostnaderna för 

överprissättning. 

(144) Med hjälp av de relevanta uppgifterna från käranden kan domstolen överväga de 

jämförelsebaserade tekniker som beskrivs ovan för att uppskatta marginalen och 

kvantiteten i det kontrafaktiska scenariot. Eftersom den observerade 

vinstmarginalen och kvantiteten kan påverkas av andra faktorer som inte har 

samband med överträdelsen är det i många fall nödvändigt att kontrollera om det 

finns sådana ytterligare faktorer. Domstolen bör därför sträva efter att använda ett 

av de tillvägagångssätt som beskrivs ovan för att kontrollera om det finns faktorer 

som inte har samband med överträdelsen, till exempel genom att ta fram en 

regressionsanalys.  

(145) Om det saknas uppgifter som krävs för att utföra skillnaden-mellan-skillnader-

metoden kan domstolen överväga de andra tekniker som beskrivs ovan, t.ex. 

tvärsnittsmetoden eller jämförelse över tid. Om sådana tekniker används är det 

dock också viktigt att konstruera ett sunt kontrafaktiskt scenario, med hänsyn till 

faktorer som skiljer sig mellan de olika marknaderna eller tidsperioderna. 
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(146) De jämförelsebaserade metoderna bygger på antagandet att referensperioderna eller 

marknaderna är tillräckligt lika, särskilt när det gäller marknadsegenskaper som är 

relevanta för vinstmarginaler, till exempel konkurrensnivån på marknaden eller 

leverantörernas kostnadsstruktur. Dessa antaganden är svåra att verifiera eftersom 

det troligen finns ett stort antal faktorer och strategiska beslut som avgör ett 

företags marginaler.  

4.4.3. Elasticitetsmetoden 

(147) Volymeffekten kan även uppskattas genom att kombinera den prisökning som 

observerats till följd av övervältringsrelaterad priseffekt med en uppskattning av 

den berörda efterfrågans priskänslighet. Såsom nämns ovan avgör efterfrågans 

priskänslighet hur pass starkt förhållandet mellan pris och efterfrågan är. Om till 

exempel en prisökning på 1 euro har samband med en betydande minskning av den 

kvantitet som köps in kan man säga att efterfrågan är mer priskänslig än om 

minskningen av inköpskvantiteten är mindre betydande för samma prisökning på 

1 euro. Efterfrågans priselasticitet visar med hur många procent den efterfrågade 

kvantiteten förändras då priset ökar med en procent.  

4.4.3.1. Metoder och information som krävs 

(148) Volymminskningen, som framställs genom försäljningsminskningen från q1 till q2  i 

Diagram 4 ovan, påverkas i allmänhet av ett företags egen prisökning samt av 

förändringar av konkurrenternas priser
85

. Den uteblivna volymens omfattning 

kräver därför en bedömning av hur övervältringen har påverkat priserna för alla 

konkurrenter på marknaden, samt efterfrågans känslighet för dessa 

prisförändringar. När denna metod tillämpas uppskattas volymeffekten
86

 genom att 

den uteblivna volymen multipliceras med marginalen i det kontrafaktiska scenariot.  

(149) Vilka uppgifter som krävs för att uppskatta volymeffekten med hjälp av 

elasticitetsmetoden beror på om de berörda företagen påverkas på samma sätt av 

överprissättningen, dvs. om överprissättningen är sektorsövergripande. Om så är 

fallet brukar utebliven försäljning röra produkter och företag utanför marknaden. 

Dessutom kan volymeffekterna för både den egna priselasticiteten och 

korspriselasticiteten fångas upp av marknadens priselasticitet. I sådana fall kan 

volymeffekten uppskattas utifrån marginalen i det kontrafaktiska scenariot, 

marknadens efterfrågeelasticitet och observerade priser och kvantiteter, som anges 

som p1 och q2.  

(150) Marginalen i det kontrafaktiska scenariot kan även uppskattas med hjälp av det 

direkta tillvägagångssättet. En kvantitativ uppskattning av efterfrågans 

marknadselasticitet kan kräva enorma mängder uppgifter om priser och kvantiteter, 

som kanske inte finns tillgängliga eller är proportionerliga i ett visst ärende. I 

sådana fall kan domstolen anse att det räcker att använda andra beviskällor, till 

exempel information från tidigare marknadsundersökningar på den berörda 

marknaden eller interna handlingar med information om den relevanta 

elasticiteten.
87

 

                                                 
(85) Detta eftersom företag konkurrerar med priser.  

