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DEL III - TILLÄMPNING AV KONKURRENSREGLERNA I MEDLEMSSTATERNA 
 
Detta kapitel är en sammanställning av bidrag från konkurrensmyndigheterna i 
medlemsstaterna. Närmare uppgifter om dessa myndigheters verksamhet finns i deras 
nationella rapporter.  
 
1. Utvecklingen i medlemsstaterna 

1.1.  Ändringar av den nationella konkurrenslagstiftningen 

Belgien 
År 2005 utarbetades ett förslag om ändring av lagen om skydd för konkurrensen i dess 
samordnade form av den 1 juli 1999. 
 
Det främsta syftet med förslaget, som för närvarande är föremål för debatt, är trefaldigt: 
 
1. Att integrera moderniseringen av gemenskapens konkurrensregler. 
2. Att öka konkurrensrådets möjligheter att ta itu med konkurrensbegränsningar. 
3. Att ge konkurrensrådet rätt att handlägga överklaganden av sektoriella tillsynsmyndigheters 
beslut inom konkurrensområdet. 
 
Den största förändringen som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 
december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget  var 
avskaffandet av det anmälningssystem som tillämpats sedan 1962. 
Sedan den 1 maj 2004 skall företagen själva bedöma om deras avtal uppfyller villkoren i 
artikel 81 som helhet. Även om medlemsstaterna inte är skyldiga att avskaffa nationella 
anmälningssystem, skulle bibehållandet av dem och nationella undantagsbestämmelser strida 
mot målen med moderniseringen av reglerna. Dessutom skulle det i onödan försvåra de 
nationella domstolarnas tillämpning av konkurrenslagstiftningen. I förslaget föreslås därför att 
anmälnings- och undantagsbestämmelserna skall avskaffas. 
 
Det föreslås också att den belgiska konkurrensmyndigheten skall anta riktlinjer som ger den 
möjlighet att staka ut huvudlinjerna i sin politik.  
 
Mot bakgrund av decentraliseringen av gemenskapens konkurrensregler har ett avsnitt ägnats 
åt samarbete med Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter. I avsnittet återges de principer i artikel 11 i förordning (EG) nr 
1/2003 som reglerar sådant samarbete.  
 
När det gäller koncentrationskontroll föreslås ett förfarande i enlighet med förordning (EG) nr 
139/2004 som ger företagen möjlighet att göra åtaganden så tidigt som i etapp I av 
undersökningen. 
 
I förslaget föreslås också att sammansättningen av konkurrensrådet ändras genom att antalet 
heltidsledamöter höjs från fyra till sex. Det förelås också att konkurrensrådet skall befrias från 
vissa av sina ansvarsområden så att de överförs till ”Auditorat/Auditoraat”. Detta organ, som 
har inrättats vid sidan av konkurrensrådet, ersätter ”Corps des Rapporteurs/Korps 
Verslaggevers” och kommer att ha högst 10 anställda. 
 
Auditorat/Auditoraat har anförtrotts uppgiften att avsluta ärenden som rör överklaganden eller 
ansökningar om interimistiska åtgärder som avvisas eller saknar relevans. 
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Auditorat/Auditoraat har också rätt att godkänna vissa företagskoncentrationer genom ett 
förenklat förfarande.  
 
Orsaken till att ansvarsområden överförts från konkurrensrådet till Auditorat/Auditoraat och 
till att taket för när koncentrationer skall anmälas har höjts är att konkurrensrådet tidigare 
använde en stor del av sin tid till koncentrationer som endast i mycket liten utsträckning eller 
inte alls påverkade konkurrensen på den belgiska marknaden. 
 
Nu kommer konkurrensrådet att kunna koncentrera sig på ärenden som gäller 
konkurrensbegränsningar och missbruk av dominerande ställning.  
 
För att stärka kampen mot konkurrensbegränsningar föreslås i förslaget att företag skall kunna 
få förmånlig behandling om de hjälper till att fastställa att det förekommer förbjudna 
förfaranden genom att lämna bevis till konkurrensmyndigheten.  
 
Konkurrensrådet skall också i vissa ärenden, som fastställs i lagstiftningen, pröva 
överklaganden av beslut som fattats av sektoriella tillsynsmyndigheter. Sådana 
tillsynsmyndigheter är bland annat Institut belge des Postes et Télécommunication (IBPT), 
Commission bancaire et financière et des Assurances (CBFA), Commission de Régulation de 
l'Electricité et du Gaz (CREG) och förvaltaren av järnvägsinfrastrukturen.  
 
Det skall i varje grundläggande lag fastställas vilka beslut som kan överklagas till 
konkurrensrådet. 

Tjeckien 
De tjeckiska nationella konkurrensreglerna finns i lag nr 143/2001 Coll. om skydd för 
konkurrensen. Under 2005 ändrades denna lag genom lag nr 351/2005 Coll., som trädde i 
kraft den 1 oktober 2005. Genom denna lag införs gemenskapens gruppundantag i den 
tjeckiska konkurrenslagstiftningen så att de kan tillämpas på avtal som inte påverkar handeln 
men omfattas av de nationella konkurrensreglerna. Genom lag nr 127/2005 Coll. ändrades den 
del av lagen om skydd för konkurrensen som gäller tillämpning av lagen inom sektorn för 
elektronisk kommunikation. 
 
Sammanfattning av de nya bestämmelserna: 
 
• Genomförande av möjligheten att försegla företagslokaler under en gryningsräd (artikel 

21 femte stycket). 
• Artikel 22 – påföljder:  

- För åsidosättande av förfaranderegler får man ålägga böter på upp till 
1 % av omsättningen. 

- En ny form av böter införs för den som bryter förseglingar. 
• Gemenskapens gruppundantag kommer att tillämpas på avtal som inte har en 

gemenskapsdimension (artikel 4). 
 
• En annan ändring i lagen om skydd för konkurrensen gäller tillämpningen av lagen på 

sektorn för elektronisk kommunikation. Ändringen infördes genom lag nr 127/2005 Coll. 
(lag om elektronisk kommunikation) som trädde i kraft den 1 maj 2005.  
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Danmark 
Den danska konkurrenslagen ändrades genom lag nr 1461 av den 22 december 2004 och 
trädde i kraft den 1 februari 2005. De viktigaste ändringarna i konkurrenslagen är 
anpassningen av lagen till förordning (EG) nr 1/2003. Den danska konkurrenslagen bygger på 
samma principer som EG:s konkurrenslagstiftning och därför var det naturligt att anpassa 
konkurrenslagen till de nyligen införda ändringarna i EG:s konkurrenslagstiftning.  
 
De viktigaste ändringarna i den danska konkurrenslagen är följande: 
  

• Insyn 
För att garantera insyn vid överträdelser mot konkurrenslagen offentliggörs åläggandet av 
böter vid straffrättsliga förfaranden på nätet. Syftet är att underlätta civila 
skadeståndsprocesser till förmån för konsumenter och företag. Detta gäller både böter som 
åläggs av domstol och böter som åläggs eller godtas enligt kapitel 23 (§ 13, stk. 2 i 
konkurrenslagen). De danska domstolarna skall överlämna ett exemplar av varje dom som rör 
konkurrenslagen eller artikel 81 eller 82 till konkurrensmyndigheten (§ 20, i  4 
konkurrenslagen). 
 

• Tillgång till handlingar 
Ändringen begränsar parternas tillgång till handlingarna. Detta övererensstämmer med 
artiklarna 27 och 28 i förordning (EG) nr 1/2003, som också begränsar tillgången till 
handlingarna till skriftväxling och handlingar som utbytts mellan Europeiska kommissionen 
och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter (§ 15 a,  stk.1 i konkurrenslagen). 
 

• Åtaganden 
I enlighet med förordning (EG) nr 1/2003 kan konkurrensrådet göra åtaganden som företagen 
erbjuder bindande, om de uppfyller kraven i § 6, stk. 1, § 11, stk.  1, artiklarna 81 eller 82  
(§ 16a, stk. 1). Bestämmelsen motsvarar artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003.  
 

• Inspektioner 
Den ändrade konkurrenslagen ger konkurrensmyndigheten rätt att försegla handlingar och 
företagslokaler under 72 timmar. Det klargörs också att konkurrensrådet kan inspektera 
företagslokaler i enlighet med artiklarna 81 eller 8 på kommissionens vägnar eller på 
medlemsstaternas konkurrensmyndigheters vägnar (§ 18 konkurrenslagen).  
 

• Anmälningssystem 
Ändringen ger konkurrensrådet och konkurrensmyndigheten flera nya instrument att använda 
vid tillämpningen av lagen. Det nationella anmälningssystemet finns kvar, till skillnad från 
EG:s anmälningssystem. Konkurrensrådet eller konkurrensmyndigheten måste dock avstå från 
att behandla en anmälan om ett avtal osv. märkbart påverkar handeln mellan EU:s 
medlemsstater (§ 9, stk. 2 i konkurrenslagen).   
 

• Dominerande företags allmänna affärsvillkor 
Enligt en ny bestämmelse i konkurrenslagen får konkurrensrådet, på vissa villkor, ålägga ett 
dominerande företag att lämna in sina allmänna affärsvillkor till konkurrensmyndigheten 
(§ 10a konkurrenslagen). Syftet med bestämmelsen är att ge konkurrensrådet bättre insyn i ett 
dominerande företags allmänna affärsvillkor i samband med att rådet överväger om ett 
dominerande företag har missbrukat sin dominerande ställning. 
 

• Övriga frågor 
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Den danska konkurrensmyndigheten kan nu utfärda beslut på engelska om parterna begär det 
(§ 15c). Konkurrensrådets förelägganden som tidigare gällde högst ett år kan nu gälla en 
längre period. Överklagandeinstansen Konkurrenceankenævnet har utökats med två 
ledamöter. Konkurrenceankenævnet består nu av en ordförande och fyra ledamöter med 
sakkunskaper i antingen juridik eller ekonomi. Ordföranden skall vara domare vid Danmarks 
Högsta domstol (Højesteret)(§ 21, stk.1).  
 
Till följd av moderniseringen av EU:s konkurrensregler har den danska 
konkurrensmyndigheten fått utökad behörighet. Den danska konkurrensmyndigheten kan nu 
behandla ärenden enligt artiklarna 81 och 82 i fall där företagen ligger i Danmark, men de 
konkurrenshämmande effekterna berör marknader utanför Danmark, men inom EU (§ 23a 
konkurrenslagen).  

 
En konsoliderad version av den danska konkurrenslagen finns på följande webbplats: 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Tyskland 
Genom en lag som trädde i kraft den 1 juli infördes omfattande ändringar i lagen om förbud 
mot konkurrensbegränsningar. Syftet med ändringarna var att anpassa tysk rätt till europeisk 
rätt, särskilt till förordning (EG) nr 1/2003. Genom den nya lagen ersätts det tidigare systemet 
för anmälningar och godkännande av konkurrenshämmande avtal med ett system med 
lagstadgade undantag och parallell tillämpning av gemenskapslagstiftning och nationell 
lagstiftning. För att konkurrenslagstiftningen skall bli så enhetlig som möjligt omfattar de nya 
reglerna också horisontella och vertikala avtal som inte påverkar handeln mellan 
medlemsstater. Enligt den nya lagen kan böter nu åläggas även för överträdelser av 
gemenskapslagstiftningen. Bestämmelserna om åläggande av böter har också anpassats till 
gemenskapens bestämmelser. När det gäller kontrollen av missbruk i form av ensidigt 
konkurrenshämmande beteende bibehålls ett fåtal beprövade och testade bestämmelser i tysk 
lagstiftning som saknar motsvarighet i artikel 82 i EG-fördraget. Dessutom har de 
civilrättsliga påföljderna för överträdelser av antitrustlagen förbättrats så att större vikt läggs 
vid möjligheten för enskilda att göra gällande konkurrensreglerna. Vid sidan av det federala 
Bundeskartellamt har nu även regionala kartellmyndigheter rätt att tillämpa 
gemenskapslagstiftningen. Den ändrade lagen innehåller också bestämmelser om utbyte av 
information mellan myndigheter och om införlivande av artikel 15 i förordning (EG) nr 
1/2003 (amicus curiae). 
 
Under 2005 medgav förbundsregeringen att det krävdes ännu en ändring när det gäller 
kontroll av missbruk. Man ansåg att det gällande förbudet för ekonomiskt starka företag att 
sälja varor under självkostnadspris oftare än ”någon enstaka gång”  skulle stärkas när det 
gäller livsmedel. Även tillfällig försäljning av livsmedel under självkostnadspris är därför 
förbjuden, utom i fall där det finns giltiga skäl. Förbundsregeringen hoppas att på detta sätt 
kunna stärka ställningen för små och medelstora företag, som inte kan bemöta de stora 
detaljhandlarnas lågprisstrategier och ofta trängs ut från marknaden. Förbundsregeringen 
planerar att anta ändringen under 2006. 
 

Estland 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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Under 2005 gjordes två viktiga ändringar av lagstiftningen. För det första har viktiga 
ändringar av den estländska konkurrenslagen utarbetats och för det andra har högste allmänne 
åklagaren arbetat med att utforma riktlinjer för förmånlig behandling.  

Ändringarna i konkurrenslagen gäller främst avskaffandet av systemet för att bevilja 
undantag. Anmälningssystemet ansågs onödigt, eftersom företagen använde det mycket 
sällan. Utkastet till ändring har lagts fram för parlamentet och kommer förhoppningsvis att 
träda i kraft i juli 2006.  

Vid utarbetandet av riktlinjerna för förmånlig behandling måste man ta hänsyn till att avtal, 
beslut och samordnade förfaranden som begränsar konkurrensen enligt strafflagen skall 
betraktas som brott. Ett straffrättsligt förfarande kan avslutas av domstolen på begäran av 
åklagarmyndigheten om förfarandet saknar allmänintresse och om det är fråga om försumbar 
brottslighet (§ 202 i straffprocesslagen). Åklagarmyndigheten kan också själv besluta att 
avsluta ett straffrättsligt förfarande mot en person som misstänks eller anklagas för ett brott, 
om denne eller denna samtycker till det och har gjort det avsevärt lättare att fastställa fakta 
beträffande ett bevis för en straffbar gärning som är viktigt med hänsyn till allmänintresset i 
förfarandet och om det hade varit uteslutet eller särskilt komplicerat att upptäcka gärningen 
och samla in bevis utan denna hjälp (§ 205 i straffprocesslagen). 
  
Dessa bestämmelser är den främsta rättsliga grunden för antagandet av riktlinjer om förmånlig 
behandling i fall med konkurrensbegränsande samverkan mellan företag. För att garantera en 
effektiv tillämpning av programmet för förmånlig behandling har högste allmänne åklagaren 
lagt ner mycket tid på att utarbeta utkastet till riktlinjer. Konkurrensrådet har deltagit i 
utarbetandet av riktlinjerna genom att lämna förslag till högste allmänne åklagaren. 

 

Grekland 

Centrala bestämmelser i lag 703/77 (den grekiska antitrustlagen) och de viktigaste ändringar 
som gjorts på senare tid 
Lag 703/19771 om kontroll av monopol och oligopol och skydd för den fria konkurrensen 
antogs en kort tid innan Grekland blev medlem i Europeiska gemenskapen. De viktigaste 
bestämmelserna i lagen motsvarar bestämmelserna i artikel 81 och 82 i EG-fördraget. Under 
2005 antog det grekiska parlamentet lag 3373/2005 om ändring av lag 703/1977. Genom den 
nya lagen anpassades Greklands lagstiftning till rådets förordning (EG) nr 1/2003 och flera 
viktiga ändringar infördes i den grekiska antitrustlagstiftningen. Genom lagen i) införs en 
rättslig grund för ett program för förmånlig behandling, ii) stärks den grekiska 
konkurrenskommissionens undersökningsbefogenheter och dess befogenheter i samband med 
överträdelser av lag 703/1977, iii) införs på nytt ett förbud mot missbruk av ett ekonomiskt 
beroendeförhållande, iv) ges konkurrenskommissionen befogenhet att införa regleringar inom 
olika ekonomiska sektorer, och v) stärks konkurrenskommissionens interna struktur (bland 
annat genom att konkurrenskommissionen blir en separat juridisk person och genom att 
kommissionen får fler medlemmar och anställda).  
 

                                                 
1 Ändrad genom lagarna 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 och nyligen genom lag 
3373/2005 [offentliggjord i Greklands officiella tidning nr 188, 2.8.2005] 
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Konkurrenskommissionen planerar att inom kort utfärda tillkännagivanden2 om bland annat 
förmånlig behandling och tillgång till handlingarna. 
 

Sammanfattning av de nya bestämmelserna 

• Program för förmånlig behandling 
Genom lag 3373/2005 infördes den rättsliga grunden för det grekiska programmet för 
förmånlig behandling (genom tillägg av ett nytt stycke 4 i artikel 9 i lag 703/1977). 
Programmet för förmånlig behandling kommer att införas inom kort. Om företag deltar i 
programmet för förmånlig behandling, kommer de fysiska personer som berörs av 
programmet att undgå åtal. Programmet kommer inte att gälla företag som missbrukar sin 
dominerande ställning. 

• Inspektioner – undersökningar 
Genom lag 3373/2005 stärks konkurrenskommissionens undersökningsbefogenheter 
betydligt, vilket ligger i linje med förordning (EG) nr 1/2003. 

• Amicus curiae-förfarande 

Genom att en ny punkt 14 införs i artikel 8b andra stycket i lag 703/1977 får 
konkurrenskommissionen på eget initiativ utfärda ett skriftligt (eller muntligt, om 
kommissionen får tillstånd från den behöriga domstolen) yttrande riktat till domstolarna om 
tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget och kan begära att få alla handlingar 
som krävs för att utfärda ett sådant yttrande (med undantag för förfaranden vid de högre 
förvaltningsdomstolarna). 

Genom ett nytt stycke 3 i artikel 18 i lag 703/1977 föreskrivs uttryckligen att varje domstol 
som tillämpar artiklarna 81 och 82 får begära att EU-kommissionen överlämnar information 
som den förfogar över och att EU-kommissionen yttrar sig i frågor om tillämpningen av EG:s 
konkurrenslagstiftning. 

• Påföljder 
Enligt artikel 9  lag 703/1977 har konkurrenskommissionens befogenheter i samband med 
överträdelser av lag 703/1977 stärkts. 

• Övriga frågor  

a. Förbud mot missbruk av ett ekonomiskt beroendeförhållande 
Artikel 2a i lag 703/1977: Förbud mot missbruk av ett ekonomiskt beroendeförhållande 
Genom lag 3373/2005 återinfördes artikel 2a (som avskaffades genom ändringen av lag 
703/1977 i augusti 2000), som reglerar ekonomiska beroendeförhållanden mellan ett eller 
flera företag och en kund eller leverantör, när kunden eller leverantören inte har någon 
likvärdig leverans- eller efterfrågekälla för den berörda produkten eller tjänsten. I sådana fall 
utgör det ett missbruk av ett ekonomiskt beroendeförhållande att införa godtyckliga 

                                                 
2 I form av beslut. 
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affärsvillkor, att diskriminera samt att oväntat och utan berättigade skäl avsluta ett långvarigt 
affärsförhållande 
  

b. Införande av regleringar inom de nationella ekonomiska sektorerna 
Genom lag 3373/2005 infördes en ny artikel 5 om möjligheten att införa regleringar i olika 
ekonomiska sektorer.  

Konkurrenskommissionen får på begäran av utvecklingsministeriet eller på eget initiativ 
undersöka en viss ekonomisk sektor i Grekland. Om konkurrenskommissionen finner att 
det inom denna sektor inte finns förutsättningar för effektiv konkurrens och om 
kommissionen anser att det inte räcker med att tillämpa artiklarna 1, 2, 2a och 4 ff. för att 
skapa sådana förutsättningar, kan den genom ett motiverat beslut vidta alla de åtgärder 
avseende metoder eller struktur som är absolut nödvändiga för att skapa förutsättningar 
för effektiv konkurrens inom den berörda ekonomiska sektorn.  
    

c. Anpassning till olika bestämmelser i förordning (EG) nr 1/2003 

Artikel 8b i lag 703/1977 ändras enligt följande: 

- Konkurrenskommissionen har ensam behörighet när det gäller bestämmelserna i den 
aktuella lagen och artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, dock utan att det påverkar 
behörigheten för andra myndigheter som utsetts genom en tillämplig lagbestämmelse.  

- Konkurrenskommissionen kan återkalla ett undantag i enlighet med artikel 29.2 i rådets 
förordning (EG) nr 1/2003  av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget.  

- Konkurrenskommissionen skall tillämpa gemenskapens konkurrensregler i nära samarbete 
med EU-kommissionen och behöriga myndigheter i andra medlemsstater.  

Enligt den nya artikel 11b i lag 703/1977 skall konkurrenskommissionen fråntas sin 
behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget om EU-kommissionen inleder ett 
förfarande för att anta ett beslut enligt kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1/2003. Om en 
konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat har tagit emot ett klagomål eller på eget 
initiativ vidtar åtgärder enligt artikel 81 eller artikel 82 i fördraget mot ett avtal, beslut av en 
företagssammanslutning eller ett eller flera företags förfarande, får konkurrenskommissionen 
av detta skäl avbryta eller avsluta ett förfarande som den inlett på eget initiativ, avvisa 
klagomålet eller gå vidare på sedvanligt sätt och utfärda ett beslut om ärendet i sak. 

d. Gemensamma företag 
Enligt lag 3373/2005 betraktas alla självständigt fungerande gemensamma företag som 
koncentrationer som omfattas av bestämmelser om koncentrationskontroll. Om skapandet av 
ett gemensamt företag också har en samarbetsdimension, granskas det dock enligt kriterierna i 
artikel 1 första och tredje stycket i lag 703/1977. I samband med en sådan bedömning skall 
konkurrenskommissionen beakta följande: a) Om två eller flera moderbolag har betydande 
verksamhet på samma marknad som det gemensamma företaget eller på en marknad i 
föregående eller efterföljande led eller på en angränsande marknad med nära anknytning till 
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det gemensamma företagets marknad,  och b) om de samarbetseffekter som uppstår direkt 
genom skapandet av det gemensamma företaget ger  de berörda företagen möjlighet att sätta 
konkurrensen ur spel på en väsentlig del av sina marknader.  

Spanien 

År 2005 antogs inte några nya bestämmelser om ändring av den spanska 
konkurrenslagstiftningen. Man har dock arbetat intensivt med att se över det nuvarande 
spanska konkurrenssystemet.  

Regeringsförslag till ny lagstiftning 
 
1. Vitbok om reformeringen av det spanska konkurrenssystemet 
 
En vitbok om reformeringen av det spanska konkurrenssystemet utarbetades 2004 och 
presenterades offentligt av andre vice premiärministern och ekonomi- och finansministern den 
20 januari 2005. Vitboken är ett diskussionsunderlag som inleder en översyn av 
lagstiftningsramen och den institutionella ramen på konkurrensområdet i Spanien. Syftet är att 
se till att de bästa instrumenten och de bästa strukturerna finns på plats för att skydda en 
effektiv konkurrens av omtanke om socialt välbefinnande och effektiv resursfördelning.  
 
I vitboken föreslås olika reformer av det spanska konkurrenssystemets institutionella ram, 
kampen mot konkurrensbegränsande beteende, systemet för koncentrationskontroll och 
kontroll av statligt stöd samt konkurrensmyndighetens uppgift att främja konkurrens. Dessa 
åtgärder skulle ge konkurrensmyndigheten större självständighet, stärka myndighetens 
verkställande befogenheter, särskilt genom införandet av ett program för förmånlig 
behandling, ge en snabbare domstolsprövning och bättre samordning med tillsynsorganen för 
olika sektorer. Dessutom skulle domstolarna eventuellt få behörighet att direkt tillämpa 
nationella konkurrensregler.  
 
Ett offentligt samråd hölls om vitboken med hjälp av konkurrenstjänstens webbplats. Det har 
kommit in många bidrag och synpunkter.  

2. Utarbetande av ett lagutkast 

Vitbokens viktigaste förslag ingår i det utkast till konkurrenslag som för närvarande utarbetas. 
Utkastet har varit på remiss hos konkurrensdomstolen. Konkurrensdomstolen hade många 
synpunkter och man har vid utarbetandet av utkastet tagit hänsyn till vissa av dem.  

Vidare har en positiv rapport utfärdats av Consejo de Defensa de la Competencia, som är det 
organ som ansvarar för ömsesidigt samarbete, samordning och information mellan staten och 
de autonoma regionerna för att främja en enhetlig tillämpning av konkurrenslagstiftningen.  

Utkastet kommer att överlämnas till parlamentet under 2006. 

 

Frankrike 
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I en förordning (nr 2005-1668) av den 27 december 2005 beskrivs villkoren för tillämpning 
av konkurrensreglerna, som anpassades till förordning (EG) nr 1/2003 under 2004. I den 
franska förordningen preciseras förfarandena för bistånd i enlighet med artikel 22.1 i 
förordning (EG) nr 1/2003. Där fastställs nya förfaranderegler för prövning av ärenden vid 
konkurrensrådet för att se till att offentliga åtgärder är effektiva och att rätten till försvar 
respekteras. I förordningen fastställs också ramen för obligatoriskt överlämnande av domar 
till EU-kommissionen enligt artiklarna 81 och 82 (enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 
1/2003) och för domstolarnas begäran om yttranden eller information från EU-kommissionen 
enligt artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1/2003. 
 
I en annan förordning (nr 2005-1667) av den 27 december 2005 fastställs regler för hur 
konkurrensrådet skall företrädas vid appellationsdomstolen. 
 
Genom en tredje förordning (nr 2005-1756) av den 30 december 2005 inrättas civilrättsliga 
domstolar och handelsdomstolar som specialiserat sig på tvister om tillämpningen av 
nationella konkurrensregler och EG:s konkurrensregler. 
 

 
Sammanfattning av de nya bestämmelserna 

 
Inspektioner 

 
I förordning nr 2005-1668 fastställs regler för det bistånd som tjänstemän  vid andra 
nationella konkurrensmyndigheter kan ge auktoriserade inspektörer hos generaldirektoratet 
för konkurrens, konsumentfrågor och bedrägerikontroll. I rapporten skall namnet på den 
inspektör som ger bistånd anges och den skall innehålla en hänvisning till det ministerbeslut i 
vilket biståndet godkänns. 
 

Amicus curiae-förfarande 
 

I förordning nr 2005-1668 anges att konkurrensrådet vid den domstol som behandlar 
överklaganden av dess beslut skall företrädas av ordföranden eller en person som denne utsett. 

I förordning nr 2005-1667 utvidgas konkurrensrådets möjligheter att yttra sig hos 
appellationsdomstolen, så att rådet inte bara kan lämna skriftliga synpunkter utan också yttra 
sig muntligen vid förhandlingarna på samma sätt som andra  oberoende 
förvaltningsmyndigheter. Ministeriet för ekonomiska frågor har redan fått denna rätt att yttra 
sig muntligen. 
 

Tillgång till handlingar 
 

I förordningen av den 27 december 2005 fastställs det förfarande som skall följas av företag 
för att ange vilka uppgifter som är affärshemligheter och begära att uppgifterna behandlas i 
enlighet med detta. I förordningen anges villkoren för att avslå en sådan begäran när den inte 
görs i tid eller när den innebär ett missbruk eller är ogrundad. Det fastställs också nya regler 
för tillgång till handlingarna i ärendet i enlighet med rätten till försvar och principen om en 
god förvaltning i allmänhetens intresse. 

Åtaganden/påföljder 
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I förordning nr 2005-1668 fastställs förfarandena för att behandla åtaganden som företagen 
föreslår konkurrensrådet och villkoren för betalning av böter som konkurrensrådet ålägger. 
 

Privat tillämpning 
 

I förordning nr 2005-1756 anges de åtta civilrättsliga domstolar och handelsdomstolar som 
specialiserat sig på tvister om tillämpningen av nationella konkurrensregler och EG:s 
konkurrensregler, nämligen domstolarna i Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, 
Nancy, Paris och Rennes. Appellationsdomstolen i Paris har utsetts till den enda domstol som 
har behörighet att pröva överklaganden. 

  

Irland 
Under 2005 gjordes inte några större ändringar i den nationella konkurrenslagstiftningen 
bortsett från avskaffandet av beslagsbestämmelserna. 
 
Avskaffande av beslagsbestämmelser 
Enligt artikel 45.3 i konkurrenslagen från 2002 kunde konkurrensmyndigheten på grundval av 
ett domstolsbeslut beslagta originalräkenskaper, handlingar och protokoll. I punkt 6 angavs att 
alla räkenskaper, handlingar eller protokoll som beslagtas enligt punkt 3 kunde bevaras under 
en period om sex månader eller en längre period som godkändes av en domare vid en domstol 
i första instans (District Court). Detta innebar att om konkurrensmyndigheten ville bevara 
räkenskaper, handlingar eller protokoll som beslagtagits på grundval av ett domstolsbeslut 
under en längre tid än sex månader, så skulle detta bevarande godkännas av en domstol i 
första instans. 
 
Detta krav avskaffades genom artikel 76 i 2005 års lag om investeringsfonder, företag och 
övriga bestämmelser. Det betyder att konkurrensmyndigheten nu utan ansökan kan bevara 
beslagtagna handlingar eller förlänga bevarandeperioden. De gamla bestämmelserna i artikel 
45.6 gäller dock även i fortsättningen för bevis som beslagtogs före den 30 juni 2005. I artikel 
76.5 i 2005 års lag om investeringsfonder, företag och övriga bestämmelser anges följande: 
Trots att artikel 45.6 i konkurrenslagen avskaffas genom denna artikel skall punkt 6 fortsätta 
att gälla alla räkenskaper, handlingar eller protokoll som beslagtagits enligt den artikeln innan 
denna artikel började gälla. 
 

Italien 
Genom lag nr 262 av den 28 december 2005 avskaffades artikel 20 i konkurrenslagen, som 
gav den italienska centralbanken behörighet att tillämpa konkurrensreglerna om avtal, 
missbruk av dominerande ställning och koncentrationer inom banksektorn. Från och med 
2006 har därför den italienska konkurrensmyndigheten fullständig och ensam behörighet att 
tillämpa de nationella konkurrensreglerna och EG:s konkurrensregler inom alla ekonomiska 
sektorer.  
 

Cypern 
 
Den cypriotiska lagstiftningen har inte ändrats under 2005. 
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Lettland 
Den lettiska lagstiftningen har inte ändrats under 2005. 
 

Litauen 
Den litauiska lagstiftningen har inte ändrats under 2005. 
 

Luxembourg 
Konkurrenlagstiftningen har inte ändrats sedan lagen om konkurrens antogs den 17 maj 2004. 
 

Ungern 
Under 2005 ändrades många bestämmelser i konkurrenslagen. Ändringarna infördes av 
följande skäl: För det första var man tvungen att anpassa flera av konkurrenslagens 
bestämmelser till de nya ungerska reglerna om administrativa förfaranden, som kompletterar 
konkurrensreglerna. För det andra ändrades vissa bestämmelser i konkurrenslagen för att 
underlätta tillämpningen av gemenskapslagstiftningen och samarbetet inom Europeiska 
konkurrensnätverket. För det tredje ledde erfarenheterna från tillämpningen av 
konkurrensreglerna till att vissa bestämmelser ändrades. Vidare bedöms sedan den 1 
september 2005 uppgjorda anbud vid offentlig upphandling eller förfaranden för tilldelning av 
koncessioner som ett mer eller mindre allvarligt brott, beroende på kontraktsvärdet, som kan 
leda till fängelse i två–fem år (§  296/B i strafflagen). 
 
Sammanfattning av de nya bestämmelserna 
 
Systemet med individuella undantag avskaffades.  
 
Reglerna om klagomål har ändrats så att vem som helst nu kan lämna in ett formellt eller 
informellt klagomål till konkurrensbyrån vid en misstänkt överträdelse av konkurrensreglerna. 
Klagomål kan lämnas till konkurrensbyrån på ett korrekt ifyllt formulär utfärdat av 
konkurrensbyrån. Om uppgifterna är tillräckligt bra för att konkurrensbyrån skall inleda ett 
granskningsförfarande kommer byrån att behandla blanketten som ett formellt klagomål. 
Annars behandlas formuläret som ett informellt klagomål. Skälet till att man skiljer mellan 
formella och informella klagomål är framför allt att en person som lämnar ett formellt 
klagomål har särskilda rättigheter. Han eller hon kan få begränsad tillgång till handlingar och 
överklaga konkurrensbyråns beslut till en domstol, om byrån finner att villkoren för att inleda 
ett granskningsförfarande inte är uppfyllda. Fördelen med det nya systemet är att den 
klagande genom att fylla i formuläret på ett korrekt sätt lämnar mer detaljerade uppgifter om 
den misstänkta överträdelsen, vilket underlättar konkurrensbyråns granskning. Däremot kan 
personer som inte har tillräcklig kännedom om marknadssituationen endast lämna informella 
klagomål, vilket befriar konkurrensbyrån från den onödiga arbetsbörda som orsakats av det 
stora antalet ogrundade klagomål och överklaganden av beslut om att avslå sådana klagomål.  
 
Innan den ändring som infördes i den ungerska lagstiftningen 2005 hade parter som lidit 
skada inte uttrycklig rätt att vända sig direkt till domstol utan att först få ett beslut från 
konkurrensbyrån. Genom ändringarna erkänns gemenskapslagstiftningens direkta effekt och 
domstolarna ges rätt att pröva om antitrustreglerna har överträtts och att fatta beslut i sådana 
ärenden. Genom ändringarna i konkurrenslagen har man också infört detaljerade regler för 
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civilrättslig tillämpning av antitrustlagstiftningen. Om till exempel konkurrensbyrån eller en 
högre förvaltningsdomstol finner att ett avtal eller ett beteende i ett visst fall är olagligt, är den 
civilrättsliga domstolen bunden av den delen av beslutet. De civilrättsliga domstolarna är 
också skyldiga att informera konkurrensbyrån om yrkanden som framställs för att underlätta 
konkurrensbyråns deltagande i domstolsförfarandena som amicus curiae.  
 
 
Man införde också mer detaljerade regler för branschundersökningar. De nya reglerna gäller 
inledandet av sådana undersökningar och det förfarande som skall tillämpas.  
 
Beslut om åtaganden infördes också i konkurrenslagen. Tidigare kunde konkurrensbyrån anta 
sådana beslut endast i ärenden där granskningen grundades på gemenskapslagstiftning. Man 
ansåg att denna möjlighet bör införas även i den nationella lagstiftningen.  
 
De nya ändringarna påverkade också i viss mån konkurrensbyråns 
undersökningsbefogenheter. Enligt en ny bestämmelse i konkurrenslagen är fysiska back up-
kopior av databärare som förvärvats med hjälp av informationstekniska 
undersökningsmetoder att jämställa med övriga uppgifter och därför har konkurrensbyrån 
tillgång till dem. Även frågeförbud och sekretesskydd (legal privilege) regleras nu i 
konkurrenslagen med utgångspunkt från principerna i EG:s konkurrenslagstiftning. 
 

Malta 
Den maltesiska lagstiftningen har inte ändrats under 2005. 
 

Nederländerna 
Den 7 december 2004 godkände det nederländska parlamentet den lag som gjorde den 
nederländska konkurrensmyndigheten till en oberoende administrativ myndighet. Sedan den 1 
juli 2005 är den nederländska konkurrensmyndigheten inte längre en byrå inom 
ekonomiministeriet, utan har fått en egen styrelse och en ställning som oberoende 
administrativ myndighet. Den nederländska konkurrensmyndighetens styrelse har tre 
ledamöter. De viktigaste ändringarna i konkurrenslagen är att ekonomiministeriet inte längre 
har befogenhet att utfärda anvisningar i enskilda konkurrensärenden. Ministeriet är dock 
fortfarande ansvarigt för konkurrenspolitiken och kan utfärda allmänna anvisningar till den 
nederländska konkurrensmyndigheten. I ändringslagen (oberoende administrativ myndighet) 
[Wet tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het 
bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] 
föreskrivs att byrån för energireglering (DTe) skall integreras i den nederländska 
konkurrensmyndigheten. Den nederländska konkurrensmyndighetens nya ställning som 
oberoende myndighet påverkar inte de anställdas rättsliga ställning. De är även i 
fortsättningen anställda av ekonomiministeriet. 

 
Sammanfattning av de nya bestämmelserna 
 

Påföljder: 
Särskilda riktlinjer för åläggande av böter inom bygg- och anläggningssektorn 
(tillgängliga på nederländska på den nederländska konkurrensmyndighetens webbplats 
www.nmanet.nl) 
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- Riktlinjer om böter i samband med viss konkurrenshämmande verksamhet 
inom vägbyggnads- och infrastrukturbyggnadssektorn – 13 oktober 2004 

- Riktlinjer om böter för viss konkurrenshämmande verksamhet inom 
installationstekniksektorn – 21 april 2005 

- Riktlinjer om böter för viss konkurrenshämmande verksamhet inom sektorn för 
byggnation av bostäder och offentliga nyttigheter – 1 september 2005 (rättelse 
av tillkännagivandet om åläggande av böter för viss konkurrenshämmande 
verksamhet inom sektorn för byggnation av bostäder och offentliga nyttigheter 
– 11 oktober 2005) 

- Riktlinjer om böter i samband med kablar och ledningar – 17 november 2005 
- Riktlinjer om böter i samband med grönområden – 24 november 2005 
- Riktlinjer om böter för viss konkurrenshämmande verksamhet inom sektorn för 

tillverkning av betongprodukter (murbruk, gatsten av betong, förtillverkade 
betongpålar, golvelement av betong) – 24 november 2005 

 
Övriga frågor 

 
Riktlinjer för uppgiftslämnare 
 
I december 2005 utfärdade den nederländska konkurrensmyndigheten riktlinjer för 
uppgiftslämnare. Syftet med dessa riktlinjer är att informera enskilda som har 
uppgifter om eventuella överträdelser av konkurrenslagen om möjligheterna och 
villkoren för att lämna uppgifter till den nederländska konkurrensmyndigheten. 
Konkurrensmyndigheten hoppas att den genom att beskriva hur den behandlar 
uppgiftslämnare (och deras anonymitet) skall få fler personer att lämna uppgifter. 
Detta är viktigt eftersom uppgifter som lämnas av enskilda kan vara avgörande för 
att utföra de uppgifter som lagen ålägger konkurrensmyndigheten. Det kan leda till 
nya undersökningar eller ge en bättre inblick i vissa marknadssektorer. 
 
Ett av de centrala inslagen i riktlinjerna är uppgiftslämnarnas möjlighet att förbli 
anonyma. Om en person vars identitet den nederländska konkurrensmyndigheten 
inte känner till lämnar uppgifter, kommer myndigheten inte att vidta åtgärder för 
att få reda på personens identitet och därför kan uppgiftslämnaren vara säker på att 
hans eller hennes identitet inte kommer att avslöjas. Om den nederländska 
konkurrensmyndigheten däremot känner till uppgiftslämnarens identitet, kan 
myndigheten inte garantera honom eller henne anonymitet, eftersom en domstol 
kan begära att myndigheten avslöjar identiteten om det skulle anses nödvändigt i 
ett enskilt ärende. 
 
I riktlinjerna för uppgiftslämnare beskrivs de olika möjligheterna att lämna 
uppgifter till den nederländska konkurrensmyndigheten. För att få enskilda att 
verkligen lämna uppgifter, har den nederländska konkurrensmyndigheten ingått ett 
avtal med en nationell kontaktpunkt för att anmäla brott anonymt. Enskilda kan 
naturligtvis också ringa den nederländska konkurrensmyndighetens direkttelefon 
för uppgiftslämnare eller skicka ett e-brev. Man kan också lämna uppgifter genom 
en tredje person som fungerar som mellanhand. 
Den nederländska konkurrensmyndigheten vill framför allt uppmuntra 
uppgiftslämnare att kontakta myndigheten om de tror att de har intressanta 
uppgifter.  
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Österrike 
Efter långa och omfattande förberedelser skickades förslagen till kartellag och ändrad 
konkurrenslag på remiss i januari och antogs av parlamentet i juni (2005 års kartellag, BGBI 
61/2005, 2005 års ändrade konkurrenslag, BGBI 62/2005). De viktigaste inslagen i de två 
ändringarna är införlivandet av gemenskapslagstiftning (artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget) i 
den österrikiska kartellagen, avskaffandet av anmälnings- och registreringssystemet, 
införandet av ett program för förmånlig behandling samt ändring av vissa inslag i den centrala 
koncentrationskontrollen (högre tröskelvärden för ingripande, överföring av anmälan från 
kartelldomstolen till den federala konkurrensmyndigheten (BWB) och utvidgning av den 
centrala koncentrationskontrollen till att även omfatta kooperativa gemensamma företag. 
 
Sammanfattning av de viktigaste nya reglerna 
 
De viktigaste inslagen i den reform som trädde i kraft den 1 januari 2006 är följande: 

o Förbud mot karteller och missbruk av dominerande ställning i enlighet med artiklarna 
81 och 82 i EG-fördraget. 

o Avskaffande av kravet på godkännande för karteller och kravet på anmälan av 
vertikala distributionsavtal och sammanslutningars icke bindande rekommendationer 
till förmån för ett lagstadgat undantagssystem. 

o Förfaranden i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1/2003 (särskilt beslut om 
avslutande av ett förfarande och om åtaganden). 

o Lagstadgad rätt att anta ett program för förmånlig behandling (se 
konkurrensmyndighetens webbplats: www.bwb.gv.at). 

o Anmälan av koncentrationer till konkurrensmyndigheten i stället för till 
kartelldomstolen. 

o Märkbar höjning av flera tröskelvärden för krav på anmälan. 
o Utvidga koncentrationskontrollen till att även omfatta kooperativa gemensamma 

företag. 
 

Polen 
Under 2005 infördes inte några viktiga ändringar i den polska konkurrenslagstiftningen.  

 

Portugal 
 

Rättslig ram för fordonsbränslemarknaden – [Portaria 362/2005 av den 4 april 2005 och 

lagdekret nr 170/2005 av den 10 oktober 2005] 

Som en uppföljning till den portugisiska konkurrensmyndighetens rekommendation till 
regeringen om fordonsbränslemarknadens funktion utfärdades två rättsakter under 2005 för att 
främja hårdare konkurrens på denna marknad.   
 
Den första av rättsakterna skall hindra att säkerhetskrav utgör ett hinder för nya aktörer att gå 
in på marknaden, särskilt på stormarknaderna. Förutom att öka konkurrensen på 
bränslemarknaden vill man också förbättra konsumentskyddet. I lagdekretet åläggs också 
detaljhandlarna att skylta med sina prislistor på stora paneler längs motorvägen så att 
konsumenterna kan välja vilken bensinmack de vill köra in på.   
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Rekommendation nr 1/2005 – Gassektorn 
 
När naturgas infördes i Portugal var det nödvändigt att införa en ny rättslig ram med 
säkerhetsnormer för installationerna och skapa ett inspektionsorgan.   
 
Den portugisiska konkurrensmyndigheten rekommenderade regeringen att upphäva beslutet 
om att ge Instituto Tecnológico de Gás (ITG) rätten att fungera som inspektör av 
gasinstallationer och som certifieringsorgan. Eftersom ITG är ett allmännyttigt företag utan 
vinstsyfte, vars främsta medlemmar är gasbolag, skulle dess roll som certifieringsorgan för 
gasleveranser kunna leda till att konkurrensen snedvrids.  
 
Den portugisiska konkurrensmyndigheten föreslog också ytterligare klargöranden om vilka 
skyldigheter som åligger olika operatörer på detta område och åtgärder för att minska den 
kraftiga obalansen mellan operatörernas och konsumenternas kunskaper.   

 
Rekommendation nr 2/2005 – Mobiltelefontjänster 

 
Den portugisiska konkurrensmyndigheten lade fram en rekommendation till regeringen om 
hur och var priserna för mobiloperatörernas tjänster skall presenteras. 
Konkurrensmyndigheten föreslår åtgärder som kommer att göra det lättare för konsumenterna 
att välja det förmånligaste erbjudandet från mobiloperatörerna. 
 
Att jämföra priser är mycket komplicerat och kräver att man tar hänsyn till en rad variabler. 
Det är därför svårt för den enskilde konsumenten att välja det mest förmånliga erbjudandet. 
Den portugisiska konkurrensmyndigheten har därför beslutat att lämna en rekommendation 
till regeringen där den föreslår att regeringen skall anta lagstiftning som gör det möjligt för 
konsumenterna att beräkna månadskostnaden och jämföra pristabeller från olika operatörer 
eller inom samma nät samt lojalitets- och straffvillkor med hjälp av standardformler på varje 
operatörs webbplats. 
 
Myndigheten anser att detta instrument kommer att ge konsumenterna möjlighet att hitta det 
mest förmånliga erbjudandet, eftersom de kan jämföra operatörernas pristabeller för olika 
typer av användare. De kan sedan välja det billigaste alternativet. 
 
 
Sammanfattning av de nya bestämmelserna 
 
Utkast till lagdekretförslag om ett program för förmånlig behandling 
 
Portugal har ännu inte något program för förmånlig behandling. Den portugisiska 
konkurrensmyndigheten har emellertid lagt fram ett förslagsutkast till regeringen om att skapa 
ett program för förmånlig behandling. Det skulle enligt detta program bli möjligt att helt 
befrias från böter eller att få sänkta böter för beteende som omfattas av artikel 4 i den 
portugisiska konkurrenslagen (som är mycket lik artikel 81 i EG-fördraget), och som åläggs 
företag eller fysiska personer. Den föreslagna ordningen kommer att omfatta endast de två 
första företag som träder fram. Programmet innehåller två nivåer för nedsättning av böter – 
upp till 50 % och över 50 % – och ger också möjlighet till ytterligare nedsättning (leniency 
plus).  
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Utkast till förslag til lagdekret om förfaranderegler inom ramen för rådets  förordning (EG) 
nr 1/2003 

Den portugisiska konkurrensmyndigheten har lagt fram ett förslagsutkast till regeringen om 
att ge artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 om samarbete med nationella domstolar 
full verkan, eftersom myndigheten anser att tillämpningen av artikeln riskeras om det inte 
finns lämpliga rättsliga förfaranden på nationell nivå. Syftet med utkastet till förslag är att 
förtydliga ramen för amicus curiae-föredragningar av kommissionen eller av den portugisiska 
konkurrensmyndigheten vid nationella domstolar och för yttranden som nationella domstolar 
har begärt från kommissionen eller den portugisiska konkurrensmyndigheten. I utkastet till 
förslag fastställs också den lagstadgade kanalen för att meddela kommissionen rättsliga 
avgöranden som hänvisar till artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget till kommissionen.  

Slovenien 
Den slovenska lagstiftningen har inte ändrats under 2005. 

 

Slovakien 
Den slovakiska lagstiftningen har inte ändrats under 2005. Konkurrensmyndigheten arbetar 
för närvarande med nya riktlinjer för inspektioner, förmånlig behandling och påföljder. 
 

Finland 
Finlands riksdag godkände i december ett lagförslag enligt vilket mutor och påföljder, bland 
annat böter för överträdelser av konkurrensreglerna, inte längre skall vara avdragsgilla, 
eftersom detta försvagar sådana påföljders avskräckande effekt. Denna lag skall tillämpas för 
första gången under beskattningsåret 2006 (360/1968). 
 

Sverige 

Sammanfattning av de nya bestämmelserna 

• Inspektioner: 
Ändring av 48 § konkurrenslagen: Ett beslut av Stockholms tingsrätt om en undersökning 
får också avse bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och 
anställda i det företag som är föremål för utredning (lag 2005:598). 

 
• Påföljder: 
Ändring av 33 § konkurrenslagen: Rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av 
företag som, uppsåtligen eller av oaktsamhet, har överträtt konkurrenslagen eller artikel 81 
eller 82 i EG- fördraget (lag 2005:598). 

 

Storbritannien 
 
Den brittiska lagstiftningen har inte ändrats under 2005. 
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1.2.  Nationella konkurrensmyndigheters tillämpning av EG:s konkurrensregler 
 
Följande beslut har rapporterats av medlemsstaterna:  
    

Belgien 
 
Sammanfattning av ärenden 
 
Missbruk av dominerande ställning 
 
Den 30 november 2005 utfärdade det belgiska konkurrensrådet, som avslutning på ett 
förfarande som inletts för att undersöka ett missbruk av en dominerande ställning, ett beslut 
om att godkänna de åtaganden som lagts fram av företaget Coca-Cola Enterprises Belgium 
(CCEB). Beslutet kompletterar Europeiska kommissionens beslut av den 22 juni 2005 (ärende 
COMP/39.116) eftersom nya invändningar gjordes. Samma definition av produktmarknaden 
användes.  
 
Eftersom den belgiska lagstiftningen inte innehåller någon bestämmelse som uttryckligen gör 
det möjligt att godkänna åtaganden, grundade konkurrensrådet sitt beslut på artikel 45 i 
förordning (EG) nr 1/2003, som föreskriver att förordningen är till alla delar bindande (gäller 
därmed också artikel 5) och direkt tillämplig i alla medlemsstater.  
 
De åtaganden som erbjudits prövades och utvecklades vidare av konkurrensmyndigheten. De 
skickades till de ledande aktörerna på marknaden för synpunkter. Med tillämpning av samma 
logik som i skäl 13 i förordning (EG) nr 1/2003 konstateras det i beslutet att CCEB:s 
åtaganden är tillräckliga för att skingra konkurrensrådets betänkligheter och bemöta 
invändningarna på ett adekvat sätt utan att det behöver fastställas om en överträdelse ägt rum 
eller fortfarande pågår. Åtagandena kommer att bidra till att intensifiera konkurrensen på den 
belgiska marknaden för kolsyrade läskedrycker. CCEB åtar sig att tillämpa lika villkor på alla 
sina kunder i en motsvarande situation. Denna princip att inte diskriminera mellan kunderna 
utgör grunden för alla klausuler i åtagandena och för CCEB:s affärs- och verksamhetspolicy. 
 
Beslutet blir slutligt om det inte överklagas inom den angivna tidsfristen.  
 
Avtal och samordnade förfaranden 
 
Den 29 juli 2005 utfärdade det belgiska konkurrensrådet, som avslutning på ett förfarande 
som började som en undersökning som Corps des Rapporteurs gjorde på eget initiativ med 
anledning av ett klagomål, ett beslut som gällde den belgiska professionella fotbollsligans 
(Ligue belge de football professionnel - LBV) beviljande av vidaresändningsrättigheter för 
första och andra divisionens belgiska mästerskap i fotboll för säsongerna 2005–2006, 2006–
2007 och 2007–2008. Den 9 maj 2005 hade LBV fördelat alla sådana rättigheter till Belgacom 
Skynet för fotbollsklubbar i första och andra divisionen.  
 
En sådan gemensam försäljning av deras vidaresändningsrättigheter utgjorde för 
fotbollsklubbarnas del ett avtal vars laglighet måste bekräftas mot bakgrund av artikel 81. 
Artikel 81 var tillämplig eftersom villkoren i kommissionens tillkännagivande om riktlinjer 
för påverkan på handeln var uppfyllda. 
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Konkurrensrådet ansåg att det inte stred mot artikel 81 i EG-fördraget när LBV beviljade 
Belgacom Skynet alla vidaresändningsrättigheter för tv. Rådet tog bland annat hänsyn till att 
Belgacom, den tidigare teleoperatören med monopolställning, var en ny aktör på marknaden 
för betal-tv-tjänster, som dittills hade dominerats av andra kanaler.  
 
Konkurrensrådets beslut har överklagats till appellationsdomstolen i Bryssel. 
Appellationsdomstolen väntas fatta sitt avgörande under andra halvåret 2006. 
 
 Förteckning över den nationella konkurrensmyndighetens beslut enligt artiklarna 81 

och 82 

• Beslut 2005-I/O-40 av den 29 juli 2005: Kombinerad försäljning av 
vidaresändningsrättigheterna till de belgiska mästerskapen i fotboll (LBV).  

 
- Beslutet i sin helhet (endast på nederländska): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (s. 44 947–44 957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, s. 28 på konkurrensrådets 

webbplats på följande adress: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
-  Pressmeddelandet (på franska):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
-  Pressmeddelandet (på nederländska):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
-  Pressmeddelandet (på franska):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• Beslut 2005-I/O-52 av den 30 november.2005: Distri-One SA/Coca-Cola Enterprises 
Belgium SPRL 

- Beslutet i sin helhet (endast på franska):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 – (s. 55 371–55 386) 
- Konkurrensrådets senaste beslut på följande adress: 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
-  Pressmeddelandet (på nederländska):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• Beslut 2005-P/K-58 av den 21 december 2005: G. Delandes Diffusion/Federauto 
- Beslutet i sin helhet (endast på franska):  
- Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (s. 10503–10506) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, nr 4, 

s. 94 :  
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf 
 
Tjeckien 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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Under 2005 utfärdade den tjeckiska konkurrensskyddsmyndigheten följande två beslut genom 
att tillämpa artikel 82 i EG-fördraget:  
 
Ett statsägt skogsbolags missbruk av dominerande ställning  
 
År 2005 inleddes en undersökning med anledning av att det statsägda bolaget Lesy České 
republiky, s.p. (Tjeckiens skogar, nedan kallat LCR) eventuellt brutit mot konkurrenslagen 
och artikel 82 i EG-fördraget. LCR sade upp avtalsförhållanden till sina leverantörer genom 
att förklara en del av dessa avtal om skogsarbeten ogiltiga och genom att kräva en övergång 
till ett system baserat på individuella beställningar.  
 
Den tjeckiska konkurrensskyddsmyndigheten fastställde att LCR hade en dominerande 
ställning på marknaderna för odling, skogsexploatering och rundvirke. 
Konkurrensskyddsmyndigheten drog slutsatsen att LCR åsamkade sina avtalspartner verklig 
skada i form av ett tillfälligt avbrott i skogsbruket och också i form av immateriell skada på 
grund av osäkerhet om ytterligare möjligheter till samarbete med LCR, vilket var till nackdel 
med tanke på de investeringar de berörda företagen redan hade gjort. 
 