(86) Volymeffekten framställs med området C i Diagram 5 i bilaga 1. 

(87) Se till exempel mål nr U-4-07, Cheminova v Akzo Nobel, dom av den 15 Januari 2015.  
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(151) Såsom förklaras i punkt (179) ff. kan företag även ha anledning att öka sina priser 

och minska sin produktion som svar på företagsspecifika överprissättningar. I 

sådana fall kan det vara nödvändigt att uppskatta både företagets egen priselasticitet 

och korspriselasticiteten, dvs. hur ett företags försäljningsvolym förändras när 

företaget ändrar sina egna priser och hur ett företags försäljningsvolym påverkas av 

prisändringar som görs av andra företag som verkar på marknaden. Den andra 

effektens omfattning beror på om de produkter som erbjuds på marknaden är 

närbesläktade ersättningsprodukter. Om konkurrentens produkter inte är 

närbesläktade ersättningsprodukter kan man därför dra slutsatsen att konkurrentens 

reaktioner troligen inte kommer att ha någon betydande inverkan på 

försäljningsvolymen, även om det inte går att mäta dessa effekter exakt, till 

exempel på grund av tillgängligheten till uppgifter.  

4.4.3.2. Utmaningar 

(152) När elasticitetsmetoden tillämpas kan domstolen uppskatta de relevanta 

elasticitetsparametrarna. Ett sätt att göra detta är att utveckla en efterfrågemodell 

och använda ekonometri. Denna metod är dock, vilket nämns ovan, mycket 

krävande i fråga om nödvändiga uppgifter och antaganden. Om det inte finns 

tillgängliga uppgifter och andra källor används, t.ex. marknadsundersökningar eller 

information från tidigare ärenden, är det viktigt att notera att sådana källor kanske 

inte är lämpliga om marknaden i det berörda ärendet skiljer sig från den marknad 

som beskrivs i undersökningarna när det gäller marknadsstruktur. I sådana fall 

kanske inte elasticitetsmetoden ger en korrekt uppskattning av volymeffekten. 

(153) Såsom nämns i inledningen till detta avsnitt om beräkning härrör de tre möjliga 

komponenterna för skada i en skadeståndstalan från det ursprungliga överpriset, 

övervältringseffekten och volymeffekten
88

. Domstolen kan välja att uppskatta de tre 

komponenterna i ordningsföljd. Beräkning av överpriset skulle då utgöra det första 

steget, uppskattning av den övervältringsrelaterade priseffekten skulle utgöra det 

andra steget och uppskattningen av den övervältringsrelaterade volymeffekten det 

tredje steget. 

5. BILAGA 1 – EKONOMISK TEORI 

 Inledning 5.1.

(154) Denna bilaga innehåller en närmare förklaring av de aspekter av ekonomisk teori 

som är relevanta när man uppskattar övervältringen. Precis som beskrivs i 

punkt (45) ff. ovan kan olika faktorer påverka graden av övervältring i ett visst fall, 

såsom vilka kostnader för insatsvaror som omfattas av ett överpris, den typ av 

produktefterfrågan som den direkta eller indirekta kunden står inför, slaget och 

intensiteten med avseende på den konkurrensmässiga interaktionen mellan företag 

på den marknad där de direkta eller indirekta kunderna verkar och andra delar 

såsom den andel av ett företags olika insatsvaror som påverkas av 

överprissättningen eller tidshorisonten för överträdelsen. 

                                                 
(88) Se punkt (71). 
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 Kostnader för insatsvaror och deras effekt på prissättningsbeslut 5.2.

(155) Såsom förklaras i punkt (42) ovan leder det ursprungliga överpriset till att 

kostnaderna för insatsvaror ökar för köpare av de överprissatta produkterna eller 

tjänsterna. Huruvida dessa köpare kan och vill övervältra överpriset på sina egna 

kunder – och, i så fall, i vilken utsträckning – beror bland annat på köparnas 

kostnadsstrukturer. Nedan följer en närmare förklaring av hur graden av 

övervältring av kostnaderna för överprissättning påverkas av fasta och rörliga 

kostnader och utformningen av avtal mellan företag på olika nivåer i 

försörjningskedjan. 