LCR föreslog åtgärder och åtaganden som konkurrensskyddsmyndigheten fann tillräckliga för 
att LCR:s verksamhet inte skulle kunna få några vidare negativa effekter för företagets 
avtalspartner. Konkurrensmyndigheten antog ett beslut i vilket LCR ålades att återupprätta 
sina tidigare avtalsförhållanden. Dessutom ålades LCR en skyldighet att välja alla sina 
avtalspartner för odling och exploatering uteslutande på grundval av öppna och icke 
diskriminerande anbudsförfaranden, som LCR förhandlat fram principerna för med 
konkurrensskyddsmyndigheten. Konkurrensskyddsmyndigheten avslutade sin undersökning i 
enlighet med konkurrenslagen eftersom agerandet i fråga inte hade orsakat någon betydande 
snedvridning av konkurrensen. LCR vidtog de ovannämnda korrigerande åtgärderna. 
 
 
En teleoperatörs missbruk av dominerande ställning 
 
Sedan 2002 hade den dominerande teleoperatören Český Telecom a.s. (nedan kallad ČTc) 
erbjudit prisplaner avsedda för hushåll och småföretagare. Prisplanerna omfattade 
samtalskrediter eller gratisminuter som en del av ett månatligt schablonbelopp. ČTc 
missbrukade sin dominerande ställning genom att kombinera tjänster, dvs. det månatliga 
schablonbelopp som erbjöds på marknader där ČTc har en starkt dominerande ställning 
kombinerades med de tjänster som tillhandahålls på ovannämnda marknader, där 
konkurrensförhållandena utvecklas fortlöpande. ČTc:s kunder fick vissa samtal ”gratis” 
genom att köpa en prisplan som innehöll en samtalskredit eller gratisminuter. Om en kund 
ringde för mindre än samtalskrediten eller gratisminuterna måste han eller hon ändå betala 
hela det månatliga schablonbeloppet, och det belopp som betalades återspeglade inte att 
samtalskrediten (gratisminuterna) inte hade utnyttjats fullständigt. Prisplanernas struktur 
gjorde det inte möjligt att dela upp betalningen i samtalsavgifter och hyran för telefonlinjen. 
Därför var kunderna mindre villiga att ringa sina samtal via andra operatörer, eftersom de inte 
ville förlora någonting som de fick ”gratis” inom ramen för ett månatligt schablonbelopp. 
Kunder till ČTc informerades inte när de hade använt upp sina gratisminuter eller 
samtalskrediter. Kunderna kunde inte heller göra en kostnadsjämförelse med de tjänster som 
andra teleoperatörer tillhandahöll eftersom prisvillkoren inte var öppna.   
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Det var dock främst konkurrenter till ČTc som led skada, eftersom de bara kunde konkurrera 
på en obetydlig nivå. Därmed hindrades utvecklandet av sunda konkurrensförhållanden som 
ytterst skulle ha gynnat konsumenterna. Det bevisades under förfarandet att den etablerade 
operatörens agerande har en ogynnsam effekt på konkurrensstrukturen på den gemensamma 
marknaden och på handeln mellan medlemsstater inom Europeiska gemenskapen. ČTc ålades 
böter på 205 000 000 tjeckiska koruna (cirka 7,5 miljoner euro) för överträdelse av artikel 82 i 
EG-fördraget.  

 

Danmark 

Missbruk av dominerande ställning 
 
TV2:s priser och villkor för TV-reklam 
 
Det danska konkurrensrådet fann att delar av TV2:s rabattsystem utgjorde överträdelser av 
artikel 82 i fördraget och paragraf 11.1 i den danska konkurrenslagen. Den relevanta 
marknaden definieras som marknaden för tv-reklam i Danmark. Det statsägda nationella tv-
bolaget TV2 har en dominerande ställning på marknaden och hade en marknadsandel på mer 
än 50 % under perioden 2001–2005. Den geografiska marknaden omfattar Danmark.  
 
På grund av att TV2 har nästan 100 % av tv-marknaden och en stor tittarandel tvingas 
annonsörer som vill köra riksomfattande tv-reklamkampanjer som når ut till så många tittare 
som möjligt att lägga största delen av sin budget för tv-reklamkampanjer hos TV2. 
Konkurrensen på marknaden för tv-reklam avser den marginella delen av annonsörernas 
budget för tv-reklam. När TV2 ingår årliga avtal med annonsörer erbjuds dessa en årlig rabatt 
som beror på hur stor annonsörens årliga budget är. TV2:s årliga rabatt är en progressiv 
retroaktiv rabatt med flera volymtrösklar. Den procentandel som beviljas varierar mellan 
4,7 % och 19,7 %. 
 
En ekonomisk analys gjordes för att undersöka rabattsystemets effekter. Det konstaterades att 
TV2:s årliga rabatt gjorde det möjligt för TV2 att ta ut ett högt pris på den första delen av en 
annonsörs årliga budget och ett lågt pris på den marginella delen av en annonsörs budget. På 
grund av TV2:s ställning på marknaden och det faktum att konkurrensen främst avser 
fördelningen av den marginella delen av annonsörers budgetar för tv-reklamkampanjer, kunde 
TV2:s årliga rabatt ha en avskärmande effekt på marknaden. TV2 ålades att upphöra med 
rabattsystemet. Ärendet hade sin upprinnelse i en anmälan från TV2.  
 
Elsams användning av otillåten prissamverkan 
 
Konkurrensrådet beslutade att energiföretaget Elsam hade missbrukat sin dominerande 
ställning på marknaden för grossistförsäljning av el (på spot- och OTC-marknaden). Elsam är 
ett danskt energiföretag som är verksamt inom produktion och försäljning i grossistledet. 
Missbruket bestod i att alltför höga priser på el togs ut på grossistmarknaden på Nordpool, (jfr 
artikel 82.1 a i EG-fördraget). Den geografiska marknaden omfattade västra Danmark.  
 
Konkurrensrådet ansåg att Elsam under perioden 1 juli 2003–31 december 2004 missbrukade 
sin dominerande ställning under sammanlagt 900 timmar genom att lämna anbud med alltför 
höga priser för leverans av el till Nordpool. Konkurrensrådet ansåg att Elsams prispolitik 
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ledde till förluster för konsumenterna (enskilda och företag) på 25 miljoner euro. På grund av 
de särskilda omständigheterna på marknaden för grossistförsäljning av el måste 
konkurrensrådet vidta den ovanliga åtgärden att ålägga Elsam att följa ett visst prissystem för 
sina anbud till Nordpool. I prissystemet föreskrivs användningen av vissa formler. Det sätter 
ett tak för de priser Elsam kan erbjuda Nordpools spotmarknad.  

Avtal och samordnade förfaranden 
 
Carlsbergs standardavtal inom hotell- och restaurangbranschen 
 
I oktober 2005 antog det danska konkurrensrådet ett beslut som gör Carlsbergs åtaganden i 
samband med avtal om ölleveranser med danska hotell, restauranger och kaféer juridiskt 
bindande. I sin preliminära undersökning fann den danska konkurrensmyndigheten att vissa 
affärsmetoder inom ramen för krav på ensamrätt som Carlsberg tillämpade vid leverans av öl 
orsakade problem med hänsyn till paragraf 6 i den danska konkurrenslagen eller artikel 81 i 
EG-fördraget och paragraf 11 i den danska konkurrenslagen eller artikel 82 i EG-fördraget. 
För att avhjälpa de konstaterade konkurrensproblemen erbjöd sig Carlsberg att fullgöra vissa 
åtaganden. Konkurrensmyndigheten ansåg att Carlsbergs åtaganden avhjälpte dessa 
konkurrensproblem. 
 
Den danska konkurrensmyndigheten undersökte Carlsbergs metoder på följande områden: 1) 
ensamrätt till utrustning och 2) ensamrätt till försäljning. Den relevanta produktmarknaden 
omfattade försäljning av märkesöl till hotell- och restaurangsektorn. Den geografiska 
marknaden omfattade Danmark. Med en marknadsandel på omkring 70 % av hotell- och 
restaurangsektorn hade Carlsberg en dominerande ställning på den relevanta marknaden.  
 
Carlsbergs åtaganden förkortade också uppsägningstiden för dess installations- och 
samarbetsavtal. Carlsberg gjorde också ett åtagande som gör det möjligt att installera en andra 
öltunna vid bardiskar. Åtagandena gör det vidare möjligt för en ägare av ett 
utskänkningsställe att köpa befintliga ölinstallationer av Carlsberg till ett pris som fastställts 
på förhand. Dessutom gjorde Carlsberg olika åtaganden som gällde rätten att byta leverantör, 
en begränsning av den totala användningen av sponsoravtal osv.  
 

 Förteckning över beslut enligt artiklarna 81 och 82 
 
Konkurrensrådets möte den 23 februari 2005 
Post Danmark  
Åtagandebeslut efter 2004 års beslut enligt artikel 82 
Pressmeddelande på engelska:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Konkurrensrådets möte den 27 april 2005 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog, artikel 82 
Pressmeddelande på engelska:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Konkurrensrådets möte den 22 juni 2005 
DBC Medier   Artikel 82 
Pressmeddelande på engelska:  

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
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http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film Artiklarna 81 och 82 – åtaganden 
Pressmeddelande på engelska:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Konkurrensrådets möte den 26 oktober 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  Artiklarna 81 och 82 - åtaganden 
Pressmeddelande på engelska:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Konkurrensrådets möte den 30 november 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser Artikel 82 
Pressmeddelande på engelska:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde Artikel 81 
Pressmeddelande på engelska:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Konkurrensrådets möte den 21 december 2005 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 Artiklarna 81 och 82 - åtaganden 
Pressmeddelande på engelska:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser Artikel 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Tyskland 

E.ON Ruhrgas 

Bundeskartellamt, den federala tyska kartellmyndigheten, förbjöd E.ON Ruhrgas AG att ingå 
långfristiga gasleveransavtal. E.ON Ruhrgas metod att långsiktigt knyta till sig en stor del av 
sina regionala och lokala gaskunder genom att kräva att de köper mer än 80 % av sin gas från 
E.ON Ruhrgas utgör en överträdelse av EU:s och Tysklands konkurrenslagstiftning (artiklarna 
81 och 82 samt paragraf 1 i den tyska lagen om förbud mot konkurrensbegränsningar (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB). Att binda distributörer genom långfristiga 
leveransavtal har en avskärmande effekt eftersom det hindrar nya aktörer från att komma in 
på marknaden och berövar utomstående leverantörer leveransmöjligheter för flera år framåt. 
Beslutet har överklagats till Oberlandesgericht i Düsseldorf. Samtidigt har företaget ansökt 
om att beslutets omedelbara verkställbarhet skall annulleras. 
 

 Pressmeddelanden: 

17.1.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
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27.9.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
6.4.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.1.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

 Beslutet (på tyska) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Bundeskartellamt undersökte EDEKA Zentrale AG & Co. KG:s förvärv av en aktiepost i köp- 
och försäljningskooperativet ALIDIS/Agenor mot bakgrund av bestämmelserna om kontroll 
av företagskoncentrationer och mot bakgrund av artikel 81 i EG-fördraget. Bundeskartellamt 
ansåg att villkoren i artikel 81.3 i EG-fördraget uppfylldes. Undersökningen genomfördes i 
samband med livsmedelskedjan EDEKA:s övertagande av SPAR Handels AG och Michael 
Schels & Sohn GmbH & Co. OHG. EDEKA kommer i framtiden att driva kooperativet 
tillsammans med ITM Entreprises S.A. och Centros Comerciales Ceco S.A. (EROSKI).  
 

 Pressmeddelande: 
29.8.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
Som svar på klagomål som inkommit förbjöd Bundeskartellamt Deutsche Post AG att 
diskriminera små och medelstora tjänsteleverantörer inom sektorn för ”förberedelse av post” 
och hindra dem från att bedriva sin verksamhet. Bundeskartellamt bestämde att beslutet skulle 
verkställas omedelbart. Deutsche Post överklagade både förbudsbeslutet och beslutet om att 
det skulle verkställas omedelbart. Oberlandesgericht i Düsseldorf bekräftade 
Bundeskartellamts beslut om att förbudsbeslutet skall verkställas omedelbart. Någon dom har 
ännu inte meddelats i själva huvudfrågan.  
 
Tjänster för förberedelse av post består huvudsakligen av insamling och förhandssortering av 
brev samt inmatning av brev som väger mindre än 100 gram i Deutsche Posts 
sorteringscentraler. 
 
Deutsche Post beviljar i dagens läge sina egna storkunder rabatter på mellan 3 % och 21 % för 
sådana tjänster, men ger dem också till PostCon Deutschland i dess egenskap av registrerad 
kooperativ förening. Genom dessa rabatter hindrar Deutsche Post emellertid konkurrenter (så 
kallade ”postförmedlare”) från att komma in på marknaden för insamling, förhandssortering 
och inmatning av brev. Små och medelstora företag når i regel inte upp till de minimimängder 
post som Deutsche Post kräver för att bevilja rabatterna. Det är bara genom postförmedlarnas 
verksamhet som sådana företag kan minska sina frankeringskostnader. 
 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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I sin undersökning av ärendet kom Bundeskartellamt fram till att den metod som Deutsche 
Post tillämpade utgjorde en överträdelse av Tysklands och EU:s konkurrenslagstiftning 
(artikel 82 i EG-fördraget). I ett samtidigt förfarande konstaterade Europeiska kommissionen 
att den tyska postlagen bröt mot EU-lagstiftningen. 
 

 Pressmeddelanden: 
13.4.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.2.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
3.11.2004, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Lotteriföretag 
Tre lotteriföretags planer på att tillsammans förvärva ett majoritetsinnehav i ett företag som, i 
egenskap av kommersiellt lotteriombud, tillhandahåller lotterier och vadslagning i 
idrottstävlingar över Internet orsakade enligt Bundeskartellamt konkurrensproblem både mot 
bakgrund av bestämmelserna om kontroll av företagskoncentrationer, paragraf 1 i GWB och 
artikel 81 i EG-fördraget. De berörda parterna övergav projektet. 
 
Industriförsäkringar 
Under 2005 ålade Bundeskartellamt tio privata och sju offentliga försäkringsbolag och de 
inblandade direktörerna böter på sammanlagt cirka 150 miljoner euro. Överträdelsen av 
konkurrenslagstiftningen (artikel 81 i EG-fördraget) fick effekter i hela landet och inom flera 
sektorer, särskilt inom sektorn för industrifastighetsförsäkringar (brand, indirekt skada, EG- 
och allriskförsäkringar samt tekniska försäkringar) och transportförsäkringssektorn och 
sektorn för byggförsäkringar och monopolförsäkringar. Resultaten av Bundeskartellamts 
undersökning visar att de berörda försäkringsgivarna i mitten av 1999 kom överens om att 
upphöra med den intensiva konkurrens med försäkringspremier och försäkringsvillkor med 
vapen som de bedrev vid den tidpunkten, vilket orsakade en helomvändning på marknaden. 
Kartellen grundade sig på ett avtal som direktörerna för de företag som var företrädda i det 
tyska försäkringsförbundets (GDV) särskilda kommitté för industriförsäkringar (FIS) ingått 
om principerna för deras framtida konkurrensbeteende när det gäller förlängning av avtal (de 
så kallade FIS-principerna). Dessa principer infördes successivt med hänsyn till rådande 
marknadsförhållanden för att göra det möjligt att tillämpa en enhetlig nivå för 
premiehöjningar, självrisker som skall betalas av försäkringstagare samt andra ändringar av 
avtalsvillkoren. Detta säkerställdes genom ett gentlemannaavtal som innebar att företagen inte 
skulle störa konkurrenternas premiejusteringar vid förlängning av avtal genom att själva 
erbjuda fördelar och att de inte skulle ta ut mindre än en minimipremie för nya avtal. Inom 
sektorn för transportförsäkringar var parterna i gentlemannaavtalet åtminstone från och med 
2001 eniga om att de skulle ålägga försäkringstagare premiehöjningar och ändringar av 
försäkringsvillkoren och att de under processen inte skulle bjuda under varandra eller störa 
varandra (samförståndsprincip: ”respektera den som går före”). Besluten om att ålägga böter 
är ännu inte slutliga, eftersom de berörda parterna har överklagat dem. Överklagandena 
prövas av Oberlandesgericht i Düsseldorf. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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 Pressmeddelanden: 

15.9.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
23.3.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Estland 

Beslut enligt artiklarna 81 och 82 som fattades 2005: 
Beslut nr 24-L av den 5 maj 2005 (artikel 82).  Estonian Air påstods ha gjort sig skyldigt till 
missbruk av dominerande ställning genom att tillämpa olika prisvillkor på självständiga 
resebyråer och på sina egna resebyråer. Den estniska konkurrensmyndigheten ansåg att inget 
missbruk av dominerande ställning kunde fastställas.  
En offentlig version av beslutet finns tillgänglig på estniska (AS Atlas Reisibüroo/AS 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf 
 

Grekland 
Beslut 277/2005 och 284/20005 enligt artikel 81/82 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Berörda företag: 
a) Grekiska förbundet för stormarknadskedjor (SESME). 
b) Följande stormarknadskedjor är verksamma i Grekland:  Veropoulos SA, ATLANTIC 

SA, Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA och TROFINO SA. 
 
Påstådd överträdelse: 

 
SESME:s styrelse ville att alla stormarknadskedjor som är medlemmar i SESME enhetligt 
skulle tillämpa en förteckning i vilken det ensidigt fastställdes hur stor rabattprocent varje 
leverantör skulle bevilja medlemmarna i SESME. Dessutom anordnade de största grekiska 
stormarknaderna (en del av dem var också medlemmar i SESME:s styrelse) två möten i 
februari respektive april 2004 som de deltog i. Syftet med mötena var att komma överens om 
åtgärder för att möta konkurrensen från stora multinationella stormarknader (Carrefour) och 
från stora multinationella lågprisbutiker (Lidl och Plus). 
 
Rättslig bedömning 
 
Den grekiska konkurrenskommissionen ansåg att SESME:s rekommendation, i vilken det 
fastställdes ett fast rabattbelopp för varje enskild leverantör, utgjorde fastställande av 
minimipriser. Dessutom konstaterade den grekiska konkurrenskommissionen att möten 
mellan sju återförsäljare hade utmynnat i samarbete mellan deltagarna om tillämpning av en 
gemensam policy som hade till syfte att snedvrida och begränsa konkurrensen på den berörda 
marknaden. 

 
Beslut 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
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Den grekiska konkurrenskommissionen konstaterade i sitt beslut 277/2005 att SESME:s 
rekommendation var ett beslut som utgjorde en överträdelse av artikel 1.1 i lag 703/1977 och 
artikel 81.1 i EG-fördraget. Konkurrenskommissionen konstaterade vidare i det 
kompletterande beslutet 284/2005 att ett samordnat förfarande hade förekommit mellan 
parterna under de båda mötena och slog därför fast att en överträdelse av artikel 1.1 i lag 
703/1977 och artikel 81.1 i EG-fördraget hade ägt rum. Resultatet blev att den grekiska 
konkurrenskommissionen ålade stormarknaderna böter enligt följande:  
 
- SESME  15 000 000 euro (dvs. 0,28 % av SESME-medlemmarnas totala omsättning) 
- ATLANTIC SA   430 080 euro 
- Veropoulos SA  500 713 euro 
- Massoutis SA     347 784 euro 
- METRO SA        338 201 euro 
- Sklavenitis SA    611 844 euro 
- TROFINO SA      6 000 euro 
- Vassilopoulos SA  721 240 euro. 
 

Spanien 
 
Missbruk av dominerande ställning 
 
E-S Asempre mot Correos  
 
Den 21 januari 2002 inlämnade Asociación Profesional de Empresas de Reparto y 
Manipulación de Correspondencia (Asempre) ett klagomål till den spanska 
konkurrensmyndigheten mot Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (Correos) för överträdelse 
av artikel 6 i konkurrenslagen och artikel 82 i EG-fördraget. Klaganden hävdade att Correos 
ingick avtal med stora kunder för gemensamt tillhandahållande av posttjänster i konkurrens 
med andra operatörer och tjänster som i lag förbehållits Correos och tillämpade 
underprissättning genom korssubventionering. 

 
Under loppet av undersökningen delade konkurrensmyndigheten upp ärendet i två eftersom 
det var omöjligt att få sifferuppgifter från kostnadsredovisningssystemet som inte var 
tillgängligt vid den tidpunkten. 
 
Det första ärendet avslutades med ett beslut som innehöll ett åläggande av böter. Den 15 
september 2004 fattade konkurrensdomstolen beslut 608/04 där den konstaterade att Correos 
överträtt artikel 6 i konkurrenslagen och artikel 82 i EG-fördraget genom att missbruka sin 
dominerande ställning på marknaden för reglerade posttjänster genom att underteckna 
exklusiva avtal med stora rabatter för gemensamt tillhandahållande av posttjänster som enligt 
lag förbehållits Correos samt andra avreglerade tjänster. Konkurrensdomstolen ålade Correos 
att betala böter på 15 miljoner euro och att upphöra med dessa metoder. 
 
Det andra ärendet avslutades i september 2005 genom ett beslut om åtaganden. I detta ärende 
upptäcktes de påstådda överträdelserna i avtal mellan Correos och exempelvis banker för 
posttjänster, och överträdelserna bestod i att stora kunder beviljades orimligt stora rabatter och 
alltför låga priser. 
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Marknaden definierades som marknaden för avreglerade posttjänster och för 
samhällsomfattande posttjänster som inte omfattas av monopol och marknaden för 
samhällsomfattande posttjänster som omfattas av monopol, båda i Spanien. I beslutet om 
åtaganden uppställs villkor för att garantera att rabatterade priser alltid täcker kostnaderna.   
 
(För närmare upplysningar, se ”Acuerdo de Terminación convencional SDC - Asempre – 
Correos”; http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

 
T-S Grupo Gas Natural 
 
Grupo Gas Natural (GGN), ett integrerat företag på naturgasmarknaden, har en dominerande 
ställning på alla naturgasmarknader i Spanien. I juni 2001 ingick två av GGN:s dotterbolag, 
GNC och ENAGAS, ett avtal genom vilket en viss återförgasningskapacitet förbehölls GNC, 
GGN:s distributionsavdelning.  
 
Den spanska konkurrensdomstolen utfärdade ett beslut där den fastställde att Grupo Gas 
Natural (GGN) överträdde artikel 6 i den spanska konkurrenslagen och artikel 82 i EG-
fördraget. Domstolen ansåg att GGN missbrukade sin dominerande ställning på de spanska 
naturgasmarknaderna, däribland marknaden för basnätet för import av naturgas till Spanien, 
då det genom avtal förbehöll GNC en viss återförgasningskapacitet. Domstolen konstaterade 
att GNC:s ensamrätt till en viss återförgasningskapacitet diskriminerar övriga aktörer inom 
systemet och innebär att olika villkor tillämpas på motsvarande transaktioner med andra 
handelspartner, vilket ger dessa en konkurrensnackdel i den mening som avses i artikel 82 c i 
fördraget. Enagas äger största delen av anläggningarna inom basnätet för transport av 
naturgas, också anläggningar för återförgasning. Enagas är enligt lag skyldigt att ge alla 
aktörer i systemet tillgång till dessa anläggningar, och ansökningar behandlas i kronologisk 
ordning. Domstolen ålade Grupo Gas Natural böter på 8 miljoner euro. 

 
(För närmare upplysningar se ärende 580/04 Gas Natural 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm  
 
Konkurrensmyndigheten och konkurrensdomstolen fattade följande beslut enligt artiklarna 81 
och 82 under 2005: 
 
• E-S Asempre mot Correos 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) Acuerdo de Terminación convencional SDC - Asempre 
– Correos”). 

• Telefonica Moviles, Vodafone, Amena (ingen grund för rättsliga åtgärder). Sociedad 
General de Autories y Editores (ingen grund för rättsliga åtgärder). 

• Glaxo Wellcome S.A. (ingen grund för rättsliga åtgärder). 
• Coca-Cola S.A. (ingen grund för rättsliga åtgärder); (jfr COMP 39.116). 
• T-S Grupo Gas Natural http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm 

Ärende 580/04 Gas Natural). 
 

 

Frankrike 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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Missbruk av dominerande ställning 
 
Beslut 05-D-12 av den 17 mars 2005  
Företagen 20 Minutes och Métro, som ger ut reklamfinansierade gratistidningar med allmän 
information, inlämnade ett klagomål till det franska konkurrensrådet med anledning av att 
EUROPQN (en organisation för de stora rikstidningarna) vägrat ta med deras publikationer i 
sin studie om rikstidningarnas läsarantal. 
  
De gjorde gällande att denna vägran, som de facto förvägrade dem tillträde till 
reklammarknaden på normala konkurrensvillkor, härrörde från ett avtal som hade till syfte att 
bromsa deras tillväxt och från ett missbruk av en dominerande ställning. De kopplade sitt 
klagomål till en ansökan om tillfällig lättnad.  
 
Vid ett möte där ansökningarna från 20 Minutes och Métro om tillfällig lättnad diskuterades 
föreslog EUROPQN åtaganden som skulle avhjälpa de konstaterade konkurrensproblemen. 
Med beaktande av dessa omständigheter och efter att ha fått synpunkter från berörda tredje 
parter ansåg konkurrensrådet att de åtaganden som EUROPQN erbjudit var en 
tillfredsställande lösning på konkurrensproblemen. Konkurrensrådet utfärdade ett beslut om 
att godkänna åtagandena och avslutade ärendet. Det var första gången konkurrensrådet 
tillämpade åtagandeförfarandet.  
 
Beslut 05-D-16 av 26 april 2005  
SACD (ett företag med ansvar för kollektiv förvaltning av dramaförfattares och kompositörers 
rättigheter) gjorde via en klausul i sina stadgar det obligatoriskt för sina medlemmar att 
kombinera förvaltningen av rättigheter i deras teaterföreställningar med förvaltningen av 
deras audiovisuella rättigheter. Personliga upphovsmän tvingades således anförtro SACD 
förvaltningen av alla deras rättigheter, utan möjlighet att dela upp dem. 
 
Klausulen som kräver bindande förvaltning av alla rättigheter gjorde det således möjligt för 
SACD ”att utnyttja sin monopolställning på den obestridda och ofrånkomliga marknaden för 
förvaltning av audiovisuella rättigheter till att befästa och upprätthålla sin monopolställning 
på den potentiellt konkurrensutsatta marknaden för förvaltningen av rättigheter till dramatiska 
föreställningar”. Eftersom de personliga upphovsmännen inte hade något annat val när det 
gäller förvaltningen av audiovisuella rättigheter var de i själva verket också tvungna att 
anförtro SACD förvaltningen av sina rättigheter till teaterföreställningar, även om det inte var 
fråga om samma marknad och även om någon annan upphovsrättsorganisation skulle ha 
kunnat förvalta dem eller de skulle ha kunnat förvalta dem själva. 
  
Konkurrensrådet ansåg att SACD:s åtaganden var en tillfredsställande lösning på 
konkurrensproblemen. SACD åtog sig att ändra sina stadgar vid följande bolagsstämma för att 
göra det möjligt för personliga upphovsmän att dela upp sina verk i tre olika kategorier: 
Dramatiska verk, audiovisuella verk och bildverk. 
 
För att SACD skall kunna sköta den kollektiva förvaltningen på villkor som skapar en rimlig 
ekonomisk jämvikt kommer möjligheten att dela upp verken att bli föremål för vissa 
begränsningar: 

- Vissa kategorier av verk kan, så länge upphovsmannen lever, inte dras tillbaka före 
utgången av varje tvåårsperiod som börjar löpa från dagen för upphovsmannens 
medlemskap eller den dag då han eller hon ändrar sitt bidrag. 
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- En viss kategori av verk kan inte dras tillbaka helt eller delvis mer än tre gånger under en 
upphovsmans livstid.  

 
Denna jämvikt ansågs vara förenlig med de principer som fastställts i EG:s rättspraxis, 
nämligen att valfriheten för upphovsmän som eventuellt vill förvalta vissa rättigheter själva 
måste förenas med möjligheten för en upphovsrättsorganisation att bedriva sin verksamhet på 
ett tillfredsställande sätt som gagnar dess medlemmar. 
 
Beslut 05-D-63 av den 17 november 2005 
Konkurrensrådet ansåg att La Poste-koncernen hade missbrukat sin dominerande ställning 
genom att inte följa principen om icke-diskriminering när den tillämpade sina avgifter till 
fördel för vissa kunder och sitt eget dotterbolag Datapost. Genom att tillämpa sina avgifter för 
masspost på vissa kunder på ett diskriminerande sätt åstadkom La Poste en snedvridning av 
konkurrensen mellan postförmedlare, eftersom dessa inte beviljades samma villkor för 
försändelser från en zon till en annan. I vissa fall drog La Poste självt eller dess dotterbolag 
Datapost nytta av dessa diskriminerande prissättningsmetoder. 
 
Konkurrensrådet ansåg att dessa diskriminerande metoder var allvarliga. Postförmedlingen är 
beroende av La Poste eftersom företagets monopolställning på marknaden för grundläggande 
posttjänster betyder att det transporterar och delar ut all post. I egenskap av företag som har 
monopol på grundläggande posttjänster och i egenskap av operatör som ensidigt reglerar 
tillgången till sådana tjänster har La Poste en särskild skyldighet att agera försiktigt och 
vaksamt och att iaktta priserna ytterst noggrant. Detta gäller särskilt eftersom företaget har en 
sådan position att det antingen direkt eller genom sina dotterbolag kan missbruka sin 
dominerande ställning på den angränsande marknaden för postförmedling, där det också är 
verksamt. Konkurrensrådet konstaterade dock att dessa metoder inte var ett led i en avsiktlig 
och övergripande strategi från La Postes sida för att tränga ut postförmedlare från marknaden. 
Flera skrivelser bekräftar att La Poste inte försökte främja detta system och vid flera tillfällen 
klart uttryckte sin önskan om att systemet inte bör fortsätta. Därför begränsade rådet böterna 
till 1 miljon euro.  
 
Karteller 
 
Beslut 05-D-10 av den 15 mars 2005  
Konkurrensrådet utdömde sammanlagt 45 000 euro i böter för Cerafel, den ekonomiska 
jordbrukskommittén för frukt och grönsaker i Bretagne, och för ett antal 
producentorganisationer för att de tillämpat konkurrensbegränsande metoder på 
grossistmarknaden för blomkål i Bretagne. 
  
Vid tidpunkten för de konkurrensbegränsande metoderna var Frankrike den näst största 
blomkålsproducenten i Europa. Mellan 50 % och 60 % av blomkålen exporterades till 
Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. 
 
Distributionskedjan för blomkål är uppbyggd kring statligt godkända producentorganisationer. 
Dessa organisationer, som samlar över 90 % av produktionen, är samtliga medlemmar i 
samma regionala ekonomiska kommitté, Cerafel. 
 
Blomkål som odlats i Bretagne släpps främst ut på marknaden genom klockauktioner (som är 
ett slags omvänd auktion). Mäklare-befraktare måste vara officiellt godkända för att få 
tillträde till auktionerna. 
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I sin analys betonade konkurrensrådet att de villkor som ålagts företag som ansökt om tillträde 
till de auktioner som sköts av SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT och SIPEFEL hade fördömts 
av kommissionen redan 1977. Orsaken är att företagen åläggs en skyldighet att enbart köpa på 
marknader som kontrolleras av Cerafel, att äga en förpackningslokal på auktionsområdet och 
att köpa, arbeta och frakta bara för egen del. 
 
Dessa metoder strider mot Frankrikes och EU:s konkurrensregler eftersom de begränsar, 
hindrar eller kontrollerar nya befraktares tillträde till auktioner i Bretagne. 
 
Beslut 05-D-38 av den 5 juli 2005  
Konkurrensrådet utfärdade ett beslut genom vilket företagen Kéolis, Connex och Transdev 
bestraffades för att ha ingått ett riksomfattande konkurrensbegränsande avtal för perioden 
1996–1998. Syftet med avtalet var att dela upp marknaderna för kollektivtrafik 
(stadsbusslinjer) i samband med anbudsförfaranden som inletts av lokala och regionala 
förvaltningar. 
 
Det konstaterades att direktörerna för dessa nationella och internationella transportföretag 
bildat en kartell i avsikt att dela upp den nationella franska marknaden för kollektivtrafik i 
städer. Enligt den uppförandekod som kartellen kommit överens om avstod de tre berörda 
företagen alltid från att konkurrera med varandra när ett kontrakt som något av dem hade 
skulle förlängas.  
 
Dessa konkurrensbegränsande metoder gjorde det möjligt för företagen att påtvinga lokala 
och regionala förvaltningar sina priser. När förvaltningarna beviljade koncessioner för driften 
av deras transportnät tvingades de bära högre kostnader än om marknaden hade varit öppen 
för konkurrens. 
 
Denna nationella överenskommelse, som genomförts av moderbolag som noggrant 
övervakade dotterbolagens verksamhet, påverkade tydligt kontrakten för lokal kollektivtrafik i 
flera franska städer. 
 
Konkurrensrådet ansåg att bildandet av en kartell på en oligopolistisk marknad och den 
monopolvinst det gav upphov till (i det här fallet finansierades vinsten med förvaltningarnas 
offentliga medel) är en av de mest allvarliga konkurrensbegränsande metoderna. 
Konkurrensrådet beslutade därför att ålägga de tre företagen böter på sammanlagt 12 miljoner 
euro. 
 
En nationell kartell av den här typen påverkar per definition sannolikt handeln inom 
gemenskapen på grund av sin omfattning och sitt syfte, som är att hindra såväl inhemska som 
utländska konkurrenter från att tilldelas kontrakt. Konkurrensrådets beslut bekräftades i sin 
helhet av appellationsdomstolen i Paris den 7 februari 2006.  
 
Beslut 05-D-65 av den 30 november 2005  
Konkurrensrådet bötfällde de tre mobiloperatörerna Orange France, SFR och Bouygues 
Télécom för att de deltagit i två typer av konkurrensbegränsande avtal som hade en 
snedvridande effekt på konkurrensen på marknaden. Varje månad mellan 1997 och 2003 
utbytte mobiloperatörerna detaljerad och konfidentiell information om antalet nya kunder som 
registrerats månaden innan och om antalet kunder som ville säga upp sina abonnemang. 
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Konkurrensrådet ansåg att även om operatörernas beslut att dela denna information inte 
påverkade deras framtida prisstrategier, var det ändå sannolikt att det skulle försvaga 
konkurrensen på mobiltelefonimarknaden, som är en svårpenetrerad marknad.  
 
Konkurrensrådet konstaterade också att de tre operatörerna mellan 2000 och 2002 ingått ett 
avtal i syfte att stabilisera utvecklingen av sina respektive marknadsandelar. Konkurrensrådet 
blottlade flera allvarliga, specifika och samstämmiga bevis som visade att det fanns ett sådant 
avtal. Bevisningen omfattade handskrivna dokument med uttryckliga hänvisningar till ett 
”avtal” mellan de tre operatörerna, ”pacificeringen av marknaden” och ”Jaltakonferensen om 
marknadsandelar”. Vissa likheter konstaterades också när det gäller operatörernas affärspolicy 
under den här perioden. På medellång sikt tjänade denna samverkan syftet att hålla de tre 
operatörernas andel av försäljningen av nya abonnemang på relativt stabila nivåer och lade 
grunden till en ändring av strategin från och med år 2000. Dittills hade mobiloperatörerna 
förlitat sig på strategin att öka sin marknadsandel för att garantera sin tillväxt, vilket krävde 
betydande investeringar. Från och med år 2000, under en period som sammanföll med att 
kapplöpningen om nya marknadsandelar upphörde, införde de tre operatörerna samtidigt 
strategier som hade till syfte att konsolidera deras befintliga kundunderlag. Detta ledde bland 
annat till en plötslig prisökning och till åtgärder som till exempel innebar att operatörerna 
prioriterade kontrakt med åtaganden framför förbetalda (pay as you go) kort eller införde 
fakturering med höjningar var trettionde sekund efter ett minimum på en minut. 
Konkurrensrådet ansåg att dessa metoder var särskilt allvarliga eftersom de hade vållat 
ekonomin och konsumenterna stor skada. Böter på sammanlagt 534 miljoner euro ålades de 
tre operatörerna enligt följande: Orange France 256 miljoner euro, SFR 220 miljoner euro och 
Bouygues Télécom 58 miljoner euro. 
 
Beslut 05-D-70 av den 19 december 2005 
Konkurrensrådet utfärdade ett beslut om att ålägga företaget BVHE (Buena Vista Home 
Entertainment), ensamåterförsäljare av Disney-videokassetter i Frankrike, 
detaljhandelskedjorna Casino och Carrefour och grossisten SDO (Selection Disc 
Organisation) påföljder för att de ingått ett avtal om fastställande av detaljhandelspriset för 
perioden 1995–1998. 
 
BVHE var anstiftande part i ett vertikalt avtal med detaljhandelskedjorna Casino och 
Carrefour och grossisten SDO i syfte att fastställa ett konstgjort högt detaljhandelspris på 
Disney-videokassetter. Detta förfarande kompletterades av en gemensam policy om att samla 
in, dela och övervaka information för att befästa systemet. Effekten av avtalet var att 
detaljistpriserna på Disneys videokassetter i alla berörda affärer höjdes till samma nivå. 
 
Konkurrensrådet framhöll att dessa metoder, som strider mot konkurrensreglerna, var särskilt 
allvarliga eftersom kunderna fråntogs möjligheten att få de berörda produkterna till ett lägre 
pris, dvs. ett pris som hade blivit följden av en verklig priskonkurrens mellan 
distributionsnäten. Metoderna var desto mer graverande eftersom de genomfördes av en stor 
internationell koncern (Disney) som sannolikt anger tonen för hela sektorn med sitt agerande. 
Företaget har också en mycket stark ställning på den berörda marknaden, eftersom Disneys 
videokassetter hela tiden efterfrågas. 
 
De böter som ålades BVHE och Carrefour sattes ned med omkring 25 % respektive 40 % från 
de faktiska teoretiska beloppen, eftersom företagen gick med på att inte bestrida de 
invändningar som anförts mot dem, och de gjorde också åtaganden avseende sitt framtida 
agerande som sannolikt skulle återställa en verklig priskonkurrens på marknaden.  
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Avtal och samordnade förfaranden 
 
Beslut 05-D-72 av den 20 december 2005  
Efter det att flera exportföretag vänt sig till konkurrensrådet med anledning av metoder som 
21 läkemedelslaboratorier tillämpat, beslutade konkurrensrådet att det inte fanns några skäl 
för att vidta åtgärder med motiveringen att det agerande som klagomålet avsåg inte kunde 
klassificeras som missbruk av dominerande ställning enligt Frankrikes och EU:s 
konkurrenslagstiftning.  
 
”Parallellhandel med läkemedel” grundar sig på att olika europeiska länder har olika priser på 
läkemedel. Det är fråga om handel med läkemedel mellan grossister-exportörer och 
importörer i olika länder, till skillnad från försäljning av läkemedel i olika länder som 
laboratorierna bedriver själva, antingen direkt eller via lokala dotterbolag. De produkter som 
berörs av parallellhandel är främst patenterade föreningar, där skillnaden är stor (minst 15 %) 
mellan det reglerade priset i den stat från vilken produkterna exporteras och priset i de länder 
där produkterna konsumeras. Prisnivån på franska läkemedel ligger nära det europeiska 
genomsnittet. Den franska prisnivån är emellertid 20 % lägre än i Storbritannien och 
Tyskland, i den mån Frankrike utgör en exportbas för dessa båda länder.  
 
En del franska företag bygger hela sin verksamhet enbart på export, och köper läkemedel från 
laboratorier i Frankrike till ett ”administrerat” pris och säljer dem utomlands till ett högre pris.  
 
Dessa företag hade klagat på att läkemedelslaboratorierna hade utsatt dem för 
leveransbegränsningar, diskriminerande villkor och vägran att sälja produkterna. De klagande 
skyllde metoderna på två olika omständigheter: För det första att laboratorierna ingått avtal 
med varandra och att avtal ingåtts mellan laboratorierna och grossister-distributörer. För det 
andra att laboratorierna gjorde sig skyldiga till missbruk av dominerande ställning. 
 
Konkurrensrådets beslut omfattar bara rena exportörer.  
 
 
Förteckning över det franska konkurrensrådets beslut enligt artiklarna 81 och 82 under 
2005: 

 
Beslut nr och datum Metoder Verksamhetsområde och/eller 

företag 
Typ av beslut

05-D-70 
av den 24 februari 2005 

Kartell Sportvapen och ammunition 
(Browning Winchester France) 

Ekonomiska 
påföljder 

05-D-10 
av den 15 mars 2005 

Kartell Blomkålsmarknaden(SICA, UCPT 
och SIPEFEL) 

Ekonomiska 
påföljder 

05-D-12 
av den 17 mars 2005 

Kartell och missbruk av 
dominerande ställning 

Regionala dagstidningar 
20 Minutes/Metro mot EuroPQN 

Åtaganden 

05-D-16 
av den 26 april 2005 

Missbruk av dominerande 
ställning 

Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques 
(SACD) 

Åtaganden 

05-D-38 
av den 5 juli 2005 

Kartell Kollektivtrafik (Kéolis, Connex, 
Transdev) 

Ekonomiska 
påföljder 

05-D-40 Kartell GIE Cartes bancaires Ingen åtgärd 
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av den 13 juli 2005 
05-D-49 
av den 28 juli 2005 

Kollektivt vertikalt avtal och 
missbruk av dominerande 
ställning 

Frankeringsmaskiner 
 

Ekonomiska 
påföljder 

05-D-54 
av den 6 oktober 2005 

Missbruk av dominerande 
ställning 

Géosys mot Spot Image-
Scot,CNES 
(Flyg- eller satellitfotografering) 

Ingen åtgärd 

05-D-55 
av den 12 oktober 2005 

Kartell Tillverkning av eteriska oljor av 
lavendel  
(CIHEF) 

Ekonomiska 
påföljder 

05-D-63 
av den 17 november 
2005 

Missbruk av dominerande 
ställning 

Postsektorn 

La Poste-koncernen 
Ekonomiska 

påföljder 

05-D-65 
av den 30 november 
2005 

Kartell Mobiltelefoni 
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Ekonomiska 
påföljder 

05-D-70 
av den 19 december 
2006 

Kartell Färdiginspelade videokassetter 
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Ekonomiska 
påföljder 

05-D-72 
av den 20 december 
2005 

Kartell och missbruk av 
dominerande ställning 

Exporterande grossister mot 
läkemedelslaboratorier 

Ingen åtgärd 

 
Dessa beslut och pressmeddelandena om dem finns på konkurrensrådets webbplats: 
www.conseil-concurrence.fr 

Irland 
 
Avtal och samordnade förfaranden 
 
Konkurrensmyndigheten mot det irländska tandläkarförbundet 
Den irländska konkurrensmyndigheten godkände den 28 april 2005 de villkor för förlikning 
som Irish Dental Association (det irländska tandläkarförbundet) erbjöd med anledning av den 
talan som konkurrensmyndigheten väckt vid irländska High Court. Konkurrensmyndigheten 
vidtog rättsliga åtgärder efter påståenden om en bojkott av en privat tandförsäkringsordning 
som Vhi DeCare infört i Irland i strid med artikel 81 i EG-fördraget och artikel 4 i 2002 års 
irländska konkurrenslag. Villkoren i den slutliga uppgörelsen lästes upp i rätten av ett 
juridiskt ombud på konkurrensmyndighetens vägnar. Uppgörelsen har följande lydelse: 
”Konkurrensmyndigheten har väckt talan med anledning av en påstådd överträdelse av artikel 
4.1 i lagen och artikel 81.1 i EG-fördraget, och eftersom Irish Dental Association Limited 
(Irish Dental Association) inte har erkänt sin ansvarsskyldighet har parterna kommit överens 
om följande: 
 
i. Irish Dental Association konstaterar och samtycker till att skriftligen bekräfta för sina 
medlemmar inom 28 dagar att enskilda tandläkare skall sköta sina egna affärer individuellt 
när det gäller kontakterna med Vhi DeCare eller motsvarande försäkringsgivare på området 
för tandförsäkringar; denna bestämmelse ersätter eventuella tidigare meddelanden från Irish 
Dental Association i denna fråga. 
 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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ii. Irish Dental Association går med på att inte utfärda några meddelanden till sina 
medlemmar där enskilda tandläkare instrueras att i strid med konkurrenslagstiftningen bedriva 
en policy att inte samarbeta med Vhi DeCare eller andra privata försäkringsgivare som 
tillhandahåller tandförsäkringar. 
 
iii. Detta kommer att bli föremål för ett domstolsavgörande, och båda parter kommer att 
kunna återuppta det nuvarande förfarandet och/eller väcka talan med anledning av detta 
domstolsavgörande. 
 
iv. Varje part står för sina egna kostnader för detta förfarande. 
 
v. För undvikande av oklarhet skall begreppet  ”Irish Dental Association”, när det används 
här, anses omfatta anställda eller ombud (bl.a. underkommittér) vid Irish Dental Association. 
 
Bara nationella domstolar kan besluta om en överträdelse av nationell lagstiftning eller EG-
fördraget ägt rum. Konkurrensmyndigheten ansvarar för undersökningen av 
konkurrensärenden. Konkurrensmyndigheten kan väcka civilrättslig talan (och är då kärande 
part) och konkurrensmyndigheten och/eller åklagarämbetet kan väcka åtal i 
konkurrensärenden av straffrättslig natur. 

Italien 
Karteller 

Beslut av den 12 oktober 2005 – priser på mjölkersättning 

I oktober 2005 avslutade den italienska konkurrensmyndigheten en undersökning av sju 
leverantörer av mjölkersättning i Italien (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, Milupa, 
Humana Italy och Milte Italy) där den konstaterade att dessa leverantörer hade fastställt 
priser i strid med artikel 81 i EG-fördraget. Med stöd av artikel 22 i förordning (EG) nr 
1/2003 begärde den italienska konkurrensmyndigheten att de franska, tyska och spanska 
konkurrensmyndigheterna skulle göra inspektioner hos en del av de företag som 
omfattades av förfarandet.  

Undersökningen visade följande: 1) Det var stor skillnad mellan priserna på 
mjölkersättning i Italien och priserna i andra europeiska länder för samma märke eller 
mängd (priserna på mjölkersättning i Italien var i de flesta fall 150 % högre än i andra EU-
medlemsstater: När det gäller varianter för nyfödda var priserna tre gånger högre än i det 
land där priset var lägst, medan priserna var två gånger högre för följdprodukter). 2) Det 
fanns ingen sund och objektiv motivering till så höga priser. 3) Alla tillverkare tillämpade 
rekommenderade priser för läkemedel och dessa prislistor var allmänt tillgängliga på 
Internet. 4) Leverantörerna gick med på att sänka priserna på uppmaning av 
hälsoministern. 5) Stora distributörer hade en mycket liten försäljning. 6) Det förekom 
ingen parallellimport från lågprisländer i EU. 

Det konkurrensbegränsande förfarandet hade vissa särdrag. För det första rekommenderade 
leverantörerna under hela den undersökta perioden detaljistpriser för apotekare (som dessa 
följde) och räknade upp dessa priser på läkemedelsgrossisternas webbplatser, vilket gjorde 
priserna tillgängliga för alla leverantörer. Efter att hälsoministern begärt en sänkning av 
priserna på mjölkersättning införde parterna dessutom en gemensam strategi för att i mån av 
möjlighet upprätthålla systemet med höga priser och se till att prissänkningar skedde 
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samordnat. Efter hälsoministerns första uppmaning att sänka priserna ägde särskilda möten 
rum i mars och april 2004 i producentorganisationens huvudkontor, där leverantörerna 
faktiskt informerade varandra om vilka åtgärder de avsåg att vidta.  De planerade tillsammans 
det bästa sättet att sänka priserna, men på villkor att det inte skulle rubba ”stabiliteten” på 
marknaden. Undersökningen bekräftade att producenterna kommit överens om att ingen 
skulle sänka priserna mer än 10 %.   

Konkurrensmyndigheten ansåg att de direkta kontakterna mellan olika producenter efter 
hälsoministerns uppmaning att sänka priserna och det faktum att de kommit överens om att 
inte sänka priserna med mer än 10 % var ett direkt bevis på samverkan. Att tillverkarna av 
mjölkersättning under sina möten för att diskutera hur priserna skulle sänkas hänvisade till 
begreppet störningar på marknaden övertygade konkurrensmyndigheten om att den 
information om detaljistpriser som fick stor spridning via Internet var ett viktigt sätt för 
tillverkarna att kontrollera varandras agerande i syfte att stödja den samverkande strategin 
med höga priser.   

Ovannämnda samordnade förfaranden ledde till att priserna på mjölkersättning i Italien hölls 
på en mycket hög nivå till skada för konsumenterna. Dessutom kunde tillverkarna se till att 
deras marknadsandelar höll sig stabila under 2003 och 2004. Konkurrensmyndigheten ålade 
företagen att upphöra med och avstå från överträdelsen och ålade dem att betala böter på 
sammanlagt 10 miljoner euro. Ett överklagande av beslutet behandlas som bäst.  

Beslut av den 30 november 2005 – försäkringsinspektörers arvoden 

I november 2005 avslutade den italienska konkurrensmyndigheten det förfarande enligt 
artikel 81 i EG-fördraget som inletts i juli 2004 mot ANIA (de italienska försäkringsbolagens 
förbund) och de sex största förbunden för försäkringsinspektörer i Italien (en 
försäkringsinspektör granskar ersättningsanspråk för att kontrollera att de inte gjorts i 
bedrägligt syfte). Utredningen avsåg två olika överträdelser av artikel 81 i EG-fördraget:  

1) Ett avtal som ANIA och de sex stora förbunden för försäkringsinspektörer ingått för att 
fastställa inspektörernas arvoden vid värdering av skador i samband med bilolyckor.  

2) Olika åtgärder som skulle uppmuntra försäkringsbolagen att tillämpa ett enhetligt 
system för att beräkna reparationskostnader vid sakskada (enligt avtalet skulle 
försäkringsbolagen använda ANIA:s standardformulär och tillämpa kostnadsparametrar 
som definieras i ett avtal mellan ANIA och bilverkstäder, till exempel priset på 
originaldelar (om sådana måste bytas ut), tidsåtgången för att reparera och ersätta fordon 
samt arbetskostnaderna). 

När det gäller den första överträdelsen föreskrivs det i lagstiftningen för denna sektor att 
försäkringsinspektörernas arvoden skall fastställas genom en komplicerad process som 
omfattar ett offentligt organs ingripande. Denna process hade dock aldrig avslutats och 
konkurrensmyndigheten fann att parternas utrymme för självständigt agerande var tillräckligt 
stort för att fastställa att de var direkt ansvariga för det begränsande beteendet. ANIA och de 
berörda inspektörsförbunden ålades böter på sammanlagt 202 800 euro för den första 
överträdelsen.  
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När det gäller den andra överträdelsen hade ANIA uppmuntrat försäkringsbolagen att använda 
ett enhetligt system för att beräkna reparationskostnaderna vid sakskador. 
Reparationskostnader utgör en stor del av försäkringsbolagens utbetalningar av ersättningar 
till följd av bilolyckor, och ANIA:s agerande ansågs därför påverka en av de viktigaste 
konkurrensvariablerna på marknaden för ansvarsförsäkringar för bilar, i strid med artikel 81. 
ANIA ålades böter på 2 000 000 euro för den andra överträdelsen. Ett överklagande av 
beslutet behandlas som bäst.  

 Förteckning över beslut enligt artiklarna 81 och 82 under 2005: 
 

Artikel 81 Artikel 
82 

Pressmeddelanden 
(på engelska www.agcm.it)

Veckobulletin 
(på italienska 
www.agcm.it) 

Beslut av den 25 augusti 2005 
API-ENI 

 Nr 39, 30 augusti 2005 32-33-34/2005 

Beslut av den 12 oktober 
2005 – priser på 
mjölkersättning 

 Nr 49, 20 oktober 2005 40/2005 

Beslut av den 30 november 
2005 – 
försäkringsinspektörers 
arvoden 

 Nr 56, 12 december 2005 48/2005 

 

Litauen 
 
Missbruk av dominerande ställning 
 
Den 22 december 2005 fattade det litauiska konkurrensrådet ett beslut enligt artikel 9 i den 
litauiska konkurrenslagen och artikel 82 i EG-fördraget mot AB ”Mazeikiu nafta”, det enda 
raffinaderiet i de tre baltiska staterna, för att det missbrukat sin dominerande ställning på den 
litauiska bränslemarknaden och på bränslemarknaden i Estland, Lettland och Litauen. 
Konkurrensrådet ålade företaget böter på 9,275 miljoner euro och ålade det dessutom att 
upphöra med sin olagliga verksamhet. 
 
Konkurrensrådet konstaterade att AB ”Mazeikiu nafta” hade missbrukat sin dominerande  
ställning genom att gruppera kunderna på territoriell grund och tillämpa diskriminerande 
rabatter och rabattsystem, genom att tillämpa diskriminerande rabatter i avtal med 
grossistkunder och genom att ålägga grossistkunder försäljningsvillkor och kvantitetskrav 
som gav dem en konkurrensnackdel. Den verksamhet som AB ”Mazeikiu nafta”" bedrev 
påverkade både importen till de berörda marknaderna för bensin och dieselbränsle i de tre 
baltiska staterna och handeln över gränserna mellan Estland, Lettland och Litauen. Därmed 
påverkades också affärsbesluten för de viktigaste potentiella importörerna av raffinerade 
oljeprodukter på de nämnda marknaderna. Slutkonsumenter i de tre baltiska staterna hade 
följaktligen ingen möjlighet att välja mellan olika typer av importerad bensin och diesel. 
Under utredningen ägde ett informationsutbyte och ett nära samarbete rum inom ramen för det 
europeiska konkurrensnätverket med konkurrensmyndigheterna i Estland, Lettland och Polen.  
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Ungern 
Avtal och samordnade förfaranden 
 
(1) Den ungerska konkurrensmyndigheten inledde ett förfarande med anledning av att de 
garantiregler som Hewlett Packard Magyarország Kft. (”HP”) tillämpade för sina printrar 
påstods utgöra missbruk av dominerande ställning enligt den ungerska konkurrenslagen och 
artikel 82 i EG-fördraget samt vilseledande av konsumenterna. Enligt garantireglerna gällde 
garantin inte om felet uppstått därför att printern använts på fel sätt. I den ungerska versionen 
av garantireglerna stod det emellertid också att användningen av påfyllda eller återanvända 
färgpatroner också var felaktig användning, vilket gav intrycket att användningen av sådan 
utrustning i sig ledde till att garantin inte gällde. Ärendet hänsköts delvis till Europeiska 
kommissionen, eftersom denna också behandlade vissa aspekter av förfarandet, och till följd 
av samrådet om ett hänskjutande utvidgade kommissionen sin utredning till att också omfatta 
de nya medlemsstaterna. Konkurrensmyndigheten fortsatte sin utredning av ärendet med 
avseende på de omständigheter som specifikt gällde Ungern.  
 