(156) För att identifiera övervältringseffekter är det viktigt att fastställa om de kostnader 

för insatsvaror som uppstod för en köpare som påverkas av en överprissättning 

varierar beroende på den kvantitet som köparen beställer (dvs. rörliga kostnader för 

insatsvaror) eller inte (dvs. fasta kostnader för insatsvaror). Enligt ekonomisk teori 

är den relevanta kostnadskategorin för prisbildningar på kort sikt rörliga kostnader, 

eller närmare bestämt marginalkostnader, det vill säga den kostnadshöjning som 

uppstår när en ytterligare insatsvara köps in (se Ruta 8 nedan). Motsatsen till 

sådana kostnader är fasta kostnader, som i sin tur brukar påverka företagens 

långsiktiga strategiska beslut, såsom marknadsdeltagande, produktlansering och 

investeringsnivå. 

Ruta 8: Exempel på marginalkostnader och fasta kostnader 

För att förklara begreppen marginalkostnader (rörliga kostnader) och fasta 

kostnader kan det vara till hjälp att begrunda de schematiska exemplen med 

kopparkartellen som redan nämnts i Ruta 1. 

Exempelvis skulle kablageleverantörens rörliga kostnader vara de kostnader som 

hör samman med produktionen av ett ytterligare kablage. Sådana kostnader kan 

omfatta insatsvaror som behövs för att producera det ytterligare kablaget 

(inklusive koppar och plast), elkostnader och arbetskraftskostnader som hör 

samman med den extra produktionen.  

Kablageleverantören ådrar sig dock också fasta kostnader för sin produktion, 

såsom saluföring av sina produkter och investeringar i nya maskiner. Dessa 

kostnader påverkas inte av produktionen av ett ytterligare kablage och anses 

därför vara fasta. 

  

(157) Det är vanligtvis överprissättningens inverkan på köparens marginalkostnader, eller 

rörliga kostnader, som är den relevanta utgångspunkten för bedömningen av 

övervältringseffekter. 

(158) Avtal mellan företag på olika nivåer i försörjningskedjan, med villkor för hur 

företag förser sina köpare med produkter eller varor, kan röra komponenter som 

betraktas som antingen rörliga eller fasta kostnader. Ofta är till exempel vissa 

komponenter av det pris som betalas av en köpare inte beroende av inköpsvolymen, 

medan andra komponenter är det. Till följd av detta är det i skadeståndsärenden 

som rör ett argument om övervältring viktigt att fastställa om de priskomponenter 

som påverkas av överträdelsen är fasta eller inte, utifrån köparens synpunkt. 
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(159) I det extremfall där endast en fast priskomponent ökas av överträdaren förväntas 

ingen övervältring i form av en ökning av det pris som sätts av köparen på köparens 

egen produkt på kort sikt. På lång sikt skulle de fasta priskomponenterna för 

insatsvaror dock kunna påverka företagens strategiska beslut. Effekten av de höjda 

fasta priserna på insatsvaror skulle därför också kunna vara relevant när det gäller 

övervältring. Om till exempel den höga fasta priskomponenten för insatsvaror som 

fastställs av överträdarna leder till att en eller fler av deras direkta köpare lämnar 

den marknad där de var verksamma skulle denna marknads konkurrenskraft 

minska, vilket därmed skulle leda till att högre priser fastställs av de kvarstående 

köparna. De högre kostnaderna för insatsvaror som följer av höjningen av den fasta 

komponenten påverkar med andra ord de verksamma köparnas priser i viss mån 

och övervältras därmed också på den indirekta köparen. 

(160) Den tidsram inom vilken prissättningen övervägs påverkar huruvida kostnader 

kategoriseras som rörliga eller fasta. I allmänhet pekar ekonomiskt teori på att ju 

längre den relevanta tidsramen är, desto större är den andel av de totala kostnaderna 

som bör betraktas som rörliga. Med andra ord kan en viss kostnadskategori som ses 

som fast på kort sikt betraktas som rörlig av företaget på längre sikt. När en 

domstol bedömer den relevanta tidsramen i ett särskilt ärende kan den beakta 

information från partens interna handlingar, t.ex. information om vilka kostnader 

som företaget tar hänsyn till i sina egna prissättningsbeslut. 

(161) Dessa överväganden om fasta och rörliga kostnader är av särskild vikt för 

domstolen när volymeffekten uppskattas, eftersom uppskattningen av denna effekt 

kräver en bedömning av marginalen för de företag som är inblandade i det aktuella 

ärendet.  

 

 Efterfrågans särdrag och kopplingar till priser 5.3.