I sitt beslut ansåg konkurrensmyndigheten att den korrekta tolkningen av garantireglerna var 
att HP betraktade användning av färgpatroner som inte var tillverkade av HP som ”felaktig 
användning”. Men eftersom det inte var ”felaktig användning” som sådan utan bara fel som 
uppstod på grund av ”felaktig användning” som ledde till att garantin slutade gälla, var det 
inte fråga om att garantireglerna kopplade tillgången till gratis reparationsservice till kravet på 
att kunden skulle köpa HP:s egna sekundärprodukter. Å andra sidan var det vilseledande att 
klassificera användningen av konkurrerande sekundärprodukter som ”felaktig”, eftersom 
konsumenterna skulle kunna tolka det som att de inte får köpa sekundärprodukter som inte 
tillverkats av HP. Med hänsyn till det bedrägliga beteendets försumbara effekt på 
konkurrensen bestämde konkurrensmyndigheten att undersökningsförfarandet skulle avbrytas 
för en månad trots att den hade fastställt överträdelsen. HP ålades att ändra lydelsen i garantin 
före utgången av detta avbrott i utredningen och att i två rikstidningar informera 
konsumenterna om ändringarna och orsakerna till dessa. När tidsfristen hade löpt ut 
konstaterade konkurrensmyndigheten att HP hade fullgjort sina skyldigheter och avslutade 
förfarandet.  
 
(2) Konkurrensmyndigheten inledde en undersökning av avtal som slutits mellan Aréna Rt 
(det företag som kontrollerar idrottsstadion i Budapest), Multimedia Light och Sound Kft. (en 
konsertarrangör) och Ticketpro Kft. (ett biljettföretag), eftersom avtalen var exklusiva. Enligt 
överenskommelsen om årlig avkastning beviljades Multimedia särskild privilegierad status av 
Aréna (t.ex. särskild behandling när det gäller betalningar: efter tio kulturevenemang 
(underhållning) var det elfte evenemanget gratis, Multimedia beviljades titeln ”Arenas första 
partner” osv.). Exklusivitetsklausulen i avtalet mellan Aréna och Ticketpro (i vilket 
Multimedia hade stora intressen) innebar i praktiken att om någon konsertarrangör ville 
anordna ett evenemang i stadion i Budapest, kunde Aréna ingå ett avtal med den 
konsertarrangören bara om det kunde ålägga konsertarrangören att anlita Ticketpros tjänster. 
Detta arrangemang gav Multimedia ytterligare en orättvis fördel i förhållande till 
konkurrenterna utöver dess privilegierade status.  Konkurrensmyndigheten ansåg att avtalen 
tillsammans hade en snedvridande effekt på konkurrensen. Med beaktande av att de berörda 
avtalen sagts upp innan något beslut hade utfärdats och med hänsyn till den obetydliga 
snedvridande effekten utdömdes inga böter. I beslutet konstaterade konkurrensmyndigheten 
bara att de komplicerade avtalsförhållandena mellan de ovannämnda tre företagen var 
oförenliga med den gemensamma marknaden. 
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(3) Konkurrensmyndigheten inledde två separata förfaranden mot Unilever Magyarország 
Kft. och Globus Konzervipari Rt med anledning av deras påstådda missbruk av dominerande 
ställning. Båda företagen omstrukturerade sitt distributionssystem genom att anlita samma 
företag för distributionen av djupfrysta produkter, glass och grönsaker. Efter omläggningen av 
det gemensamma distributionssystemet var det tre företag som tidigare ingått i nätverket som 
inte längre fick några leveranser. Konkurrensmyndigheten fastställde att det inte fanns några 
skäl att vidta åtgärder med anledning av det påstådda missbruket, eftersom varken Unilever 
Magyarország Kft. eller Globus Konzervipari Rt hade någon dominerande ställning på den 
relevanta marknaden. Marknaden definierades enligt EG:s rättspraxis och kommissionens 
tillkännagivanden om relevant marknad och vertikala avtal. Det ledde till en definition som 
tog hänsyn till distributörernas preferenser, snarare än enbart slutkonsumenternas. Det 
berodde på att distributörerna, som också transporterade produkterna, med lätthet kunde byta 
ut en djupfryst produkt mot en annan i sin egenskap av transportörer. Dessutom var det 
osannolikt att Unilever och Globus skulle vara dominerande på den smalare marknaden, dvs. 
marknaden för glass och djupfrysta grönsaker. 
 
4) På grundval av en ansökan om individuellt undantag enligt nationell lagstiftning (denna 
rättighet fanns ännu när ansökan lämnades) inledde konkurrensmyndigheten ett förfarande 
mot Rába Group och Integris och undersökte om konkurrensen begränsades av att de ingick 
ett nioårigt exklusivt avtal. Ett samtidigt förfarande inleddes på eget initiativ enligt artikel 81 
för att uppfylla kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1/2003. Den avtalade nioårsperioden 
delades upp i perioder på tre år, och övergången till följande treårsperiod förutsatte alltid 
förhandlingar. Det var tydligt att denna klausul hade tagits med för att se till att avtalet inte 
föll utanför tillämpningsområdet för gruppundantagsförordningen för vertikala avtal (EG) nr 
2790/1999, som begränsar exklusivitetsperioden till fem år. Det framgick dock klart av andra 
klausuler i avtalet att omförhandlingen var avsedd att vara rent formell och att Rába Group 
inte hade någon reell möjlighet att säga upp avtalet innan nioårsperioden löpte ut. 
Konkurrensmyndigheten ansåg att avtalet inte omfattades av förordning (EG) nr 2790/1999. 
Å andra sidan fastställdes det att avtalet var undantaget från det generella förbudet både enligt 
nationell konkurrenslagstiftning och artikel 81.3. Därför avslutades det nationella förfarandet 
genom att ett individuellt undantag beviljades, medan det andra förfarandet, som grundade sig 
på EU-lagstiftningen, avbröts eftersom det inte fanns några skäl att vidta åtgärder.  
 

Nederländerna 
 
Karteller 
 
Påföljder inom byggnadsindustrin 

 
Under de senaste åren har den nederländska konkurrensmyndigheten undersökt överträdelser 
av kartellförbudet inom byggnadsindustrins olika delsektorer. Som svar på uppmaningar från 
den nederländska konkurrensmyndigheten och regeringen till byggnadsföretag om att de skall 
”lägga korten på bordet” lämnade många företag frivilligt information om kartellverksamhet. 
I oktober 2004 avslutade den nederländska konkurrensmyndigheten sin undersökning av 
delsektorn för byggnadsteknik och infrastruktur med en rapport (meddelande om 
invändningar). Undersökningarna av delsektorn för installationer avslutades i april 2005. I 
båda delsektorerna avslöjades kartellstrukturer som omfattade ett allmänt system för 
uppgjorda anbud. Undersökningar av andra delsektorer avslutades hösten 2005.  
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Den nederländska konkurrensmyndigheten utvecklade ett särskilt ”påskyndat” 
påföljdsförfarande enbart för byggbranschen med tanke på det stora antalet berörda företag 
och den utbredda viljan att snabbt erkänna sin delaktighet. Det påskyndade förfarandet står 
bara öppet för företag som inte bestrider de avslöjade kartellstrukturernas existens och sin 
delaktighet i dem.  Företag som väljer att delta i det påskyndade förfarandet får sina böter 
nedsatta med 15 % (de berörda företagen har kvar möjligheten att överklaga). Företag som 
väljer att inte delta i det påskyndade förfarandet omfattas av det sedvanliga 
påföljdsförfarandet enligt artiklarna 59–61 i den nederländska konkurrenslagen. 
 
Delsektorn för byggnadsteknik och infrastruktur 
 
Inom delsektorn för byggnadsteknik och infrastruktur valde 90 % av 380 företag att delta i det 
påskyndade förfarandet och mottog ett beslut genom vilket de ålades böter. Det påskyndade 
förfarandet inom denna delsektor avslutades i mars 2005 genom att böter på omkring 100 
miljoner euro utdömdes. Det sedvanliga påföljdsförfarandet pågår fortfarande. 

 
Delsektorn för installationer 
 
Inom delsektorn för installationer valde 88 % av 180 företag att delta i det påskyndade 
förfarandet, som avslutades i oktober 2005. Böter på cirka 40 miljoner euro utdömdes. Det 
sedvanliga påföljdsförfarandet pågår fortfarande.  
 
Sammanfattning av ärenden – Ärende 2021 OSB 
 
Den nederländska konkurrensmyndigheten fann att OSB, förbundet för städfirmor i 
Nederländerna, mellan åren 1998 och 2000 hade gett sina medlemmar rådet att en gång per år 
höja priserna med en viss procentandel. Procentandelarna fastställdes av OSB:s styrelse 
utifrån information om hur kostnadsnivåerna utvecklats. Vidare gav OSB i mitten av år 2000 
sina medlemmar rådet att höja priserna en extra gång.  
 
Den nederländska konkurrensmyndigheten drog slutsatsen att OSB överträdde artikel 6.1 i 
konkurrenslagen och artikel 81.1 i EG-fördraget. Slutsatsen bekräftades i det administrativa 
överklagandet och OSB ålades böter på 2 000 000 euro. 

 
Den nederländska konkurrensmyndigheten har – i enlighet med rådgivande kommitténs råd – 
i det administrativa överklagandet beslutat att de tillgängliga bevisen inte tillräckligt styrker 
att CSU, Asito och GOM, tre städfirmor vars anställda bland andra var medlemmar i OSB:s 
styrelse, överträdde artikel 6.1 i konkurrenslagen. Beslutet om att ålägga dessa tre företag 
böter har dragits tillbaka, eftersom det inte kunde bevisas att CSU, GOM och Asito tog 
initiativ till planer på att höja priserna ytterligare i mitten av år 2000 och därefter hade en 
aktiv och särskild roll när det gällde att förbereda de råd som OSB skulle ge sina medlemmar.  
 
Sammanfattning av ärendet - 2910 Interpay 
 
Detta ärende gällde det gemensamma företaget Interpay, som bildades av åtta nederländska 
banker för att sköta ett bankkortssystem som kallas ”PIN”. Utöver tillhandahållandet av 
tjänster som avräkning och betalning ingick Interpay, via det helägda dotterbolaget Beanet, 
avtal direkt med handlare om godkännande av kreditkort och gav dem därmed en 
betalningsgaranti för varje transaktion som Interpay hade godkänt.   
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Den nederländska konkurrensmyndigheten utdömde böter för att Interpay tagit ut alltför höga 
priser och sålt nättjänster i egenskap av kooperativt gemensamt företag. Detta beslut fattades 
med stöd av den nederländska konkurrenslagen i dess lydelse innan förordning (EG) nr 
1/2003 trädde i kraft. Ett administrativt omprövningsförfarande mot bakgrund av EG:s 
konkurrensrätt inleddes dock efter den 1 maj 2004 av den nederländska 
konkurrensmyndighetens styrelse. Påståendet att Interpay gjort sig skyldigt till 
överprissättning drogs tillbaka som ett led i ett gentlemannaavtal efter en uppgörelse i en 
rättstvist där en detaljhandlare väckt talan mot Interpay och de banker som ägde andelar i 
Interpay. Uppgörelsen innebar att bankerna kom överens om att sänka sina priser med minst 
20 %. 
   
Det konstaterades att koncentrationen av de finansiella aspekterna på betalkortsförvärv till en 
enda interbank utesluter konkurrens mellan banker när det gäller att värva handlare i strid med 
artikel 81 (tillämpning av EG:s konkurrenslagstiftning på en vertikalt integrerad 
betalkortssektor).   

Den nederländska konkurrensmyndigheten beslutade att sätta ned de böter som ålagts 
aktieägarna med sammanlagt 14 000 000 euro. Anledningen till nedsättningen av böterna var 
att aktieägarna upprättat en fond som bidrar till socialt effektiv penningsöverföring, i vilken 
aktieägarna satte in sammanlagt 10 000 000 euro. 
 
Sammanfattning av ärendet - 1615 Cykeltillverkare 
 
Genom sitt beslut av den 21 april 2004 bötfällde generaldirektören för den nederländska 
konkurrensmyndigheten de tre största cykeltillverkarna i Nederländerna (med en gemensam 
marknadsandel på cirka 80 % (2000 års försäljning) på den nederländska cykelmarknaden) för 
att de överträtt artikel 6 i den nederländska konkurrenslagen (motsvarar artikel 81 i EG-
fördraget). Accell (via sina dotterbolag Batavus och Koga), Gazelle och Giant höll två möten 
om sin (framtida) prisstrategi under cykelsäsongen 2001. Överträdelsen ägde rum från den 1 
september 2000 till den 1 september 2001. Generaldirektören ålade cykeltillverkarna böter på 
12 809 000 euro, 12 898 000 euro respektive 3 978 000 euro. Cykeltillverkarna överklagade. 
Enligt nederländsk förvaltningsrätt måste den nederländska konkurrensmyndighetens styrelse 
(i dagens läge) ompröva generaldirektörens beslut i ett administrativt omprövningsförfarande 
innan parterna kan väcka talan mot beslutet vid domstol. I sitt beslut av den 24 november 
2005 avvisade styrelsen de flesta av parternas invändningar. Styrelsen tillämpade artikel 81 i 
EG-fördraget på överträdelsen, vilket inte varit fallet i det ifrågasatta beslutet eftersom det 
fattades innan förordning (EG) nr 1/2003 trädde i kraft. På grund av ett brott mot rätten till 
försvar beviljade styrelsen parterna en nedsättning av böterna med 10 %. Efter den 
administrativa omprövningen blev böterna 11 528 000 euro för Accell, 11 608 000 euro för 
Gazelle och 3 421 000 euro för Giant. Beslutet har nu överklagats till domstol.         
 
Sammanfattning av ärendet - 3353 CR Delta  

 
I sitt beslut av den 31 december 2003 ålade generaldirektören för den nederländska 
konkurrensmyndigheten CR Delta påföljder för en överträdelse av artikel 24 i den 
nederländska konkurrenslagen (motsvarar artikel 82 i EG-fördraget) med anledning av tre 
rabattsystem som både separat och tillsammans utgör missbruk av dominerande ställning. 
CR Delta levererar sperma från avelstjurar till sina kunder, som är boskapsuppfödare. De 
”mängdrabatter” CD Delta beviljade var inte rabatter på fakturan utan de betalades i slutet av 
en referensperiod på ett år, och rabattprocenten ökade gradvis (1–5 %) alltefter den mängd 
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som köptes. Rabatten beräknades utifrån det sammanlagda värdet på kundens köp av sperma 
från avelstjurar från CR Delta. Det andra rabattsystemet (1–2 %) beviljades som 
kompensation för att en kund åtagit sig att köpa sitt behov av sperma från avelstjurar (nästan) 
enbart (90–100 %) från CR Delta. Det tredje rabattsystemet omfattade en rabatt på 10 % på 
kundens köp av klassificerad sperma från avelstjurar när kunden gick med på att testa 
oklassificerad sperma från avelstjurar. CR Deltas marknadsandel på den relevanta marknaden 
är omkring 80 %. Överträdelsen ägde rum från den 1 september 2001 till den 1 september 
2003. Generaldirektören ålade böter på 2 600 000 euro och utfärdade två förelägganden. 
CR Delta överklagade. I det administrativa omprövningsförfarande som följde avvisade 
konkurrensmyndighetens styrelse parternas samtliga invändningar. Med hänsyn till att 
förordning (EG) nr 1/2003 trätt i kraft tillämpades artikel 82 i EG-fördraget på överträdelsen, 
vilket inte varit fallet i det ursprungliga beslutet. Ärendet håller nu på att omprövas av den 
nederländska konkurrensdomstolen.  
 
 Förteckning över beslut enligt artiklarna 81 och 82 under 2005:  

 
Byggsektorn 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

4/04_24.asp 
 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Cykeltillverkare 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Österrike 
 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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Avtal och samordnade förfaranden 
 
Arvodesskala för byggmästare 
I juni 2004 anhöll BWB (och den federala riksåklagaren för kartellärenden) hos 
kartelldomstolen om upphävande av arvodesskalan för byggmästare (Honorarordnung der 
Baumeister (HOB)) efter omfattande undersökningar. I detta fall fördes arvodesskalan in i 
kartellregistret som en icke bindande rekommendation från en sammanslutning som fastställer 
priser för särskilda verksamheter. 
 
Konkurrensmyndigheten ansåg att arvodesskalan var oförenlig med artikel 81 i EG-fördraget. 
Efter en omfattande undersökning ålade kartelldomstolen genom ett beslut av den 14 april 
byggnadsindustriförbundet att avskaffa arvodesskalan, eftersom den efter att ha följt den 
argumentation som BWB och den federale riksåklagaren för kartellärenden stödde sig på kom 
fram till att arvodesskalan utgjorde en överträdelse av EG:s kartellagstiftning. Den högsta 
kartelldomstolen bekräftade detta beslut.  
 

Annan tillämpning av konkurrensreglerna 

Lufthansa/österrikiska resebyråer 
Den 1 november tillkännagav Lufthansa sin avsikt att se över sitt säljsystem och införa en 
nettoprismodell. Det innebar att resebyråerna inte längre betalades någon grundläggande 
provision. Resebyråerna fick dock ta ut sina egna serviceavgifter av kunderna. De enskilda 
resebyråerna fick själva avgöra när de tog ut en serviceavgift och hur stor den skulle vara.  
 
Resebyråförbundet riktade en framställning till kartelldomstolen i november 2004 där det 
hävdade att avskaffandet av provisionen i kombination med Lufthansas krav på att nettopriset 
skall synas på flygbiljetten bör förklaras som olagligt fastställande av priser. Framställningen 
avslogs. Kartelldomstolen ansåg att artikel 81 var tillämplig eftersom säljsystemet tillämpades 
i flera EU-medlemsstater, men den ansåg inte att det var fråga om olagligt fastställande av 
priser. Reseavtalet ingicks direkt mellan Lufthansa och kunden, och Lufthansa fastställde ett 
säljpris endast för det transportavtalet. Resebyrån verkställde bara en intresseförklaring för 
kundens räkning. Resebyrån fick själv avgöra om den skulle ta ut en avgift för sin 
rådgivningsservice och hur stor avgiften skulle vara. Resebyråernas rätt att fritt vidta åtgärder 
i konkurrenssyfte begränsades därför inte. 
 
Kartelldomstolens beslut avseende artiklarna 81 och 82: 

- Arvodesskala för byggmästare 
Lufthansa/österrikiska resebyråer 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*avslutat med en uppgörelse mellan parterna) 
 
Länk til BWB:s verksamhetsrapport (alla utom Synchron Film m. fl.): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugal 
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Avtal och samordnade förfaranden 
 
Portugisiska veterinärförbundet 
 
År 1996 antog veterinärernas yrkesförening i Portugal yrkesetiska regler som föreskriver att 
veterinärer (även från andra EU-medlemsstater) som har en egen praktik måste ta betalt 
enligt en minimiavgift som fastställs av det nationella veterinärförbundet.  
 
Den portugisiska konkurrensmyndigheten fann att det portugisiska veterinärförbundet  infört 
en skyldighet att ta ut minimiavgifter i strid med artikel 81, och ålade därför genom ett beslut 
av den 19 maj 2005 veterinärförbundet att betala böter på omkring 76 000 euro för denna 
överträdelse. Med tanke på överträdelsens allvar ålades den bötfällda parten att offentliggöra 
beslutet i Portugals officiella tidning och i en portugisisk rikstidning. Vidare måste 
veterinärförbundet inom 15 dagar tillkännage de vidtagna åtgärderna på sin webbplats och i 
en tidskrift. 
 
Den portugisiska konkurrensmyndigheten anser att veterinärförbundets införande av en 
skyldighet att ta ut minimiavgifter inte kan betraktas som nödvändigt för att garantera ett 
korrekt utövande av veterinäryrket i dess egenskap av fritt yrke i den mening som avses i 
domen i målet Wouters (C-309/99).  
 
Det var den portugisiska konkurrensmyndighetens första beslut som gällde en överträdelse av 
EG-fördragets bestämmelser och som utfärdats enligt det nya decentraliserade systemet för 
tillämpning av gemenskapens konkurrensregler. 
 
Beslutet överklagades till handelsdomstolen i Lissabon (domstolen väntas fälla sitt avgörande 
i början av 2006).  
 
Portugisiska tandläkarförbundet 
 
Det portugisiska tandläkarförbundet antog yrkesetiska regler som föreskriver att en 
tandläkare som har en egen praktik måste ta betalt för dem i enlighet med en minimiavgift 
och en maximiavgift som tandläkarförbundet fastställer.  
 
Den portugisiska konkurrensmyndigheten fann att det portugisiska tandläkarförbundet  infört 
en skyldighet att ta ut minimi- och maximiavgifter i strid med artikel 81 och ålade därför 
genom ett beslut av den 30 juni 2005 tandläkarförbundet att betala böter på sammanlagt cirka 
160 000 euro för denna överträdelse. Med hänsyn till överträdelsens allvar ålades den 
bötfällda parten att offentliggöra beslutet i Portugals officiella tidning och i en portugisisk 
rikstidning. Vidare måste det portugisiska tandläkarförbundet inom 20 dagar tillkännage de 
vidtagna åtgärderna på sin webbplats och i en tidskrift. 
 
Den portugisiska konkurrensmyndigheten anser att tandläkarförbundets införande av en 
skyldighet att ta ut minimiavgifter inte kan betraktas som tvingande hänsyn till 
allmänintresset i den mening som avses i domen i målet Wouters. 
 
Ett överklagande av beslutet gavs in till handelsdomstolen i Lissabon (se under ”Översikt över 
nationella domstolars tillämpning av EG:s konkurrensregler”). 

 
 Förteckning över beslut enligt artiklarna 81 och 82 under 2005 
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Portugisiska veterinärförbundet 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
Portugisiska tandläkarförbundet 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Rekommendation nr 1/2005 - Gassektorn 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Rekommendation nr 2/2005 – Mobiltelefonitjänster 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Slovakien 

Karteller 

Den slovakiska vägförvaltningen inledde 2004 ett anbudsförfarande för byggandet av 
motorvägsavsnittet D1 Mengusovce-Jánovce. Motorvägsavsnittet delades upp i två delar, 
vilket innebar två separata anbudsförfaranden. 
 
Det lägsta anbudet i båda anbudsförfarandena översteg med cirka 20 % det maximipris som 
staten fastställt. Därför annullerades båda anbudsförfarandena. Den slovakiska 
konkurrensmyndigheten inledde en undersökning för att bedöma om ett 
konkurrensbegränsande avtal hade ingåtts.  
Genom att jämföra anbuden för de enskilda punkterna i uppdraget att bygga motorvägen (som 
omfattade nästan 900 punkter) kunde konkurrensmyndigheten konstatera att samtliga 
deltagare i anbudsförfarandet hade lämnat anmärkningsvärt lika anbud för de enskilda 
punkterna när det gällde det första motorvägsavsnittet.  
Konkurrensmyndigheten drog slutsatsen att anbudsgivarna slutit ett konkurrensbegränsande 
avtal som ledde till samordning av priser för det första motorvägsavsnittet. 
Konkurrensmyndigheten fick dock inte fram tillräckliga bevis för att kunna styrka att 
samverkan förekommit när det gäller det andra motorvägsavsnittet. Konkurrensmyndigheten 
ålade parterna böter på 1 473 978 000 slovakiska kronor (40 000 000 euro). 

 
 Förteckning över beslut enligt artiklarna 81 och 82 under 2005 

 
Slovakiens advokatförbund – reklambegränsningar (beslut nr 2005/KH/1/1/136 av den 22 
december 2005) 
(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098) 
 
Strabag a.s., Tjeckien, Doprastav, a.s., Slovakien, BETAMONT s.r.o., Slovakien,  Inžinierske 
stavby, a.s., Slovakien, Skanska DS a.s., Tjeckien, Skanska BS a.s., Slovakien, Mota - Engil, 
Engenharia e Construcao, S.A., Portugal – samverkan i samband med anbudsförfaranden 
(beslut nr 2005/KH/1/1/137 av den 23 december 2005) 
(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097) 

Finland 
Konkurrensverket i Finland tillämpade EG:s konkurrensregler i ett fall under 2005: 

http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098
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Konkurrensverket utfärdade ett beslut om att Suomen Numeropalvelu – Finlands 
Nummertjänst Oy Ab hade missbrukat sin dominerande ställning genom att kräva att 
kundföretag som tillhandahåller nummerupplysnings- eller katalogtjänster inte får erbjuda 
slutkunder sina tjänster gratis och utan att först registrera sig via Internet. 
 
SNOY är ett gemensamt företag som bildats av Fonecta Group Ltd och Finnet-Media Ltd. 
SNOY upprätthåller en nationell databas med information om telefonabonnenter och säljer 
informationen vidare till företag som tillhandahåller nummerupplysnings- och katalogtjänster. 
SNOY har för närvarande inte några konkurrenter. SNOY:s ägare konkurrerar med 
klaganden, Eniro Finland Ltd, i egenskap av leverantörer av nummerupplysnings- och 
katalogtjänster. 
 
Konkurrensverkets utredning utmynnade i slutsatsen att SNOY:s agerande ytterst är ett försök 
att hindra konkurrenter som tillhandahåller en ny typ av tjänst från att komma in på 
marknaden. Samtidigt fördröjer SNOY:s agerande utvecklandet av katalogtjänster som 
utnyttjar ny teknik och är mer användarvänliga, mångsidiga och kostnadseffektiva. SNOY:s 
agerande strider således mot lagstiftarens syfte att öka utbudet på nya typer av 
nummerupplysnings- och katalogtjänster och främja deras användning. 
 
I sitt beslut förbjuder konkurrensverket SNOY:s agerande som en överträdelse av 
konkurrenslagen och artikel 82 i EG-fördraget. Genom beslutet åläggs SNOY också en 
leveransskyldighet när det gäller information om telefonabonnenter. Löpande villkorliga böter 
utdömdes för att verkställa detta beslut. Utöver detta förbudsbeslut föreslog konkurrensverket 
för marknadsdomstolen att den skulle ålägga SNOY böter på 150 000 euro för överträdelse av 
konkurrensreglerna. Beslutet (1097/61/2003) finns på konkurrensverkets webbplats på finska 
på följande adress: http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/svenska.cgi?luku=ratkaisut/muut-
ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

Sverige 

Missbruk av dominerande ställning 
 
Dnr 797/2004 
SES, som tillverkar och distribuerar elinstallationsprodukter på den svenska marknaden, 
missbrukade sin dominerande ställning på marknaden för tillverkning och distribution av 
standardeluttag och standardströmbrytare (även strömbrytare med fjärrkontroll, strömbrytare 
med tidsinställning samt ljusreglerare) genom att använda lojalitetsrabatter i sina avtal med 
grossistkunder. Genom att använda lojalitetsrabatter gjorde SES det svårare för nya företag att 
komma in på marknaden.  
Resultat: Åtagandebeslut med en föreslagen påföljd i form av böter på 3 miljoner svenska 
kronor under förutsättning att beslutet bekräftas av Stockholms tingsrätt.     