(162) En annan faktor som är mycket viktig för att uppskatta övervältringseffekter är 

vilken slags efterfrågan som de direkta köparna står inför på den marknad där de är 

verksamma. Inom ekonomin är förhållandet mellan efterfrågan och prisnivån en 

viktig faktor för att beskriva hur en marknad fungerar. På alla marknader avser 

efterfrågan den kvantitet av den berörda varan eller tjänsten som köpare på denna 

marknad är villiga att köpa till ett visst pris. 

(163) Kopplingen mellan efterfrågan och prisnivån är i de flesta fall negativ. Det innebär 

att ju högre prisnivån är, desto lägre är den totala kvantiteten av produkter som 

köparna på marknaden är villiga att köpa. Efterfrågans priskänslighet avgör hur 

starkt förhållandet är mellan pris och efterfrågan. Om till exempel en prisökning på 

1 euro har samband med en betydande minskning av den kvantitet som köps in kan 

man säga att efterfrågan är mer priskänslig än om minskningen av 

inköpskvantiteten är mindre betydande för samma prisökning på 1 euro. 



UTKAST 

 

40 

Diagram 5: Efterfrågekurvan 

 

Den normala nedåtlutande inversa efterfrågekurvan visas i ovanstående 

diagram
89

. Som man kan se motsvarar en relativt hög prisnivå, dvs. P2, en relativt 

låg levererad kvantitet, dvs. q2.  

Område A i diagrammet motsvarar överpriset från överträdelsen. Den direkta 

köparen skadas av prisökningen eftersom köparen står inför högre kostnader för 

insatsvaror, som anges som C2- C1. Den övervältringsrelaterade priseffekten visas 

med område B, medan volymeffekten visas med område C. Dessa effekter 

förklaras mer utförligt nedan. 

 

(164) En ofta använd sammanfattning av efterfrågans egen priskänslighet är efterfrågans 

så kallade priselasticitet. Efterfrågans priselasticitet visar med hur många procent 

den efterfrågade kvantiteten förändras då priset ökar med en procent. Om till 

exempel efterfrågans priselasticitet för ett företag är -0,5 innebär det att en 

prisökning på 1 % leder till att efterfrågan minskar med 0,5 %. En elasticitet på -0,2 

å andra sidan innebär att efterfrågan endast minskar med 0,2 % för varje prisökning 

på 1 %. I det senare fallet kan man säga att efterfrågan är mindre elastisk än i det 

förra fallet, dvs. den är mindre priskänslig eftersom inköpskvantiteten inte reagerar 

lika starkt på prisökningen. 

(165) I samband med övervältring från en direkt kund till en indirekt kund är man 

intresserad av den efterfrågan som den direkta kunden står inför. De indirekta 

kunderna kan minska sin efterfrågan för att bemöta den direkta kundens prisökning. 

I en skadeståndstalan inför en nationell domstol som rör en överträdelse av EU:s 

konkurrensrätt kan denna prisökning bero på att vissa eller alla delar av 

kostnadsökningen för insatsvaror har övervältrats av den direkta köparen på den 

indirekta köparen.  

                                                 
(89) Diagrammet visar priser (vertikal axel) som en funktion av den efterfrågade kvantiteten (horisontell axel). Denna 

efterfrågekurva kallas ofta för ”invers efterfrågekurva”, medan en kurva som visar efterfrågan på den vertikala axeln som en 

funktion av priserna på den horisontella axeln helt enkelt kallas för ”efterfrågekurva”. I följande grafiska exempel visas 

inversa efterfrågekurvor, men för enkelhetens skull kallas dessa för efterfrågekurvor. 

C

Kvantitet

Pris/

kostnad

A

B
Efterfrågekurva
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(166) Volymeffektens omfattning påverkas direkt av efterfrågans priskänslighet. Det 

beror på att priskänsligheten avgör hur mycket efterfrågan minskar efter en 

prisökning. För en viss prisökning är produktionsminskningen större ju 

priskänsligare efterfrågan är. Därför har volymeffekten, dvs. den vinst som förloras 

av överträdarens kund till följd av produktionsminskningen (efterfrågan), ett nära 

samband med efterfrågans priskänslighet. 

(167) Övervältringens omfattning, och därmed storleken på övervältringens effekter, hör 

också samman med förhållandet mellan efterfrågan och priset. I detta fall är det 

dock inte efterfrågans priskänslighet som är direkt relevant, utan snarare hur 

efterfrågans priskänslighet förändras när priset ändras. Denna förändring av 

priskänsligheten i förhållande till priset kallas för krökningen av efterfrågan. 