 
Dnr 873/2005 
TS, en svensk teleoperatör, missbrukade sin dominerande ställning på marknaden för tillträde 
till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt för hushåll. TS försökte begränsa 
konkurrensen från bredbandsoperatörer som tillhandahåller IP-baserat tillträde till 
telefontjänster genom att erbjuda selektiva rabatter på installation av ett abonnemang för fast 
telefoni till de kunder som begär att få sitt abonnentnummer överfört till den nya operatörens 
nätverk.  

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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Resultat: Förbudsbeslut med en föreslagen påföljd i form av böter på 44 miljoner svenska 
kronor under förutsättning att beslutet bekräftas av Stockholms tingsrätt.  
 
Avtal och samordnade förfaranden 
 
Dnr 532/2004 
EB tillverkar och saluför tapeter på den svenska marknaden.  EB har en mycket stark ställning 
på marknaden för tillverkning och saluföring av tapeter till målare och tapetuppsättare. 
Konkurrensverkets undersökning visar att EB, genom att tillämpa ett selektivt 
kvantitetskriterium i sitt selektiva distributionssystem med sina återförsäljare har gjort det 
svårare för nya återförsäljare att komma in på marknaden. EB:s selektiva distributionssystem 
kan inte undantas med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 
december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal och 
samordnade förfaranden.  
Resultat: Åtagandebeslut med förslag till påföljd i form av böter på 1 miljon kronor. 

 
Förteckning över beslut enligt artiklarna 81 och 82 under 2005: 

 

 
 

Förenade kungariket 

Avtal och samordnade förfaranden 
 
MasterCard UK Members Forum Limited - 6 september 2005 
Office of Fair Trading (OFT), den brittiska myndighet som bevakar konsumenternas 
rättigheter och näringslivets intressen, slog fast att medlemmar i MasterCard UK Members 
Forum och andra MasterCard-licenstagare i Storbritannien har varit parter i ett avtal som 
utgör en överträdelse av 

Ärende nr  Företag Länkar 
Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Borås

tapeter.shtm 
Dnr 873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pres

smeddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Dnr 797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Borås
tapeter.shtm 

Dnr 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Dnr 883/2004 Reci Industri /Dansk 
Olie Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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• förbudet i artikel 81.1 i EG-fördraget och 

• förbudet enligt kapitel I i artikel 2 i 1998 års konkurrenslag. 

Avtalet löpte från den 1 mars 2000 till den 18 november 2004 och angav nivån för den 
multilaterala förmedlingsavgift som tillämpades på alla transaktioner som gjordes med 
MasterCard-kort som utfärdats i Storbritannien. Den 18 november 2004 infördes nya 
arrangemang för att fastställa förmedlingsavgiften för transaktioner med MasterCard-kort som 
utfärdats i Storbritannien. 

OFT fann att avtalet begränsade konkurrensen på två sätt. För det första gav det upphov till ett 
kollektivt avtal om den multilaterala förmedlingsavgiften (i allt väsentligt ett kollektivt 
prisavtal). För det andra ledde det till att den multilaterala förmedlingsavgiften omotiverat 
kompenserade medlemmar i MasterCard UK och andra MasterCard-licenstagare för vissa 
kostnader (yttre kostnader). 

Den 1 mars 2000 anmäldes avtalet till OFT för beslut. Mot bakgrund av omständigheterna i 
ärendet ansåg OFT att det inte var lämpligt att utdöma böter för den överträdelse som hade sin 
grund i avtalet. Eftersom avtalet har löpt ut blev frågan om föreskrifter inte aktuell i det här 
ärendet. De principer som styr detta beslut blir sannolikt tillämpliga på de nya arrangemangen 
för att fastställa förmedlingsavgiften. 
 
Annan tillämpning av konkurrensreglerna 
 
Klagomål från Gamma Telecom Limited mot  BT Wholesale med anledning av sänkta avgifter 
för  grossistkunder från den 1 december 2004 till den 17 juni 2005 
Office for Communications (Ofcom) ansåg att British Telecommunications Group plc (BT) 
inte hade brutit mot artikel 18 (förbudet i kapitel II) i 1998 års konkurrenslag eller artikel 82 i 
EG-fördraget när det gäller justering, med verkan från den 1 december 2004, av priset på BT:s 
samtalsprodukt för grossistkunder (BT:s reviderade struktur för samtalstariffer för 
grossistkunder).  

Ofcom fattade sitt beslut efter en undersökning som inleddes med anledning av ett klagomål 
från Gamma Telecom Limited (Gamma) om att BT:s reviderade struktur för samtalsavgifter 
för storkunder pressade marginalerna på ett konkurrensbegränsande sätt. 

I beslutet gjorde Ofcom bedömningen att under vissa antaganden och scenarier förekom det 
ingen marginalpress i samband med BT:s reviderade struktur för samtalsavgifter för 
grossistkunder och att det därför inte fanns några skäl att vidta åtgärder. 
 
Ny undersökning av ett klagomål från VIP Communications Limited mot T-Mobile (UK) 
Limited - 30 juni 2005 
Ofcom drog slutsatsen att T-Mobile inte hade brutit mot kapitel II-förbudet eller artikel 82 i 
EG-fördraget genom att avbryta eller koppla ur de tjänster som tillhandahölls VIP för 
användning i VIP:s GSM-nätgränsstationer, samtidigt som T-Mobile påstods fortsätta leverera 
samma tjänster till andra företag för användning i GSM-nätgränsstationer. Därför fanns det 
ingen anledning att vidta åtgärder mot T-Mobile. 
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Ny undersökning av ett klagomål från Floe Telecom Limited mot Vodafone Limited - 30 juni 
2005 
 
Ofcom drog slutsatsen att Vodafone inte hade brutit mot kapitel II-förbudet i 1998 års 
konkurrenslag eller artikel 82 i EG-fördraget genom att avbryta eller koppla ur de tjänster som 
tillhandahölls Floe för att användas i Floes GSM-nätgränsstationer, samtidigt som Vodafone 
påstods fortsätta leverera samma tjänster till andra företag för att användas i GSM-
nätgränsstationer. Därför fanns det ingen anledning att vidta åtgärder mot Vodafone. 
 
Klagomål från NTM Sales and Marketing Ltd mot Portec Rail Products (UK) Ltd gällande 
leverans av smörjmedel som används i elektriska markbaserade smörjapparater - 19 augusti 
2005 

Office of Rail Regulation (ORR) beslutade att det inte fanns några skäl att vidta åtgärder med 
stöd av kapitel I-förbudet i 1998 års konkurrenslag eller artikel 81 i EG-fördraget mot Portec 
Rail Products UK Ltd (Portec) och RS Clare and Company Ltd (Clare). ORR beslutade också 
för Portecs del att det inte fanns någon anledning att vidta åtgärder med stöd av kapitel II-
förbudet i 1998 års konkurrenslag eller artikel 82 i EG-fördraget. 

ORR fattade sitt beslut efter att ha undersökt ett klagomål som NTM Sales and Marketing 
(NTM) gav in den 20 juli 2004 om att Portec hade försökt utnyttja en dominerande ställning 
på marknaden för tillhandahållande av testningstjänster för smörjmedel som används i 
elektriska markbaserade smörjapparater i syfte att avskärma marknaden för tillhandahållande 
av sådant smörjmedel till NTM. 

Även om ORR inte uteslöt att Portec kunde ha en dominerande ställning på marknaden för 
testningstjänster fann myndigheten inte tillräckliga bevis för att Portec hade missbrukat en 
dominerande ställning eller eventuellt hade ingått konkurrensbegränsande avtal eller tillämpat 
konkurrensbegränsande metoder tillsammans med Clare. 



 49

2. Nationella domstolars tillämpning av EG:s konkurrensregler 
 
Konkurrensmyndigheterna i Tjeckien, Grekland, Irland, Italien, Cypern, Estland, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien och Finland har inte anmält 
några beslut där de nationella domstolarna tillämpat EG:s konkurrensregler. 
Konkurrensmyndigheterna i följande medlemsstater har anmält beslut där EG:s 
konkurrensregler har tillämpats:  

Belgien 
 
Nationella förhandsavgöranden 
 
Appellationsdomstolen i Bryssel har ensam behörighet att meddela förhandsavgöranden i 
frågor som hänskjuts till den från andra nationella domstolar som handlägger 
konkurrensärenden. Den meddelade 2005 förhandsavgöranden i tre mål som avsåg 
tillämpning av gemenskapens konkurrensrätt och i ett mål som avsåg nationell konkurrensrätt. 
  
I de tre målen som avsåg gemenskapens konkurrensrätt inkom konkurrensrådet och Corps des 
Rapporteurs/Korps Verslaggevers med skriftliga synpunkter. Avseende dessa mål lade även 
Europeiska kommissionen fram ett yttrande som svar på en begäran om upplysningar från 
appellationsdomstolen i Bryssel enligt artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1/2003. 

1. Emond Laurent mot Brasserie Haacht: dom meddelad av appellationsdomstolen i Bryssel 
den 23 juni 2005 

År 1993 ingick Brasserie Haacht ett tioårigt exklusivt återförsäljaravtal med en pubägare 
avseende öl från bryggeriet. Ägaren sålde därefter sina immateriella tillgångar och 1997 
ingick köparen ett annat exklusivt återförsäljaravtal med Brasserie Haacht för andra drycker 
än öl.  
År 1999 försattes köparen i konkurs och den förste ägaren ville säga upp 1993 års avtal i 
förtid. Brasserie Haacht vägrade och hävdade att bryggeriet tvärtom hade rätt att kräva att den 
tidsperiod som anges i 1993 års avtal skulle hållas.  
 
Appellationsdomstolen i Liège ansökte om ett förhandsavgörande avseende frågan om 1993 
års avtal var lagligt mot bakgrund av artikel 81 i EG-fördraget. 
 
Appellationsdomstolen i Bryssel prövade avtalens förenlighet med gemenskapsrätten, och 
förutsatte därvid att villkoret om påverkan på handeln mellan medlemsstater var uppfyllt. De 
två avtalen var lagliga när de ingicks eftersom de omfattades av gruppundantagen i 
förordningarna (EG) nr 1984/83 och 2790/1999. Domstolen ansåg dock att den relevanta 
tidpunkten för prövningen av avtalens förenlighet med gemenskapens konkurrensregler inte 
var den tidpunkt då de ingicks utan den tidpunkt då de sades upp. Domstolen ansåg vidare att 
de två avtalen borde prövas separat eftersom de varor de avsåg inte var utbytbara och därför 
inte hörde till samma marknad. 
  
Efter en mycket ingående analys av hur EG:s gruppundantagsförordningar har tillämpats kom 
domstolen fram till att 1993 års avtal, vid den tidpunkt då det påstås ha sagts upp, omfattades 
av gruppundantaget i förordning (EG) nr 2790/1999 och uppfyllde villkoren i kommissionens 
tillkännagivande av den 13 oktober som innehåller riktlinjer om vertikala begränsningar (EGT 
C 291, 13.10.2000, s. 1). 
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Det andra avtalet omfattades däremot vid den tidpunkt då det påstås ha sagts upp inte av 
någon av EG:s gruppundantagsförordningar. Trots detta ansåg domstolen att avtalet var 
lagligt med stöd av konkurrensreglerna på grundval av kommissionens tillkännagivande om 
avtal av mindre betydelse, som tillåter en eventuell kumulativ utestängningseffekt. Domstolen 
kom till slutsatsen att avtalens laglighet inte kunde ifrågasättas och att det därmed inte fanns 
några skäl att ta upp frågan om ogiltighet av ett avtal som är förbjudet enligt artikel 81.1 i EG-
fördraget.  

2. SABAM mot Productions & Marketing (P&M): dom meddelad av appellationsdomstolen i 
Bryssel den 3 november 2005 

P & M, som organiserar musikevenemang, väckte talan vid handelsdomstolen i Bryssel mot 
SABAM, som är en upphovsrättsorganisation som förvaltar upphovsrätt till musik och i 
praktiken har monopol på beviljandet av upphovsrättslicenser för musikframföranden och 
konserter. SABAM hade vägrat att ge P & M ställning som ”stor organisatör”, vilket hade gett 
rätt till en sänkning av royaltykostnaderna med 50 %. P & M hävdade att SABAM utnyttjade 
sin dominerande ställning genom att göra ställningen som ”stor organisatör” beroende av 
villkor, bland annat att P & M skulle ha bedrivit verksamhet i minst tre år, och att SABAM 
därmed utan grund gynnade etablerade verksamheter framför nya verksamheter på 
marknaden. 
  
Handelsdomstolen i Bryssel begärde att appellationsdomstolen i Bryssel skulle meddela 
förhandsavgörande i fråga om huruvida SABAM:s agerande utgjorde ett missbruk av en 
dominerande ställning.  
 
Domstolen började med att anföra att gemenskapens konkurrensrätt var tillämplig i målet. 
SABAM är den enda organisation på den belgiska marknaden som kan utfärda tillstånd för 
organisation av musikframföranden. De differentierade priser som SABAM tillämpar 
avseende olika organisatörer enligt ett kriterium som bygger på hur länge de har varit 
verksamma på marknaden kan därför leda till svårigheter för konkurrenter i andra 
medlemsstater att få tillträde till den belgiska marknaden för organisation av framföranden. 
Domstolen ansåg att SABAM:s prissystem utgjorde ett missbruk eftersom det ledde till att 
olika villkor gällde för olika organisatörer för likvärdiga tjänster. 
  
Domstolen fann att SABAM inte kunde bygga sin differentierade prissättning på ekonomiska 
argument som försäljningsvolymer eller stordriftsfördelar. Domstolen ansåg dessutom att 
skillnaden mellan det pris som erbjuds stora organisatörer och grundpriset (halva priset) var 
uppenbart för stor.  
 

3.  Wallonie Expo (”WEX”) mot FEBIAC: dom meddelad av appellationsdomstolen i Bryssel 
den 10 november 2005 

 
FEBIAC är en sammanslutning av alla belgiska tillverkare och importörer av bilar och 
nyttofordon. Den anordnar en nyttofordonsmässa vartannat år. För 2005 års mässa införde 
FEBIAC en regel som förbjöd utställare att delta i liknande evenemang i Belgien under sex 
månader före mässan.  
 
Ordföranden för domstolen i första instans hänsköt i samband med en ansökan om 
interimistiska åtgärder ärendet till appellationsdomstolen i Bryssel för förhandsavgörande om 
huruvida en sådan konkurrensklausul är laglig. I sina skriftliga synpunkter anförde 
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konkurrensrådet och Corps des Rapporteurs/Korps Verslaggevers att det fanns en påverkan 
på handeln mellan medlemsstaterna. Europeiska kommissionen delade denna åsikt i sitt 
yttrande till domstolen. De flesta av de utställda fordonen var importerade och utställarna stod 
för nästan all import och försäljning av de aktuella produkterna i Belgien, vilket innebär att 
förbudet mot att delta i andra utställningar i Belgien sannolikt påverkade handeln mellan 
medlemsstaterna. 
 
Appellationsdomstolen i Bryssel ansåg att FEBIAC:s regel inte stred mot artikel 81.1, 
eftersom villkoret att konkurrensbegränsningen skall ha en märkbar påverkan inte var 
uppfyllt. Domstolen ansåg att det inte hade visats att förbudet som gällde i sex månader hade 
till resultat att märkbart begränsa en mässorganisatörs möjligheter att konkurrera effektivt 
med FEBIAC genom att locka till sig tillräckligt många utställare och besökare. FEBIAC:s 
regel för mässan 2005 omfattades därför inte av artikel 81.1 i EG-fördraget. 
 
Därefter prövade domstolen om regeln var laglig mot bakgrund av artikel 82 i EG-fördraget. 
Domstolen fann att FEBIAC i praktiken hade monopol på marknaden för tillhandahållande av 
tjänster som avser organisation av nyttofordonsmässor i Belgien, och därmed inom en 
väsentlig del av den gemensamma marknaden. Det förbud mot att delta i andra evenemang 
som FEBIAC ålade sina utställare utgjorde ett hinder för all konkurrens under en 
sexmånadersperiod och påverkade sannolikt marknadsstrukturen. Enligt domstolens mening 
var förbudet varken berättigat eller proportionerligt. 
  
Sammanfattningsvis var FEBIAC:s regel för sin mässa 2005 laglig och kunde därför inte 
förbjudas enligt artikel 81.1 i EG-fördraget. Eftersom FEBIAC är ett dominerande företag 
kunde det dock inte tillämpa regeln för mässan 2005 eftersom den utgjorde ett missbruk av en 
dominerande ställning. 
 

 
4.  Kristel Cools mot Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: dom meddelad av 

appellationsdomstolen i Bryssel den 25 januari 2005 
 
Genom en dom av den 25 januari 2005 besvarade appellationsdomstolen i Bryssel en fråga 
om belgisk konkurrensrätt, som hade ställts i form av en begäran om förhandsavgörande från 
domstolen i första instans i Antwerpen i ett mål rörande en tilläggsförsäkring för tandreglering 
som den kristna sjukförsäkringsfonden i Antwerpen erbjöd sina medlemmar. Denna 
försäkring gav rätt till en extra återbetalning om behandlingen hade lämnats av en tandläkare 
som uppfyller vissa krav, t.ex. tandläkare som har en utbildning i tandreglering eller en viss 
erfarenhet som tandläkare.  
 
Kristel Cools var en tandläkare som inte uppfyllde dessa krav och som vid domstolen ville 
utverka en dom om att den kristna sjukförsäkringsfonden i Antwerpen skulle betala henne 
ersättning för inkomstförlust från patienter som, för att få ut den extra ersättningen för 
tandregleringskostnader, hade vänt sig till andra tandläkare som uppfyller försäkringsfondens 
krav. 
 
Domstolen begränsade sig till att besvara frågan huruvida sjukförsäkringsfonden när den 
tillhandahöll en sådan tjänst agerade som ett företag i den mening som avses i lagen av den 5 
augusti 1991, samordnad den 1 juli 1999, om skydd för ekonomisk konkurrens. Domstolen 
kom fram till att den inte agerade som ett företag. Eftersom ställningen som ett företag är ett 
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krav för att artiklarna 2 och 3 i lagen skall kunna tillämpas behövde domstolen inte pröva om 
det konkurrensbegränsande förfarandet var lagligt eller inte.  
 
Domstolens resonemang byggde på att tjänsten tillhandahölls som en del av utförandet av den 
uppgift som lagstiftaren hade anförtrott sjukförsäkringsfonder och socialförsäkringsorgan, 
nämligen att betala obligatoriska förmåner som privata försäkringsgivare inte kunde betala 
eller inte kunde betala i tillräcklig mån. Förmånen för tandreglering utgjorde därför enligt 
domstolen en förmån som betalas ut av en socialförsäkringsordning. 
 
I sina skriftliga synpunkter till domstolen hade konkurrensrådet anfört att det ansåg att den 
kristna sjukförsäkringsfonden i Antwerpen agerade som ett företag när den tillhandahöll 
förmånen för tandreglering. Konkurrensrådet hänvisade till ett beslut av rådets ordförande om 
en ansökan om interimistiska åtgärder, nr 2001-V/M av den 2 januari 2001 (offentliggjort i 
den belgiska officiella tidningen, Moniteur belge/Belgisch staatsblad den 5 maj 2001, 14852).  
 

Danmark 
Högsta domstolens dom av den 20 april 2005 (fR 2005.2171H), GT Linien A/S mot DSB och 
Scanlines A/S. 
 
Domen rör bland annat missbruk av en dominerande ställning enligt artikel 82. Danmarks 
järnvägar (DBS) är ett statsägt järnvägs- och färjebolag. DSB ägde Gedser hamn och 
tillhandahöll färjetransporter till Tyskland. Som hamnens ägare tog DSB ut hamnavgifter för 
ett annat färjebolags användning av hamnen, GT Linien, som också använde Gedser hamn för 
färjetransporter. Högsta domstolen fann att DSB hade en dominerande ställning på marknaden 
för hamntjänster för färjetransport mellan Danmark och Tyskland på Östersjön. Högsta 
domstolen fann att DSB missbrukade sin dominerande ställning genom att ta ut hamnavgifter 
från GT Linien utan att själv betala dessa avgifter och utan att ta ut dem från Deutsche 
Bundesbahn. Detta utgjorde ett missbruk enligt artikel 82.2 c i EG-fördraget. Domstolen kom 
fram till att hamnavgifterna inte överfördes på GT Liniens kunder och DSB ålades därför att 
betala skadestånd till GT Linien.    

Tyskland 
Nedan följer en sammanfattning av de avgöranden från tyska civildomstolar där 
gemenskapens konkurrensrätt har tillämpats. Den federala regeringen har underrättas om 
avgörandena.   
 
Domstol Datum för 

avgörandet 
Saken 

OLG  
(Overlandesger
icht) München 
U (K) 3447/04 

20.1.2005 Uppsägning av ett återförsäljaravtal efter antagandet av förordning 
(EG) nr 1400/2002 som är tillämplig på relevant avtalsklausul 
Rättslig grund: artikel 81.1 i EG-fördraget, förordning (EG) nr 
1400/2002. 

LG 
(Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

3.2.2005         Eftersom svaranden inte hade en dominerande ställning på 
marknaden hade käranden inte rätt till skadestånd för att ha vägrats 
tillträde till hamnen i Bremerhaven för att utföra stuveritjänster 
(paragraf 33 och paragraf 19.4.4 i lagen om förbud mot 
konkurrensbegränsningar (GWB) samt artikel 82 i EG-fördraget) 

OLG Stuttgart 17.2.2005       Svarandens höjning av nätavgifter och mätarhyror utgjorde inte 
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2 u 84/04 missbruk: presumtion om god praxis enligt paragraf 61.1 i 
energilagen (EnWG) att beräkna nätavgifterna på grundval av VV 
Strom II Plus, avgifterna godkända enligt paragraf 12 i den federala 
förordningen om eltariffer (BTOElt), paragraf 6.1 i EnWG, 
paragraferna 19 och 20 i GWB, paragraf 315 i civillagen (BGB) samt 
artikel 81 i EG-fördraget 
 

BGH  
(Bundesgericht
shof) 
KZR 28/03 

22.2.2005       Käranden inte skyldig att betala skadestånd för vägran att fullgöra 
avtal om försäljningsmål i serviceavtal; avtalet om försäljningsmål 
var ogiltigt eftersom det var likställt med ett kopplingsförbehåll 
(artikel 81 i EG-fördraget, artikel 4.1.3 i förordning nr 1475/95) 

LG Köln 85 O 
75/04 

8.3.2005 Rätt till återbetalning av premier som betalats enligt företags 
kundprogram på följande grunder: underliggande avtalsregler giltiga 
enligt antitrustlagstiftningen 
(artikel 81 i EG-fördraget) 
 

LG München I 
27 O 899/04 

1.4.2005 Rätt till ersättning enligt leasingavtal och leveransavtal för öl på 
följande grunder: avtal giltigt enligt antitrustlagstiftningen 
(paragraferna 17, 19 och 20 i GWB, artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget) 

 
OLG 
Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.4.2005       Klagandens ansökan om återställande av suspensiv verkan för ett 
överklagande av ett beslut från kartellmyndigheten avslogs; det fanns 
inga allvarliga tvivel om det överklagade beslutets legitimitet, varken 
formellt, materiellt eller i procedurhänseende. Det var av hänsyn till 
de motstridiga intressena berättigat att beslutet hade omedelbar 
verkan. Den omedelbara verkan åsamkade inte klaganden orimliga 
svårigheter 
 

LG Köln 28 O 
647/04 

13.4.2005   Rätt till återbetalning av rabatter på grund av återförsäljning av 
fordon som svaranden förvärvat (artikel 81 i EG-fördraget) 
 

LG Köln 22 O 
74/04 

29.4.2005 Käranden hade inte rätt till ersättning från svaranden på grund av 
svarandens deltagande i priskartell av europeiska papperstillverkare 
(på grundval av överförda rättigheter) 
(paragraf 832.2 i BGB, artikel 81 i EG-fördraget, paragraferna 1 och 
33 i GWB) 

OLG 
Düsseldorf VI 
Kart -2/05 (V) 

10.6.2005 Ogiltigförklaring av kartellmyndighetens beslut av den 17 juni 2004 
om att förbjuda en kartell av små och medelstora företag inom 
distribution av förtillverkade betongdelar; märkbar påverkan på 
handeln mellan medlemsstaterna kunde inte fastställas 

BGH KZR 
26/03 

28.6.2005 Ogiltigförklaring av beslut från arbetsdomstolen: 
gruppundantagsförordningen (motorfordon) reglerar endast undantag 
från förbudet i artikel 81.1: inga civilrättsligt verkställbara slutsatser 
om uppförandenormer kan härledas ur den  
(paragraf 33 och paragraf 20.1 och 20.2 i GWB, förordning (EG) nr 
1475/95 och artikel 81 i EG-fördraget) 

OLG 
Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

5.7.2005 Rätt till betalning med stöd av flera arbetskontrakt avseende 
bearbetning av glasavfall: även om svarandens avtalade 
minimigaranti inte var förenlig med kartellagstiftningen skulle detta 
inte påverka prisavtalets giltighet  
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(artikel 81.1 och 81.2 i EG-fördraget, paragraf 139 i BGB) 
BGH KZR 
14/03 

26.7.2005 Vilandeförklaring av förfarande: hänskjutande till EG-domstolen 
enligt artikel 234 i EG-fördraget för klargörande av en fråga rörande 
gruppundantagsförordningen (motorfordon)  

BGH KZR 
16/03 

26.7.2005 Vilandeförklaring av förfarande: hänskjutande till EG-domstolen 
enligt artikel 234 i EG-fördraget för klargörande av en fråga rörande 
gruppundantagsförordningen (motorfordon)  

LG Köln 28 O 
308/04 

3.8.2005 Begäran om interimistiskt förordnande avseende delvis tillgång till 
tjänster var otillåtlig: skiljeförfarande enligt paragraf 31 i postlagen 
har företräde 
(paragraferna 20 och 33 i GWB, artikel 82 i EG-fördraget och 
paragraf 31 i postlagen) 
 

OLG 
Düsseldorf VI 
Kart 11/05 (V) 

28.9.2005 Svaranden inte skyldig att aktivera SIM-kort: det var tillåtet att 
svaranden spärrade SIM-korten eftersom käranden i strid med avtalet 
använde dem i samband med en GSM-nätgränsstation för att göra det 
möjligt för andra företag att terminera telefonsamtal i kärandens 
mobiltelefonnät. Ingen rätt att använda SIM-kort för kommersiella 
telekommunikationstjänster 
(paragraferna 19 och 20 i GWB, artikel 82 i EG-fördraget och 
paragraf 1 i lagen om förbud mot illojal konkurrens, UWG) 
 

OLG 
Düsseldorf VI 
Kart 10/05 (V) 

28.9.2005 Ingen avtalsenlig skyldighet för svaranden att aktivera SIM-kort: det 
var tillåtet att svaranden spärrade SIM-korten eftersom käranden i 
strid med avtalet använde dem i samband med en GSM-
nätgränsstation för att göra det möjligt för andra företag att terminera 
telefonsamtal i kärandens mobiltelefonnät. Ingen rätt att använda 
SIM-kort för kommersiella telekommunikationstjänster 
(paragraferna 19 och 20 i GWB, artikel 82 i EG-fördraget och 
paragraf 1 i UWG) 
 

LG Dortmund 
13 O 135/05 
(Kart) 

18.10.2005   Rätt till verkställighet av exklusivt distributionsavtal 
(paragraf 1 i GWB och artikel 81 i EG-fördraget) 
 

LG Dortmund 
16 O 151/05 
(Kart) 

15.11.2005 Klausuler i de kontrakt för förvaltning av bensinstationer som 
svaranden använde var otillåtna 
(paragraf 16.2 i GWB, paragraf 307 i BGB, paragraf 89b i HGB och 
artikel 81 i EG-fördraget) 
 

 

Spanien 
 
Under 2005 överlämnades tio avgöranden som gällde tillämpningen av artiklarna 81 eller 82 i 
fördraget till kommissionen i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1/2003.  
 