(168) Krökningen av efterfrågan visar hur efterfrågans grad av känslighet för 

prisförändringar varierar beroende på pris- eller produktionsförändringar. När 

efterfrågekurvan är linjär, som till vänster i ruta 9 nedan, har den ingen krökning 

och lutningen är konstant. Vid konvex efterfrågan, som visas till höger i ruta 9 

nedan, blir efterfrågan mindre känslig för prisförändringar när priset stiger. Så kan 

vara fallet om de produkter eller tjänster som påverkas av överprissättningen 

betecknas som nödvändiga varor. Ett exempel kan vara efterfrågan på dricksvatten, 

eftersom en kund kan bli allt mindre känslig för en prisökning i takt med att den 

tillgängliga kvantiteten minskar. 

(169) Om efterfrågekurvan däremot är konkav, som i mitten av Ruta 9, blir efterfrågan 

känsligare för prisförändringar när priset stiger. Så kan till exempel vara fallet om 

kunden har tillgång till en ersättningsprodukt för en produkt som påverkas av 

överprissättningen. Ett exempel kan vara efterfrågan på bensin. På en viss prisnivå 

kanske kunderna slutar att köpa bensindrivna bilar och i stället byter till elbilar. 

Detta skulle innebära att efterfrågan på bensin blir känsligare för prisförändringar, 

eftersom fler kunder byter försörjning om bensinpriset stiger.  

(170) Krökningen av efterfrågekurvan kan ha en betydande inverkan på övervältringen av 

kostnaderna för överprissättning. På en viss konkurrensnivå ökar övervältringen av 

en sektorsövergripande överprissättning ju mer konvex efterfrågekurvan är. Om 

efterfrågan är tillräckligt konvex kan graden av övervältring överstiga 100 %. 

Ruta 9: Krökningen av efterfrågan 

Beroende på marknadens egenskaper kan efterfrågekurvan vara linjär, konvex 

eller konkav, såsom visas nedan. Den nedåtgående formen på efterfrågekurvan 

visar att kundefterfrågan stiger ju mer priset sänks. Efterfrågekurvans lutning 

visar hur kvantitetsefterfrågan förändras i takt med priset. En brantare 

efterfrågekurva tyder på att efterfrågan är mindre känslig för prisökningar.  
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 Ett företags prissättningsbeslut 5.4.

(171) Precis som förklaras ovan i punkterna (46) och (47) avgörs ett företags incitament 

för att övervältra kostnaderna för överprissättning på sina kunder av vilken typ av 

efterfrågan och kostnader som det rör sig om
90

. Enligt ekonomisk teori justerar ett 

företag sina priser endast om detta kommer att öka vinsten. För att få ett högre pris 

måste ett företag dock vanligen godta en minskad försäljning. Bedömningen av 

avvägningen mellan ökad vinst från högre priser och minskad vinst från minskad 

försäljning är viktig för att förstå övervältringseffekternas omfattning i 

skadeståndstalan.  

(172) Denna avvägning förklaras i Ruta 10 nedan. Om ett företag, till exempel en direkt 

kund till en producent av råmaterial, höjer sina priser kan effekten på vinsten från 

de högre priserna visas med område A i det vänstra diagrammet i Ruta 10. Den 

anknutna uteblivna vinst som uppstår till följd av den minskade försäljningen 

motsvarar område B. Om en effekt av en annan liten prisökning leder till att 

område A motsvarar område B finns det inte utrymme att öka vinsten med 

ytterligare prisjusteringar. Om priserna höjs över denna punkt kommer den 

vinstmarginal som förloras på grund av den efterföljande försäljningsminskningen 

att väga tyngre än de marginalökningar som tjänas in för kvarstående försäljning.  

(173) Om den direkta köparen står inför högre råmaterialskostnader, till exempel om 

leverantörerna av råmaterial höjer priserna i strid med artikel 101 i EUF-fördraget, 

kan detta ändra villkoren för den avvägning som beskrivs i punkt (172) ovan. En 

ökning av den direkta kundens kostnader kommer att minska de marginaler som 

tjänas in för försäljning till det gällande priset. I fråga om vinst gör detta att det blir 

mindre kostsamt att höja priset på bekostnad av en viss utebliven försäljning. Den 

uteblivna vinst som följer av den minskade försäljningen när kostnaderna har ökats 

representeras av område D i det högra diagrammet i Ruta 10 nedan. Eftersom 

område D är mindre än område B har den direkta kunden anledning att öka sitt pris 

som svar på kostnadsökningen, dvs. att övervältra kostnadsändringen, åtminstone i 

viss utsträckning.  