Nio avgöranden avsåg förfaranden som bensinstationer inlett mot oljebolag. Tvistefrågorna i 
dessa rättsliga förfaranden mellan oljebolag och bensinstationer har varit av snarlik natur, och 
de har främst varit inriktade på frågan om leveransavtal eventuellt var ogiltiga och 
möjligheten att ogiltigförklara dem.  
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Fem av dessa förfaranden var överklaganden av domar som meddelats av domstolar i första 
instans. Domstolen i första instans är antingen en Juzgado de lo Mercantil eller en Juzgado de 
Primera Instancia. Överklagandeinstansen är Audiencia Provincial. 

Dom nr 42/05 av den 31 januari 2005, meddelad av Audiencia Provincial i Madrid, avdelning 
9. Parter: Melón, SA & Zarza SL mot Repsol SA. 

I den ursprungliga domen avslogs bensinstationerna Melón SA:s and Zarza SL:s talan. 
Bensinstationerna överklagade, men Audiencia Provincial fastställde domen från domstolen i 
första instans, som gick ut på att avtalen i fråga var ”kommissionsavtal”, dvs. genuina 
agenturavtal. 

Dom nr 14/05 av den 22 mars 2005, meddelad av Juzgado de lo Mercantil nr 2 i Madrid. 
Parter: konfidentiellt. 

En bensinstation väckte talan mot ett oljebolag som den påstod fastställde slutliga kundpriser 
och begärde skadestånd. Domstolen ogillade alla yrkanden. Den kategoriserade avtalen som 
”icke genuina agenturavtal” enligt riktlinjerna om vertikala begränsningar (kommissionens 
tillkännagivande av den 13 oktober 2000). Domstolen fann dessutom att det inte var fråga om 
fastställande av priser, eftersom oljebolaget tillät att bensinstationen sänkte de slutliga 
priserna genom att minska sina marginaler till förmån för kunderna. Klagandens argument 
rörande skattefrågor tillbakavisades också. 

Dom nr 45/05 av den 15 april 2005, meddelad av Juzgado de lo Mercantil nr 5 i Madrid. 
Parter: Aloyas SL mot Repsol SA. 

En bensinstation väckte talan vid denna specialdomstol i första instans avseende påstådd 
ogiltighet av ett leveransavtal. Bensinstationen begärde att avtalet skulle ogiltigförklaras och 
att den skulle tillerkännas skadestånd. Efter att ha prövat avtalet och frågan om fördelning av 
kommersiella, ekonomiska och produktrelaterade risker, fann domstolen att avtalen inte 
kunde betraktas som agenturavtal utan snarare som återförsäljaravtal. Den avvisade vidare 
argumentet om att oljebolaget fastställde kundpriser. Domstolen fann att den exklusiva 
distributionsklausulen inte omfattades av tillämpningsområdet för 
gruppundantagsförordningarna och att den hade sådana konkurrensbegränsande verkningar 
som är förbjudna enligt artikel 81 i EG-fördraget. Ogiltigförklaringen av 
exklusivitetsklausulen ledde till att hela avtalet befanns ogiltigt. Något skadestånd dömdes 
inte ut. 

Dom nr 368/05 av den 5 juli 2005, meddelad av Audiencia Provincial i Madrid, avdelning 21. 
Parter: Rutamur SA mot Repsol SA. 

 
Överklagandet skedde som ett led i det ordinära förfarande som klagandena inlett vid Juzgado 
de Primera Instancia nr 26 i Madrid. I den ursprungliga domen avslogs bensinstationen 
Rutamur SA:s talan, i vilken den hade yrkat att avtalen skulle betraktas som återförsäljaravtal 
sedan 1993 och att bensinstationen skulle tillerkännas skadestånd för inkomstförlust under 
åren efter 1993. Överklagandedomstolen fastställde underinstansens dom, i vilken den hade 
funnit att avtalet inte var ett återförsäljaravtal utan ett genuint agenturavtal, på vilket förbudet 
i artikel 81.1 inte är tillämpligt (tillämpligheten av gruppundantagsförordningarna behövde 
därför inte bedömas). Rättegångskostnaderna fördelades mellan parterna. 
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Dom nr 180/05 av den 29 juli 2005, meddelad av Juzgado de Primera Instancia nr 3 i 
Madrid. Parter: LV Tobar e Hijos SL mot Cepsa Estaciones de Servicio SA.  
 
Domstolen biföll en talan som väckts av en bensinstationsinnehavare och förklarade att denne 
var en återförsäljare av oljeprodukter och att avtalet med oljebolaget var ogiltigt i dess helhet 
mot bakgrund av gruppundantagsförordningarna 1984/1983 och 2790/1999. Domstolen 
beaktade tre aspekter. För det första var avtalet juridiskt sett ett återförsäljaravtal och inte ett 
genuint agenturavtal, eftersom det var klaganden som stod för den ekonomiska risken. För det 
andra kunde det aktuella avtalet inte omfattas av gruppundantagsförordningarna med hänsyn 
till att det innebar prisbindning och att det var oljebolagen som fastställde vinstmarginalerna. 
För det tredje överskred avtalets varaktighet den gräns som fastställs i artikel 12.1 c i 
förordning (EG) nr 1984/1983. Slutligen omfattade domen ett åläggande om att 
betalningsförpliktelser som överensstämde med likartade avtal skulle fullgöras.  
 
Dom nr 191/05 av den 3 oktober 2005, meddelad av Audiencia Provincial i Albacete, 
avdelning 2. Parter: Conrado Quilez Alejo mot Compañía Logística de Hidrocarburos SA & 
CEPSA Estaciones de Servicio SA. 
 
Även här gällde saken den rättsliga arten av ett avtal mellan en bensinstationsinnehavare och 
bensindistributörer. I detta mål fann domstolen att parternas avsikt varit att ingå ett 
agenturavtal. I domen beskrivs också kriterierna (ekonomiska risker, investeringsrisker) för 
bedömningen av huruvida en detaljhandlare är en agent enligt EG:s konkurrensregler, med 
hänvisningar till Europeiska kommissionens riktlinjer. Domstolen ogillade yrkandet om att 
avtalet skulle förklaras ogiltigt och fastställde förstainstansdomstolens dom. 
 
Dom av den 7 oktober 2005, meddelad av Audiencia Provincial i Madrid, avdelning 8. 
Parter: I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL mot Repsol SA. 
 
Klaganden, en bensinstationsinnehavare, väckte talan mot Repsol och yrkade att den rättsliga 
karaktären av deras avtalsförhållande var ett återförsäljaravtal. Därför skulle artikel 12.1 c i 
förordning 1984/1983 (undantag från artikel 10) tillämpas och avtalet vara ogiltigt enligt 
artikel 81 i EG-fördraget. Domstolen följde i sitt avgörande högsta domstolens praxis 
angående detaljhandelsförsäljning av bensin (domar av den 2 juni 2000 och den 20 juni 2001) 
och kommissionens riktlinjer. Domstolen fann för det första att I.D.Infraestructuras y 
Desarrollo är en agent och att det inte förekommer någon egendomsöverföring avseende 
produkterna. Detaljhandlaren kunde vidare välja att ersätta återförsäljaravtalet med ett 
agenturavtal, och denna rätt hade inte utnyttjats. För det andra måste artikel 12.2 i förordning 
1984/1983 tillämpas som ett undantag från den tidsfrist som anges i artikel 12.1 c, eftersom 
avtalet ”avser en bensinstation som leverantören hyr ut till återförsäljaren eller låter 
återförsäljaren disponera på någon annan […] grund”. För det tredje hade det inte visats att 
det fanns ett nät av exklusiva leveransavtal som kan leda till avskärmning av marknaden i 
enlighet med EG-domstolens rättspraxis (Delimitis-domen). Överklagandet vann därför inte 
bifall och förstainstansdomstolens dom fastställdes.  
 
Dom nr 103/05 av den 19 oktober 2005, meddelad av Juzgado de lo Mercantil nr 4 i Madrid. 
Parter: Inversiones Cobasa SL mot BP Oil España SA. 
 
I ett liknande fall fann domstolen att den rättsliga arten av avtalet inte var ett återförsäljaravtal 
utan ett agenturavtal. Man kom dock fram till att det inte var ett genuint agenturavtal eftersom 
detaljhandlaren stod för en viss ekonomisk risk. Domstolen fann att nätverket av leverantörer 
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i Spanien på grund av sin art och storlek varken påverkar handeln mellan medlemsstaterna 
eller begränsar konkurrensen. Avtalet innehöll dessutom inte några bestämmelser om 
prisbindning. Med hänsyn till avtalets varaktighet fann domstolen att artikel 12.2 i förordning 
1984/1983 var tillämplig i målet. Bensinstationsinnehavarens talan avslogs därför. 
 
Dom nr 85/05 av den 11 november 2005, meddelad av Juzgado de lo Mercantil nr 5 i Madrid. 
Parter: Conduit Europe SA mot Telefonica de España SAU. 
 
Telefónica ålades att betala 639 003 euro i skadestånd till Conduit för brott mot 
konkurrenslagstiftningen (artikel 82, den spanska lagen om illojal konkurrens och andra 
nationella bestämmelser. Domstolen fann att Telefónica missbrukade sin dominerande 
ställning genom att ge Conduit felaktiga och ofullständiga uppgifter om abonnenterna. 
 
Det är första gången en spansk domstol har beviljat skadestånd för en överträdelse av 
konkurrensreglerna på telekommarknaden. Domstolen meddelade sin dom med av stöd av ett 
tidigare beslut om överträdelsen som hade fattats av Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT), som är den spanska tillsynsmyndigheten för telekomsektorn. 
Domen följer därmed EG-domstolens rättspraxis (Courage-domen). 
 
De aktuella händelserna daterar sig till den tidpunkt när marknaden för nummerupplysningar 
öppnades fullständigt i Spanien och ”118”-tjänster lanserades. Telefónica ålades att förse 
konkurrerande leverantörer med korrekta abonnentuppgifter för att möjliggöra en rättvis 
konkurrens. CMT förklarade dock 2003 till följd av klagomål från Conduit att Telefónica 
hade underlåtit att fullgöra dessa skyldigheter.  
 
Domen bekräftar att Telefónica gav Conduit felaktiga och ofullständiga abonnentuppgifter  
som gav den nya aktören en konkurrensnackdel och merkostnader för att skaffa fram 
alternativa uppgifter och för utrensning av uppgifter. Domstolen ålade Telefónica att ersätta 
Conduit för dessa kostnader och att betala rättegångskostnaderna. 
 
Dom av den 19 november 2005, meddelad av Audiencia Provincial i Madrid, avdelning 11. 
Parter: Multipetróleos SL mot Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Bensinstationsinnehavarens talan mot Cepsa i detta mål är snarlikt de mål som refererats 
ovan. Domstolen fann att den hade behörighet att pröva målet, som hade avvisats i första 
instans. Förfarandet handlade om avtalets art. Även om de olika avdelningarna inom denna 
Audiencia Provincial har meddelat motstridiga domar i denna fråga, bedömdes avtalet vara ett 
agenturavtal och ett exklusivt leveransavtal (ingen ekonomisk risk, ingen överföring av 
produkter, möjlighet att ändra avtalet till ett återförsäljaravtal) som förordning (EG) nr 
1984/1983 inte är tillämplig på. Talan ogillades därför. 
 

Frankrike 

Förelägganden (att upphöra med en överträdelse, att fullgöra en avtalsförpliktelse) 

Kassationsdomstolens dom av den 28 juni 2005, Daimler Chrysler France  
 
Målet gällde en vägran att enligt den nya motorfordonsförordningen (EG) nr 1400/2002 
auktorisera en återförsäljare vars avtal hade löpt ut efter att ha sagts upp med stöd av den 
tidigare förordningen, nr 1475/95. 
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Appellationsdomstolen i Dijon hade vid vite ålagt tillverkaren att erkänna återförsäljaren som 
en auktoriserad reparatör. Domstolen hade funnit att tillverkarens vägran att auktorisera en 
sökande som uppfyllde tillverkarens villkor var diskriminerande och stred mot förordning 
(EG) nr 1400/2002. 
 
Kassationsdomstolen bekräftade appellationsdomstolens analys men konstaterade att det inte 
var appellationsdomstolens sak att bedöma lämpligheten av tillverkarens val av kriterier. Den 
undanröjde därför appellationsdomstolens dom på denna punkt och hänvisade parterna till 
appellationsdomstolen i Paris. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Beslut om ogiltighet 
 
Appellationsdomstolen i Paris, dom av den 12 april 2005, Ténor 
 
Genom beslut 04-D-48 av den 14 oktober 2004 hade konkurrensrådet funnit att France 
Télécom och SFR hade överträtt bestämmelserna i artikel 82 i fördraget genom att ålägga 
avgifter som hindrade nya aktörer på marknaden för fast telefoni från att, genom att ansluta 
sig till de två operatörernas mobilnät, erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för terminering av 
samtal från fasta till mobila nät utan att ådra sig förluster. Konkurrensrådet ansåg att detta 
förfarande ledde till att försena nya aktörers inträde på marknaden vid en tidpunkt då de för 
att kunna operera på marknaden inte hade något annat tekniskt val än att ansluta sig till France 
Télécoms och SFR:s nät. 
 
Appellationsdomstolen ändrade beslutet och konstaterade att det inte hade visats att France 
Télécom och SFR hade överträtt artikel 82 i fördraget. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Appellationsdomstolen i Paris, dom av den 2 mars 2005, Kitch Moto sarl mot Suzuki France 
 
Kitch Moto överklagade en dom från handelsdomstolen i Paris och yrkade att uppsägningen 
av ett exklusivt återförsäljaravtal mellan Kitch Moto och Suzuki var ett missbruk och en 
orimligt hård åtgärd. Som stöd för sitt yrkande åberopade Kitch Moto 
gruppundantagsförordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av 
artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden.   
 
Företaget begärde att appellationsdomstolen skulle ogiltigförklara artikel 2 i avtalet, som 
företaget hade åsidosatt, på grundval av artikel 4 b i gruppundantagsförordningen, som 
förbjuder områdesbegränsningar på vissa villkor. Företaget hävdade att endast försäljning 
utanför nätverket kunde förbjudas. 
 
Appellationsdomstolen ogillade yrkandet på den grunden att lokaliseringsklausulen i 
återförsäljaravtalet inte stred mot artikel 4 c i förordningen, som ger leverantören möjligheten 
att förbjuda en medlem av detta system att idka verksamhet utifrån en icke-auktoriserad 
etableringspunkt. 
 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
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Appellationsdomstolen i Paris, Export Press överklagande av konkurrensrådets beslut 04-D-
45 av den 16 september 2004  
 
Enligt en lag av den 2 april om ställningen för konsoliderings- och distributionsföretag för 
tidningar och tidskrifter får endast utgivare och pressdistributörer sälja lösnummer i de 
utomeuropeiska departementen. 
 
Konkurrensrådet hade avvisat en talan från Export Press avseende utestängande agerande från 
det dominerande företaget NMPP:s sida på den grunden att Export Press varken är 
pressdistributör eller utgivare och därför inte hade ett berättigat intresse att väcka talan. 
 
Export Press överklagade och hävdade att 1947 års lag stred mot artiklarna 82 och 86 i 
fördraget. Appellationsdomstolen bekräftade konkurrensrådets analys och ansåg att det inte 
fanns något som tydde på att pressföretags ställning enligt 1947 års lag i sig stred mot 
artiklarna 82 och 86 i fördraget. Express Press kunde därför inte åberopa ett sådant argument.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Kassationsdomstolen, dom av den 12 juli 2005, SPEA 
Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) påstod att Renault och dess 
återförsäljare hade ägnat sig åt konkurrensbegränsande förfaranden som syftade till att 
begränsa parallellimport av fordon, för det första genom att ge säljstöd till återförsäljare som 
hade konkurrens från självständiga agenter och återförsäljare i utlandet och för det andra 
genom att förbjuda nätverket att ge rabatter på vissa modeller. 
 
Appellationsdomstolen bekräftade konkurrensrådets analys i beslut 03-D-66 och ansåg att det 
stöd som gavs till säljarna kunde omfattas av undantag enligt förordning 1475/95 av den 28 
juni 1995 (om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper försäljnings- och 
serviceavtal för motorfordon) eftersom det inte hade till resultat att begränsa den 
kommersiella friheten för återförsäljarna, distributörerna utanför nätverket och 
slutanvändarna, utan tvärtom hade en positiv effekt på konkurrensen genom att upprätthålla 
ett tätt distributionsnät och en hög kvalitet på tjänsterna och genom att avsevärt sänka 
priserna.   
 
Appellationsdomstolen fann dessutom att det inte hade visats att det fanns något frivilligt 
avtal mellan tillverkaren och dess distributörer som syftade till att förbjuda nätverket från att 
ge rabatter på vissa modeller. 
Kassationsdomstolen fastställde appellationsdomstolens bedömning.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Regionaldomstolen i Strasbourg, dom av den 3 februari 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
Brasseries Kronenbourg SA hade sagt upp ett ölleveransavtal med kaféet Le Victor Hugo på 
den grunden att kaféet hade åsidosatt avtalet. 
 
Regionaldomstolen i Strasbourg ansåg att avtalet omfattades av gruppundantagsförordning 
(EG) nr 2790/1999 om Brasseries Kronenbourgs andel av den relevanta marknaden inte 
överskred 30 %, även om ölvolymerna betraktades som alltför stora enligt avtalet. 
 
Domstolen fann att om Brasseries Kronenbourgs marknadsandel var så stor att avtalet inte 
automatiskt kunde få undantag enligt förordningen, ankom det på kaféägaren att visa att 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
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avtalet inte uppfyllde villkoren för att få undantag. Domstolen avslog i sin dom kaféägarens 
ansökan om att avtalet skulle ogiltigförklaras på grund av bristande bevis. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Appellationsdomstolen i Paris, dom av den 21 september 2005, Jean-Louis David France 
 
Företaget Socovi begärde att appellationsdomstolen skulle förklara att en samtyckesklausul i 
franchiseavtalet mellan Socovi och Jean-Louis David utgjorde missbruk. Socovi hävdade att 
det ankom på Jean-Louis David att bevisa att klausulen var laglig enligt artikel 81 i fördraget. 
Domstolen bedömde att det inte hade visats att det franchisenät som Jean-Louis David hade 
upprättat sannolikt påverkade handeln mellan medlemsstaterna och fann att klausulen i fråga 
inte utgjorde en sådan särskilt allvarlig konkurrensbegränsning som är förbjuden i 
gruppundantagsförordningarna nr 4082/88 och 2790/1999.  
 
Appellationsdomstolen fastställde den dom som handelsdomstolen i Paris hade meddelat den 
23 maj 2003. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Appellationsdomstolen i Paris, dom av den 8 juni 2005, LCJ Diffusion SA mot La Roche-
Posay SA och Cosmétique Active France SNC 
 
La Roche-Posay tillverkar hudvårdsprodukter som marknadsförs genom ett selektivt 
distributionsnät, som bland annat Cosmétique Active France ingår i. Domstolen i lägre instans 
hade ålagt LCJ Diffusion (ett företag utanför nätet) att upphöra med att sälja La Roche-Posays 
produkter. LCJ Diffusion yrkade att appellationsdomstolen skulle fastställa att La Roche-
Posays avtal inte var berättigade till undantag enligt artikel 81.3. 
 
Domstolen fann att avtalen inte innehöll någon klausul som är förbjuden enligt artikel 4 i 
gruppundantagsförordning (EG) nr 2790/1999 och att undantaget i den förordningen inte 
kunde förklaras otillämpligt endast på grund av att tröskelvärdet på 30 % överskreds på en 
marknad som dessutom inte var den relevanta marknaden. 
 
Domstolen fastställde den lägre domstolens dom. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Procedurfrågor (t.ex. bevisbörda, behörighetsfrågor) 

 
Appellationsdomstolen i Paris, dom av den 15 juni 2005, Automobiles de Gap SA 
 
Automobiles de Gap SA väckte talan mot Automobiles Citroën SA och påstod att detta 
företag hade fastställt alltför höga försäljningsmål i sina återförsäljaravtal och att detta hade 
lett till att käranden hade blivit insolvent. 
 
Appellationsdomstolen noterade att gruppundantagsförordning 123/85 om försäljningsavtal 
för motorfordon (i den lydelse den hade vid den för målet relevanta tidpunkten) föreskrev att 
”artiklarna 1, 2 och 3 gäller oavsett om återförsäljaren har ålagts skyldigheten att inom det 
avtalade området och inom en viss tidsperiod eftersträva att sälja [en] minimikvantitet av de 
varor som omfattas av avtalet […]”, dock inte när de kriterier som ställts upp för att uppnå 
målen inte är objektiva eller är diskriminerande. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf


 61

 
Domstolen fann att den metod som hade använts både konkret och objektivt byggde på såväl 
försäljningsresultaten för märket på nationell och regional nivå som återförsäljarens tidigare 
resultat.   
 
Appellationsdomstolen fastställde handelsdomstolens dom. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Appellationsdomstolen i Paris, dom av den 22 februari 2005, JC Decaux SA:s överklagande 
av konkurrensrådets beslut 04-D-32 av den 8 juli 2004  
Konkurrensrådet hade ålagt Decaux böter på 700 000 euro enligt artikel 82 i EG-fördraget för 
missbruk av en dominerande ställning på marknaden för tillhandahållande av gatumöbler för 
reklam till lokala myndigheter. 
 
Appellationsdomstolen i Paris tillbakavisade Decaux påstående om att konkurrensrådet hade 
överskridit sina befogenheter i ärendet genom att förbjuda förfaranden som inte omfattades av 
klagomålet. Domstolen beslutade i enlighet med fast rättspraxis att när en sak väl har 
anhängiggjorts vid konkurrensrådet, har detta befogenhet att undersöka alla sakförhållanden 
och förfaranden som påverkar den marknad som saken avser och därmed även förfaranden 
som framkommer under utredningen, under förutsättning att de har samma syfte eller resultat 
som de förfaranden som handläggningen först avsåg, och även om dessa förfaranden fortsatt 
efter anhängiggörandet.  
 
Domstolen fastställde konkurrensrådets beslut. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Appellationsdomstolen i Paris, dom av den 24 maj 2005, Digitechnic 
Appellationsdomstolen i Paris prövade ett överklagande av ett beslut från konkurrensrådet 
(04-D-76), i vilket konkurrensrådet hade avslagit ett klagomål från företaget Digitechnic, ett 
datormonteringsföretag, mot Microsoft, ett företag med en dominerande ställning på 
marknaden för operativsystem för persondatorer och marknaden för programvaror för 
kontorstillämpningar. Konkurrensrådet hade funnit att det inte bevisats att Microsoft höll inne 
licenser och ägnade sig åt prisdiskriminering, att Digitechnic inte hade förhindrats att fortsätta 
sin verksamhet med att bygga datorer och att prisdiskrimineringen var motiverad av objektiva 
skäl. 
 
Appellationsdomstolen fann tvärtom att det inte var uteslutet att Microsoft kunde ha 
missbrukat sin dominerande ställning på de två relevanta marknaderna genom att skjuta upp 
beviljandet av licenser till monteringsföretag och genom att ta ut priser av dem som inte stod i 
något rimligt förhållande till de priser som togs ut av tillverkare av utrustning. 
  
Domstolen upphävde konkurrensrådets beslut och återförvisade ärendet till konkurrensrådet 
för ytterligare utredning. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Regionaldomstolen i Strasbourg, dom av den 4 februari 2005, Brasseries Kronenbourg SA: 
nationella domstolar är behöriga att tillämpa artiklarna 81 och 82 i fördraget. 
Brasseries Kronenbourg hade sagt upp sitt ölleveransavtal med JBEG sarl. Det sistnämnda 
företaget begärde att domstolen skulle förklara målet vilande och begära in ett yttrande från 
Europeiska kommissionen om avtalets förenlighet med artikel 81 i fördraget. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
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JBEG:s begäran avslogs på den grunden att artikel 6 i förordning (EG) nr 1/2003 ger 
nationella domstolar behörighet att tillämpa artikel 81 i fördraget och kräver att de tillämpar 
även gemenskapens regler när de tillämpar nationell rätt om konkurrensbegränsande 
förfaranden och missbruk av en dominerande ställning. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Appellationsdomstolen i Paris, dom av den 21 september 2005, Jean-Louis David France 
Appellationsdomstolen fann att det inte hade visats att det franchisenät som Jean-Louis David 
hade upprättat sannolikt påverkade handeln mellan medlemsstaterna. Det framgick under alla 
omständigheter inte att den omtvistade klausulen, som var ett medel för att utnyttja det fria 
skön som karakteriserar franchiseavtal och som var utformad för att förhindra att fördelarna 
av know-how och bistånd går direkt till en konkurrent, var en sådan särskilt allvarlig 
konkurrensbegränsning som strider mot reglerna i kommissionens undantagsförordning (EG) 
nr 2790/1999 av den 22 december om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av 
vertikala avtal och samordnade förfaranden. 
 
Appellationsdomstolen i Paris fastställde den dom som hade meddelats av handelsdomstolen i 
Paris. 
 
Appellationsdomstolen i Paris, domar av den 26 januari och den 16 februari 2005, 
Volkswagen 
Två återförsäljare i Volkswagen Frances nätverk, Claude Petit och Raphaël Petit, hade väckt 
talan mot Volkswagen Frances vägran att hjälpa dem att stå emot konkurrens från belgiska 
Volkswagenförsäljare som ägnade sig åt parallellimport. 
 