                                                 
(90) Se även punkt 98 i Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördrag (2004/C 101/08). 

Linjär Konkav Konvex

Pris Pris Pris

Kvantitet Kvantitet Kvantitet

Konstant 

lutning när 

priset ökar

Minskande

lutning när 

priset ökar

Ökande

lutning när 

priset ökar
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Ruta 10: Avvägning mellan prisökning och utebliven försäljning 

 

 Konkurrensintensitet och kopplingar till övervältring 5.5.

5.5.1. Överlappande konkurrenskraft på marknaderna 

(174) På varje viss nivå i försörjningskedjan kan konkurrensen mellan företag vara mer 

eller mindre intensiv. I den ena änden finns ingen konkurrens, alltså när ett företag 

är ett monopolföretag i sitt led i försörjningskedjan. I den andra änden kan 

konkurrensen mellan företagen vara mycket intensiv (t.ex. när många företag säljer 

relativt homogena produkter på en marknad som det är lätt att ta sig in på), på så 

sätt att varje företag måste anpassa sig efter de andras priser och inte påverkar 

marknadspriserna, som kommer att motsvara eller ligga mycket nära 

marginalkostnaderna för produktionen. Det sistnämnda fallet är det som kallas för 

perfekt konkurrens. Mellan dessa två ytterligheter finns det ett stort antal 

mellanliggande scenarier där konkurrensen kan vara mer eller mindre intensiv, 

beroende på t.ex. antalet företag inom sektorn eller om de produkter som säljs av 

olika företag är närbesläktade ersättningsprodukter eller inte. 

(175) Sådan marknadskonkurrens påverkar eventuell övervältring direkt. I referensfallet 

med perfekt konkurrens övervältras 100 % av de sektorsövergripande 

kostnadschockerna på de direkta kunderna. I ett sådant fall måste därför endast 

volymeffekterna beräknas utöver överpriset. En sådan förenklad marknadsstruktur 

med perfekt konkurrens kan fungera som ett referensfall för domstolen när 

övervältringseffekter bedöms (även om detta observeras mer sällan på verkliga 

marknader). 

(176) Vid monopol eller i ett flertal mellanliggande scenarier skulle övervältringen av 

kostnaderna för överprissättning däremot inte vara 100 % utan i stället ligga under 

eller över detta tröskelvärde. När man hanterar skadeståndstalan inför nationella 

domstolar för överträdelser av EU:s konkurrensrätt är det därför i allmänhet 

relevant att inte bara uppskatta överpriset, utan även övervältringen och 

volymeffekterna, när marknadsstrukturen avviker från referensfallet med perfekt 

konkurrens. 

(177) Ett exempel på marknadsstrukturer som kännetecknas av konkurrens som inte är 

perfekt är en marknad med differentierade produkter. Differentiering kan uppstå 

antingen i fråga om produktegenskaper eller geografi. De direkta köparna kan till 

Pris,

kostnad
Pris,

kostnad

Kvantitet (q) Kvantitet (q)

A

D

A

B Efterfrågan Efterfrågan

∆p↑ ∆p↑

∆c↑c

∆q

←
∆q

←
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exempel erbjuda produkter som skiljer sig åt i fråga om faktisk kvalitet eller som 

uppfattas skilja sig åt i fråga om kvalitet av produktens kunder. Alternativt, på 

grund av att de direkta köparna befinner sig på olika platser, kan 

transportkostnaderna för de varor som erbjuds vara olika för olika kunder (som 

också kan befinna sig på olika platser). Differentieringen kan göra att produkter 

inte är perfekta ersättningsprodukter för varandra. Kunderna kanske inte ser alla 

produkter som fullständigt utbytbara.  

(178) Denna ofullständiga utbytbarhet kan leda till nedsatt konkurrenstryck på 

leverantörer som kanske inte har konkurrenter som erbjuder nära utbytbara 

produkter. Med andra ord förutspår ekonomisk teori att konkurrensintensiteten 

minskar när produktdifferentieringen ökar. Såsom förklaras i punkt (175) ff. ovan 

innebär svagare konkurrens en lägre grad av övervältring för en 

sektorsövergripande överprissättning, dvs. allt eftersom differentieringen av de 

direkta köparnas produkter ökar närmar sig graden av övervältring för en 

sektorsövergripande överprissättning som dessa produkter omfattades av den grad 

där varje direkt köpare är ett monopolföretag. Om produktdifferentieringen däremot 

är begränsad kommer graden av övervältring för en sektorsövergripande 

överprissättning att vara större.  

5.5.2. Sektorsövergripande respektive företagsspecifik överprissättning och 

övervältring 

(179) En viss köpares övervältringar av kostnaderna för överprissättning på sina egna 

kunder skiljer sig vanligtvis åt, beroende på om köparens konkurrenter också 

påverkas av överprissättningen. Om en enda köpare påverkas av överprissättningen 

kommer övervältringen nödvändigtvis att vara företagsspecifik. Om däremot alla 

köpare på en viss nivå i försörjningskedjan påverkas av överprissättningen kan man 

ta hänsyn till graderna av övervältring för varje företag, men också den 

sektorsövergripande övervältringen. 

(180) Om endast en köpare påverkas, dvs. om överprissättningen är företagsspecifik, 

skulle övervältringseffekterna kunna vara relativt begränsade, särskilt om denna 

köpare inte kan påverka försäljningspriserna på marknaden på grund av ett intensivt 

tryck från konkurrenterna. 

(181) Om tvärtom alla företag på en marknad påverkas av en överprissättning, dvs. om 

överprissättningen är sektorsövergripande, kommer samtliga företag att stå inför 

högre kostnader för insatsvaror, vilket innebär att de eventuellt skulle övervältra 

åtminstone en del av överpriset på sina egna kunder. En sektorsövergripande 

överprissättning kan dock fortfarande påverka olika konkurrenter på olika sätt.  

 

 Några ytterligare faktorer som påverkar övervältring 5.6.

(182) På vissa marknader säljer företag flera olika produkter, t.ex. på 

livsmedelsmarknader. På sådana marknader kan produkter vara besläktade på grund 

av efterfrågan, till exempel om en återförsäljare säljer konkurrerande varumärken 

inom många produktkategorier. Om produkterna är ersättningsprodukter kan en 

kostnadschock för en produkt även påverka priserna på andra produkter som säljs 

av återförsäljaren. Om priset på andra produkter förändras kan det också medföra 

en prisändring för den produkt som påverkas direkt av kostnadschocken. Sådana 
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återkopplingseffekter från andra produkter kan därmed öka övervältringen av den 

ursprungliga kostnaden på marknader där företag säljer flera olika produkter.  

(183) I vilken utsträckning en övervältringseffekt observeras kan också bero på den 

tidshorisont som beaktas för att uppskatta denna effekt. I synnerhet kan 

övervältringen i försörjningskedjan av kostnaderna för överprissättning bli fördröjd 

av flera skäl. För det första är det möjligt att det ursprungliga överpriset bara 

påverkar de fasta kostnaderna för de företag som drabbas av överprissättningen. 

Även om den relevanta utgångspunkten för bedömningen av övervältringseffekter 

är den påverkan som överprissättningen har på köparens marginalkostnader eller 

rörliga kostnader skulle en ökning av de fasta kostnaderna kunna påverka ett 

företags strategiska beslut och därmed även övervältringseffekterna, såsom 

förklaras i punkt (159) ovan.  

(184) Dessutom kan företag ådra sig prisändringskostnader, dvs. kostnader som uppstår i 

samband med att priserna justeras, såsom nämns i punkt (50). Om så är fallet 

kommer ett företag att föredra att begränsa det antal prisändringar som det gör och 

kanske endast övervältra ett överpris efter en viss tid. Företaget kan till exempel 

vänta till dess att marginalkostnadsökningarna överstiger ett visst tröskelvärde. I 

vissa fall utgör överpriset en så pass liten marginalkostnadsökning att den berörda 

köparen inte anser det lönsamt att övervältra det över huvud taget. Den möjliga 

inverkan som sådana prisändringskostnader kan ha på beräkningen av 

övervältringseffekterna diskuteras ytterligare i punkt Error! Reference source not 

found. ff. 

(185) Under vissa omständigheter kan en indirekt köpare använda sin 

förhandlingsposition för att begränsa en direkt köpares förmåga att övervältra ett 

överpris. Den indirekta köparens förhandlingsposition kan kallas för motverkande 

köparmakt
91

. Köparmakt är inte enbart begränsad till förmågan att byta till andra 

leverantörer, utan även t.ex. att integrera i föregående led eller köparnas 

förhandlingsstyrka. 

(186) Köparmakt förhindrar i allmänhet inte övervältring om överprissättningen är 

sektorsövergripande, men den påverkar graden av övervältring. Å ena sidan kan 

man tänka sig ett scenario där stark köparmakt tvingar de direkta köparna att ta på 

sig hela överpriset och därmed begränsar övervältringen. Å andra sidan kan man 

även tänka sig ett scenario där den indirekta köparens starka förhandlingsstyrka 

tvingar de direkta köparna att inte göra något vinstpålägg och sälja till ett pris som 

endast täcker deras marginalkostnader, vilket leder till en övervältringsgrad på 

100 % i händelse av ett överpris. 

(187) Eftersom graden av köparmakt och dess konsekvenser för övervältringseffekterna 

beror på typen av enskilda förhandlingar och det särskilda sammanhang där de äger 

rum, kan domstolen bedöma denna fråga från fall till fall.  

(188) Om dessutom den direkta köpare som står inför ett överpris är vertikalt integrerad i 

efterföljande led på en detaljistmarknad, dvs. även är verksam på en marknad där 

de indirekta köparna verkar, kan detta påverka den direkta köparens incitament att 

                                                 
(91) Bedömningen av motverkande köparmakt är en viktig faktor när det gäller koncentrationskontroll inom EU. I punkt 64 i 

kommissionens riktlinjer för horisontella koncentrationer definieras motverkande köparmakt som den förhandlingsstyrka 

köparen har gentemot säljaren vid affärsförhandlingar i kraft av sin storlek, sin kommersiella betydelse för säljaren och sin 

förmåga att byta till alternativa leverantörer. 
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övervältra det ursprungliga överpriset. I ett sådant scenario övervältras vanligen 

hela överpriset inom det integrerade företaget av den direkta köpare som blir 

föremål för överpriset (dvs. en ökning av marginalkostnader). Graden av 

övervältring på indirekta köpare som inte är integrerade skiljer sig i allmänhet från 

detta, t.ex. beroende på kostnadsnivån eller vinstmarginalerna för de olika indirekta 

köparna.  

(189) Inom vissa branscher är det möjligt att det pris som erbjuds av den direkta eller 

indirekta köparen omfattas av reglering, t.ex. prisreglering av statliga organ. 

Prisreglering kan påverka övervältringens omfattning. Om det reglerade priset 

exempelvis fastställs utan att ta hänsyn till de särskilda kostnaderna för den produkt 

som omfattas av ett överpris när priset fastställs, kan den övervältringsrelaterade 

priseffekten vara begränsad eller saknas helt och hållet. Skada som härrör från en 

överträdelse av EU:s konkurrensrätt kan dock även påverka icke prisrelaterade 

effekter, vilket nämns i punkt (44). Om tillsynsmyndigheten å andra sidan tar full 

hänsyn till kostnaden för den produkt som omfattas av en överprissättning när det 

reglerade priset fastställs, kan graden av övervältring vara betydande även på 

reglerade marknader.  

6. BILAGA 2 – ORDLISTA 

(190) I denna bilaga ges en översikt över de ekonomiska termer som används i 

riktlinjerna.  

 Krökning av efterfrågan: förändringen av efterfrågans elasticitet i takt med att 

prisnivån förändras.  

 Efterfrågan: den kvantitet av den berörda varan eller tjänsten som köpare på 

en marknad är villiga att köpa till ett visst pris. 

 Efterfrågekurva: en framställning av förhållandet mellan den efterfrågade 

kvantiteten och priset på en produkt. 

 Ekonometrisk teknik: denna teknik, som även kallas för regressionsanalys, är 

statistisk och hjälper till att analysera mönster i förhållandet mellan 

ekonomiska variabler, till exempel hur kostnadsutvecklingen påverkar 

prisutvecklingen på en viss marknad. 

 Efterfrågans elasticitet: procentuell förändring av efterfrågad kvantitet till 

följd av en prisökning på 1 %. 

 Företagsspecifik överprissättning: endast en enda köpare påverkas av 

överprissättningen. 

 Fasta kostnader: kostnader som inte varierar beroende på vilken kvantitet som 

produceras. 

 Sektorsövergripande överprissättning: alla köpare på en viss nivå i 

försörjningskedjan påverkas av överprissättningen. 

 Marginalkostnader: den ökning av totalkostnaderna som varje ytterligare 

produktionsenhet medför. 
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 Lutning av efterfrågan: andelen av en förändring av kvantiteten i förhållande 

till förändringen av priserna mellan två närstående och godtyckligt valda 

punkter i efterfrågekurvan. 

 Rörliga kostnader: kostnader som varierar beroende på vilken kvantitet som 

produceras. 

 