Appellationsdomstolen fann att det inte i sig är olagligt enligt artikel 81 i fördraget att en 
leverantör ger bistånd eller back-up till medlemmarna i sitt försäljningsnät. Den ansåg dock 
inte att Volkswagen France var skyldigt att kompensera för skillnader mellan de priser som 
tas ut i det egna nätet och de priser som återförsäljare i andra medlemsstater tar ut. Den 
ogillade därför överklagandet. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

Förteckning över domar där artiklarna 81 och 82 i fördraget tillämpades under 2005 
 

Dom Artikel 81 Artikel 82 

21.9.2005, appellationsdomstolen i Paris:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise mot Jean-Louis David 
France SA 

X  

12.7.2005, kassationsdomstolen:  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile mot 
Renault/Peugeot: Konkurrensrådets beslut fastställdes 

X  

28.6.2005, kassationsdomstolen:  
Garage Gremeau SA mot Daimler Chrysler France SA 

X  

15.6.2005, appellationsdomstolen i Paris: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé mot 
Automobiles Citroën SA: överklagande 

X  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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8.6.2005, appellationsdomstolen i Paris:  
LCJ Diffusion SA mot La Roche Posay SA och Cosmétique Active 
France SA 

X  

24.5.2005, appellationsdomstolen i Paris: 
Digitechnic sarl mot Microsoft (pågående ärende till följd av 
upphävande av konkurrensrådets beslut och återförvisning av 
ärendet till konkurrensrådet för ytterligare utredning) 

 X 

12.4.2005, appellationsdomstolen i Paris: 
Överklagande från Export Press: överklagandet ogillat 

 X 

12.4.2005, appellationsdomstolen i Paris:  
France Télécom och SFR mot Ténor: beslutet ändrat 

 X 

2.3.2005, appellationsdomstolen i Paris:  
Kitch Moto sarl mot Suzuki France SA 

X  

22.2.2005, appellationsdomstolen i Paris:  
Överklagande från JC Decaux SA: överklagandet ogillat 

 X 

4.2.2005: Regionaldomstolen i Strasbourg: Kronenbourg mot 
JBEG sarl 

X  

3.2.2005, Regionaldomstolen i Strasbourg: Kronenbourg mot Café 
le Victor Hugo sarl  

X  

26.1.2005 och 16.2.2005, appellationsdomstolen i Paris:  
Volkswagen France mot Bellevue Auto SA, Claude Petit och 
Raphaël Petit 

X  

Nederländerna 
De nederländska domstolarna har tillämpat EG:s konkurrensrätt i nedanstående avgöranden. 
Det bör noteras att de nederländska domstolarna också tolkar artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget när de tillämpar den nederländska konkurrenslagen, eftersom denna bygger på EG:s 
konkurrenslagstiftning. Distriktsdomstolen i Rotterdam har angett närmare i sina avgöranden 
att en jämförelse med gemenskapsrätten endast är relevant när det gäller tillämpningen av 
materiell rätt.  
 
1. Domstolen i Haag, dom av den 24 mars 2005 i målen 04/694 och 04/695, Marketing 
Displays International Inc. mot VR (civilrättsligt förfarande) 
 
Detta mål gällde verkställigheten av tre amerikanska skiljedomar med stöd av den 
nederländska civilprocesslagen och New York-konventionen. Förfarandet var en följd av ett 
överklagande av ett beslut meddelat av ordföranden för distriktsdomstolen i Haag i ett 
förberedande förfarande (se EC report 2004, Marketing Displays International Inc. mot VR 
Van Raalte Reclame B.V., den 27 maj 2004, KG/RK 2002-979 och 2002-1617). Domstolen 
hänvisade först till EG-domstolens dom i mål Eco Swiss (C-126/97), där domstolen anförde 
att artikel 81 i EG-fördraget är en bestämmelse som hänför sig till grunderna för 
rättsordningen. Domstolen i Haag kan därför ogiltigförklara en skiljedom om den strider mot 
grunderna för den nationella rättsordningen. Domstolen ansåg i likhet med ordföranden för 
distriktsdomstolen i Haag att licensavtalet stred mot artikel 81.1 i EG-fördraget och vägrade 
verkställighet av skiljedomarna. Domstolen prövade inte frågan om huruvida licensavtalet 
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uppfyllde kriterierna i artikel 81.3 i EG-fördraget, eftersom domstolen presumerade att 
förordning (EG) nr 1/2003 inte har retroaktiv verkan. Den nationella domstolen kunde med 
andra ord inte bevilja undantag från artikel 81.1 i EG-fördraget för ett avtal som ingåtts före 
den 1 maj 2004. 
 
2. Beslut meddelat av ordföranden för distriktsdomstolen i Zwolle den 4 april 2005, 
106345/KG ZA 05-92, Bicycle shop [A] mot Polar Electro Nederland B.V. (förberedande 
förfarande) (civilrättsligt förfarande) 
 
Målet gällde uppsägning av ett distributionsavtal från leverantören Polars sida på grund av att 
distributör A inte godtog en ändring av distributionssystemet. Distributör A ville att Polar 
skulle leverera sina varor i enlighet med det system som tidigare gällde. Distributör A 
hävdade att Polar missbrukade sin dominerande ställning i strid med artikel 82 i EG-fördraget 
och artikel 24 i den nederländska konkurrenslagen. Distributör A påstod också att om Polar 
befanns tillämpa ett selektivt distributionssystem, uppfyllde detta inte kriterierna i artikel 81.3 
eller i gruppundantagsförordningen om vertikala begränsningar. Polar gjorde gällande att det 
inte var fråga om ett selektivt distributionssystem, utan ett exklusivt distributionssystem.  
 
Domstolen påpekade först att artikel 81.1 i EG-fördraget inte rör avtal som inte har någon 
märkbar påverkan på handeln mellan medlemsstaterna (Europeiska kommissionens 
tillkännagivande om avtal av mindre betydelse). För det andra fann domstolen att artikel 7.1 i 
den nederländska konkurrenslagen, dvs. den nationella motsvarigheten till tillkännagivandet 
om avtal av mindre betydelse, inte var tillämplig i målet. Domstolen hänvisade därefter till 
kommissionens tillkännagivande om vertikala begränsningar. Domstolen anförde att Polar 
inte hade lämnat några uppgifter om sin marknadsandel och domstolen kunde därför inte 
tillämpa tröskelvärdet på 30 % i gruppundantagsförordningen om vertikala begränsningar. 
Den fann vidare att Polar inte hade visat att dess distributörer endast får sälja inom ett visst 
område, vilket är typiskt för ett exklusivt distributionsavtal. Domstolen kom därför fram till 
att Polar inte hade visat att företaget tillämpar ett exklusivt distributionssystem, och att det 
snarare var fråga om ett selektivt distributionssystem. Eftersom det inte var troligt att Polars 
distributionssystem uppfyllde kriterierna i artikel 81.3 i EG-fördraget och artikel 6.3 i den 
nederländska konkurrenslagen, fann domstolen att Polars distributionssystem stred mot EG:s 
och Nederländernas konkurrensrätt. Eftersom ändringen av distributionssystemet var grunden 
för uppsägningen av avtalet, och det nya distributionssystemet stred mot EG:s och 
Nederländernas konkurrensrätt, fann domstolen att uppsägningen av distributionssystemet 
stred mot den nederländska civillagen enligt principen om rättvis behandling. Domstolen 
ålade Polar att leverera sina produkter till A till dess att det gamla distributionsavtalet hade 
sagts upp i laga ordning. Domstolen tog inte ställning till frågan om huruvida Polar 
missbrukade sin dominerande ställning. 
 
3. Domstolen i Amsterdam, dom av den 23 juni 2005 i mål 1974/04, KG mot Chevrolet 
Nederland B.V. (tidigare Daewoo Motor Benelux B.V.) (civilrättsligt förfarande)  
 
Daewoo sade 2002 lagligen upp ett återförsäljaravtal med käranden. Käranden ansökte 
därefter till Daewoo om att bli godkänd som en auktoriserad Daewoo-reparatör. Daewoo 
avslog ansökan på den grunden att affärsrelationerna mellan Daewoo och käranden skadats så 
mycket att käranden inte uppfyllde villkoren för att godkännas som en auktoriserad reparatör. 
Den centrala frågan i målet var huruvida Daewoo enligt förordning (EG) nr 1400/2002 var 
tvunget att ingå ett avtal med käranden om att denne skulle godkännas som auktoriserad 
reparatör. I likhet med vad ordföranden för distriktsdomstolen i Haarlem hade funnit i sin dom 
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ansåg domstolen att någon skyldighet att ingå ett nytt avtal inte kan härledas från förordning 
(EG) nr 1400/2002 (se EC report 2004, käranden mot Daewoo Motor Benelux B.V., den 28 
september 2004, 103753/KG ZA 04-347). Domstolen fann också att förordning (EG) nr 
1400/2002 inte heller hindrar Daewoo från att säga upp ett avtal om godkännande av en 
reparatör. Enligt domstolen var det därför möjligt för Daewoo att vägra att ingå ett nytt avtal 
med käranden, på samma grunder som Daewoo kunde säga upp avtalet om godkännande av 
en reparatör. Eftersom käranden hade skadat affärsförbindelserna med Daewoo i en sådan 
utsträckning (bland annat genom att två gånger vägra betala och genom att vägra att köpa in 
före detta hyrbilar som avtalat) fann domstolen att Daewoo hade laglig rätt att vägra att ingå 
ett avtal med käranden.  

 
4. Beslut meddelat av ordföranden för distriktsdomstolen i Utrecht den 3 november 2005, 
201038 KG ZA 05-911, PCA mot Peugeot Nederland N.V. (förberedande förfarande) 
(civilrättsligt förfarande) 
 
Peugeot Nederland är den nederländska importören av Peugeotbilar. Peugeot har valt ut ett 
begränsat antal distributörer och reparatörer som skall stå för distribution, reparationer och 
underhåll av Peugeotbilar. För att kunna utföra reparationer och underhåll av Peugeotbilar 
behöver reparatörerna särskild teknisk informations- och diagnosutrustning som kan användas 
tillsammans med de programvarusystem som Peugeotbilar är utrustade med. Peugeot har två 
versioner av denna utrustning, nämligen ett komplett system (PPS) för auktoriserade 
distributörer och en begränsad version av systemet (PPRI) för oberoende reparatörer. PCA-
återförsäljarna, som var kärande i målet, är oberoende reparatörer som sökte tillgång till det 
kompletta systemet.  
 
Den centrala frågan i målet var huruvida Peugeot är skyldigt att ge oberoende reparatörer 
samma information som auktoriserade reparatörer. Peugeot hävdade först att ett brott mot 
artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1400/2002 endast betyder att avtalen mellan Peugeot och dess 
auktoriserade distributörer och reparatörer inte längre är undantagna enligt förordningen. 
Domstolen konstaterade dock att förordning (EG) nr 1400/2002 har direkt effekt, vilket 
innebär att Peugeot måste iaktta skyldigheterna i artikel 4.2 i förordningen.  
 
För det andra gjorde Peugeot gällande att man inte åsidosatte artikel 4.2 i förordning (EG) nr 
1400/2002 och hänvisade till skäl 26 i förordningen. Domstolen fann att PPS- och PPRI-
systemen skall definieras som know-how enligt förordning (EG) nr 1400/2002. Peugeot hade 
felaktigt vägrat ge de oberoende reparatörerna tillgång till det kompletta systemet. Domstolen 
betraktade denna felaktiga vägran som en sådan form av missbruk som avses i skäl 26 i 
förordningen. Peugeot hade enligt domstolen agerat olagligt gentemot PCA-återförsäljarna 
och ålades att ge dem tillgång till den nödvändiga tekniska informationen i enlighet med 
artikel 4.2 i förordningen. 
 
5. Beslut av College van Beroep voor het bedrijfsleven (överklagandeinstans i handels- och 
näringslivsfrågor) av den 7 december 2005, AWB 04/237 och 04/249 9500, Secon Group 
B.V./ G-Star International B.V. mot den nederländska konkurrensmyndigheten (administrativt 
förfarande) 
 
Den nederländska konkurrensmyndigheten hade ålagt Secon böter för brott mot artikel 6 i den 
nederländska konkurrenslagen (generellt förbud mot karteller, motsvarar artikel 81 i EG-
fördraget). Secon hade i sina allmänna försäljningsvillkor infört bestämmelser som innebar 
rekommenderade minimipriser, rekommenderade försäljningspriser och förbud mot 
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vidareförsäljning. Beslutet överklagades till domstolen i Rotterdam som fann att Secons 
allmänna villkor stred mot artikel 6 i den nederländska konkurrenslagen. Domen överklagades 
till College van Beroep voor het bedrijfsleven, som kom fram till att artikel 6 i den 
nederländska konkurrenslagen inte hade överträtts. 
 
Domstolen bedömde först om det fanns ett samförstånd mellan Secon och dess köpare. 
Domstolen bedömde, med hänvisning till EG-domstolens domar i målen Sandoz och Adalat, 
att det fanns ett samförstånd mellan Secon och dess köpare. Därefter bedömde domstolen om 
det fanns ett ofullständigt selektivt distributionssystem, vilket skulle innebära att förbudet mot 
vidareförsäljning inte var konkurrensbegränsande. Enligt artiklarna 12 och 13 i den 
nederländska konkurrenslagen är artikel 6 i samma lag inte tillämplig på ett avtal som 
uppfyller kriterierna i gruppundantagsförordningen om vertikala begränsningar. Domstolen 
fann att Secon inte tillämpade ett (ofullständigt) selektivt distributionssystem, eftersom Secon 
inte hade visat att köparna väljs ut enligt objektiva urvalskriterier, vilket är det främsta 
kännetecknet för ett selektivt distributionssystem. Förbudet mot vidareförsäljning befanns 
därför vara konkurrensbegränsande. För det tredje fann domstolen att de rekommenderade 
minimipriserna var konkurrensbegränsande. Enligt Secons allmänna villkor får en köpare inte 
avvika från de rekommenderade minimipriserna utan Secons samtycke. Enligt 
gruppundantagsförordningen om vertikala begränsningar skall köpare ha frihet att själva 
fastställa sina försäljningspriser. Domstolen bedömde slutligen frågan om huruvida avtalet 
hade en märkbar påverkan på konkurrensen (i den mening som avses i EG-domstolens dom i 
mål Völk Vervaecke, angående kvantitativa kriterier för bedömningen av 
konkurrensbegränsningars märkbara inverkan). Domstolen ansåg att man måste beakta den 
specifika situation som avtalet används i, och särskilt det ekonomiska och rättsliga 
sammanhanget för företagens verksamhet, arten av de aktuella tjänsterna, strukturen på den 
relevanta marknaden och under vilka faktiska omständigheter avtalet tillämpas. Domstolen 
konstaterade att den nederländska konkurrensmyndigheten inte i tillräcklig mån hade beaktat 
den specifika situation som avtalen används i och inte hade lämnat en tillräcklig motivering 
till varför Secons argument om att avtalet inte märkbart påverkade konkurrensen (mycket 
liten marknadsandel) var ogrundat. Domstolen beslutade att den nederländska 
konkurrensmyndigheten skulle fatta ett nytt beslut. 
 

Österrike 
Kartelldomstolen har i sin egenskap av en av de nationella konkurrensmyndigheterna 
tillämpat artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget i tre avgöranden som har överlämnats till 
Europeiska kommissionen enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 1/2003 (se även under punkt 
I.1.2). Samtliga avgöranden har överklagats och slutliga domar har redan meddelats av de 
högre domstolarna i alla målen. 
 

Portugal 
 
Portugisiska tandläkarförbundet 
Handelsdomstolen i Lissabon meddelade den 9 december 2005 ett avgörande om ett 
överklagande av ett beslut från den portugisiska konkurrensmyndigheten rörande det 
portugisiska tandläkarförbundet. 
 
Domstolen bekräftade konkurrensmyndighetens slutsatser, nämligen att det portugisiska 
tandläkarförbundet i strid med artikel 81 i EG-fördraget hade fastställt en skyldighet för alla 
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tandläkare i Portugal att ta ut minimitaxor. Domstolen ansåg dock att tandläkarförbundet hade 
agerat oaktsamt och sänkte de ålagda böterna till 50 000 euro. Domstolen ogiltigförklarade 
vidare vissa bestämmelser i förbundets etiska regler. Domstolen bekräftade också att 
svaranden hade en skyldighet att offentliggöra ett utdrag ur domen i den officiella tidningen 
och i en portugisiskt landstäckande tidning samt på sin webbplats och i sin tidskrift.  
 
Den portugisiska konkurrensmyndigheten har överklagat avgörandet till 
appellationsdomstolen i Lissabon.  

Sverige 
 
Marknadsdomstolen 
 
Domsnummer 2005:5: VVS-Installatörerna mot Konkurrensverket – 29 februari 2005 
Målet gällde ett överklagande av ett beslut av Konkurrensverket att ålägga VVS-
Installatörerna (den svenska branschorganisationen för företag verksamma inom VVS, värme, 
kyla, industrirör, ventilation och teknisk isolering) att upphöra med tillhandahållandet av en 
prislista över alla frekventa artiklar och tjänster inom en bransch. I samma beslut hade 
Konkurrensverket beslutat att inte bevilja ett individuellt undantag för prislistetjänsten. 
Marknadsdomstolen avskrev målet vad avsåg undantag med stöd av övergångsbestämmelser 
till konkurrenslagen. Vad avsåg åläggandet att upphöra med prislistetjänsten fastställde 
marknadsdomstolen Konkurrensverkets beslut men senarelade ikraftträdandet av åläggandet 
med tre månader.  
 
 
Domsnummer 2005:7: Konkurrensverket mot fem bolag i bensinbranschen – 22 februari 2005 
Efter en omfattande utredning bekräftades Konkurrensverkets misstankar om att det fanns en 
bensinkartell i Sverige. Konkurrensverket väckte år 2000 talan vid Stockholms tingsrätt mot 
Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem Petroleum AB och Norsk 
Hydro Olje AB och yrkade att bolagen skulle åläggas en konkurrensskadeavgift för 
överträdelser av artikel 6 i den svenska konkurrenslagen och artikel 81 i EG-fördraget. 
Utredningen visade att företrädare för bolagen hade hållit hemliga möten under hösten 1999 
för att planera och genomföra ett avtal om priser och rabatter. Ett stort antal möten hade ägt 
rum under förevändning av diskussioner om vissa miljöfrågor. Vid mötena utvecklade 
bolagen en gemensam strategi för att sänka sina kostnader för rabatter. Marknadsdomstolen 
fann att de fem bolagen hade överträtt konkurrenslagen och ådömde bolagen 
konkurrensskadeavgift på sammanlagt 112 miljoner kronor.  
 
Marknadsdomstolen fann inte att gemenskapsrätten var direkt tillämplig i målet, eftersom det 
inte fanns någon påverkan på handeln mellan medlemsstaterna. Domstolen noterade att de 
samordnade förfaranden visserligen omfattade en hel medlemsstat och att de berörda 
företagen hade mycket stora marknadsandelar, vilket enligt domstolen talade för att en effekt 
på samhandeln skulle anses föreligga. Mot en sådan slutsats talade emellertid att förfarandet 
endast avsett en rabattsanering och att informationsutbytet pågått under en begränsad tid. 
Domstolen fann att det vid sådana förhållanden finns naturliga handelshinder på den relevanta 
marknaden som är av sådan beskaffenhet att det är uteslutet att förfarandet kunnat ha effekt på 
samhandeln i den mening som avses i artikel 81 i fördraget. Marknadsdomstolen konstaterade 
dock att utgången i målet skulle ha blivit densamma även om den hade tillämpat artikel 81 i 
fördraget.  
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Marknadsdomstolen förkastade Konkurrensverkets beräkning av konkurrensskadeavgiften, 
som byggde på kommissionens riktlinjer för beräkning av böter. Domstolen anförde att 
konkurrensskadeavgiften skall beräknas på grundval av nationell lagstiftning och inte i första 
hand genom att använda den metod som kommissionen använder.   
 
 
Domsnummer 2005:27:  
FAC Flygbussarna Airport Coaches AB m.fl. mot Konkurrensverket och Luftfartsverket – 30 
augusti 2005 
Målet rörde ett överklagande av ett beslut av Konkurrensverket, där verket förklarat att en 
tillämpning av ett bomsystem med angöringsavgifter för busstrafiken på Arlanda flygplats 
inte var att anse som ett missbruk av Luftfartsverkets dominerande ställning. 
Marknadsdomstolen fann att det inte kunde uteslutas att förfarandet med uttag av sådana 
angöringsavgifter kunde anses utgöra ett missbruk av Luftfartsverkets dominerande ställning 
och biföll därför överklagandet.  
 
Marknadsdomstolen fann att omständigheterna i ärendet var sådana att artikel 82 i EG-
fördraget var tillämplig. Den kom fram till att den bedömning som gjorts enligt nationell lag 
var förenlig med artikel 82 i fördraget och att tillämpningen av artikel 82 därmed skulle leda 
till samma resultat som en tillämpning av motsvarande paragraf i den svenska 
konkurrenslagen (19 §).   
 
 
Domsnummer 2005:29: B2 Bredband Holding AB mot TeliaSonera AB m.fl. – 1 november 
2005 
B2 Bredband Holding AB gjorde gällande att TeliaSonora missbrukade sin dominerande 
ställning på marknaden för fast telefoni genom att erbjuda nya bredbandsabonnenter lägre 
priser för fast telefoni (mixed bundling). Marknadsdomstolen fann att B2 Bredband Holding 
AB inte hade visat att TeliaSonera hade en dominerande ställning.  
 

Förenade kungariket 

Procedurfrågor (t.ex. bevisbörda, behörighetsfrågor) 

BHB Enterprises plc mot Victor Chandler (International) Ltd – High Court, domare Laddie, 
den 27 maj 2005 
 
Tillräckligt detaljerade uppgifter till stöd för ett påstående om överträdelse av artikel 82 
 
Sökanden är ett företag som organiserar hästkapplöpningar och för detta ändamål 
sammanställer uppgifter om hästkapplöpningar. Svaranden är ett brittiskt vadhållningsbolag. 
Svaranden slutade att betala licensavgifter för användning av sökandens 
hästkapplöpningsuppgifter med motiveringen att sökandens databasrättigheter hade fallit bort 
till följd av en dom från EG-domstolen och att licensavtalet därför var ogiltigt. Sökanden 
gjorde gällande att man hade en fordran på svaranden på över 200 000 pund och hotade vidare 
med att uppmana en tredje man som vidareförmedlade uppgifterna i fråga att upphöra med att 
förse svaranden med uppgifterna. Sökanden väckte talan om avtalsbrott. 
 
Svaranden ansökte om rättens tillstånd att bland annat ändra sitt svaromål och genkäromål för 
att i stället yrka att sökanden missbrukade en dominerande ställning i strid med artikel 82 i 
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EG-fördraget och förbudet i kapitel II i 1998 års konkurrenslag. Mera specifikt begärde 
svaranden tillstånd att göra gällande att sökanden hade en dominerande ställning på 
marknaden för tillhandahållande av förhandsupplysningar om hästkapplöpningar (pre-race 
data) i Förenade kungariket, att sådana upplysningar var av avgörande betydelse för all 
vadhållningsverksamhet avseende professionella hästkapplöpningar i Förenade kungariket 
och att sökanden hade missbrukat sin dominerande ställning genom att ta ut särskilt höga 
priser för upplysningarna och genom att hota med att förhindra tillhandahållandet av 
upplysningarna.  
 
Domstolen ansåg att det ändrade svaromålet/genkäromålet inte var tillräckligt väl motiverat. 
Enligt brittisk processrätt måste ett yrkande innehålla en exakt redogörelse för de 
sakförhållanden som parten åberopar till stöd för yrkandet. I vissa fall, t.ex. då bedrägeri görs 
gällande, måste yrkandena vara ännu mer detaljerade. Domstolen ansåg att denna princip 
gäller även för påståenden om överträdelser av artiklarna 81 och 82 och motsvarande 
bestämmelser i nationell konkurrensrätt. Domstolen ansåg att det måste ställas särskilda krav 
på en part som gör gällande en överträdelse enligt artikel 82 och dess nationella motsvarighet. 
Domstolen noterade att sådana anklagelser kan leda till långdragna och kostsamma 
rättegångar. Det räcker därför inte med att i en inlaga hävda att en överträdelse har begåtts. En 
part som framställer en sådan anklagelse måste i stället lämna en klar redogörelse för vilka 
sakförhållanden man stöder sig på. I det aktuella ärendet innehöll det ändrade svaromålet inte 
någon grund för att kunna konstatera varför sökandens priser var orimligt höga, och inte bara 
höga.  
 
Domstolen ansåg vidare att ändringen av svarandens inlaga inte ledde till en välgrundad talan. 
Domstolen ansåg att bedömningen av ett påstående om oskäligt höga priser måste göras på 
grundval av vilket värde tillgångarna har för både säljaren och köparen. Svarandens inlaga 
beaktade inte detta alls. Det satte helt enkelt priserna i relation till kostnaderna för att samla in 
eller skapa upplysningarna. Enligt domstolen hade svaranden förbisett nödvändigheten av att 
bevisa att priserna var oskäliga och gick bara in på frågan om de var höga.  
 
Tillstånd att ändra svaromålet så att det även skulle omfatta ett påstående om överträdelse av 
artikel 82 och förbudet i kapitel II vägrades därför.  
 
AtTheRaces Ltd m.fl. mot British Horseracing Board Ltd m.fl. - High Court, Vice Chancellor 
- den 15 juli 2005 
 
Sökandena tillhandahåller radio- och TV-sändningar, webbsidor och andra audiovisuella 
tjänster om brittiska hästkapplöpningar. De fick rättigheter avseende vissa brittiska 
kapplöpningsbanor för att kunna producera radio- och TV-sändningar från kapplöpningar. De 
gav också tittarna möjlighet att spela på loppen via Internet eller interaktiv satellit-TV.  
 
Svarandena ägde och förvaltade en datoriserad databas som innehöll en stor mängd uppgifter 
om brittisk hästkapplöpning. Ett centralt inslag i svarandenas databas var 
förhandsupplysningar om lopp (pre-race data), vilka skiljer sig från uppgifter som lämnas 
under loppet (on-course data), som också innehåller information om hästar som inte deltar 
och resultaten av kapplöpningarna. Sökandens audiovisuella tjänster ger kunder, tittare och 
vadhållare pre-race data som kommer från svarandens databas.  
 
Under förfarandet hävdade sökandena att svarandena i praktiken hade monopol på 
tillhandahållandet av pre-race data till de olika aktörer inom brittisk hästkapplöpning som 
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behöver dessa uppgifter, särskilt vadhållningsbolag och producenter för TV-kanaler eller 
Internetsidor som visar brittisk hästkapplöpning. De hävdade vidare att svarandena försökte 
ställa upp villkor för tillhandahållandet av pre-race data och att de hotade med att stoppa 
tillhandahållandet av uppgifterna och att de därmed missbrukade en dominerande ställning i 
strid med artikel 82 i fördraget och ”kapitel II-förbudet” i artikel 18 i konkurrenslagen från 
1998. Den främsta anklagelsen var orimlig, oskälig och diskriminerande prissättning.  
 
Sökandena ansökte också om ett interimistiskt förordnande om att hindra svarandena från att 
stoppa tillhandahållandet av pre-race data.  
 
Domstolen anförde att den måste överväga om sökandena hade rimliga skäl för sitt yrkande 
och om det fanns rimliga utsikter att yrkandet skulle vinna framgång. När den bedömde dessa 
frågor måste domstolen se till att det inte blev fråga om en ”mini-rättegång”. Mot denna 
bakgrund fann domstolen att många av tvistefrågorna, särskilt de som gällde objektiva 
grunder, innefattade komplexa sak- och rättsfrågor som inte lämpade sig för en bedömning i 
samband med en sådan ansökan som det nu var fråga om. Domstolen kunde därför inte 
fastställa att sökandena saknade rimliga skäl för sitt yrkande eller att det inte fanns rimliga 
utsikter till framgång. Ansökan om att målet skulle avskrivas eller att frågan om missbruk av 
en dominerande ställning skulle avgöras genom en summarisk dom avslogs därför.  
 
Domstolen ansåg att en avvägning mellan de relativa för- och nackdelarna för parterna och 
hänsyn till att bevara status quo talade för ett interimistiskt förordnande. Domstolen fann att 
om tillhandahållandet av pre-race data till sökandena stoppades skulle deras intäktsförluster 
inte kunna kompenseras med pengar. Uppdaterade och korrekta uppgifter var av avgörande 
betydelse för både vadhållningsbolagen och deras kunder. Skälen för beslutet att inte avskriva 
målet eller avgöra frågan genom en summarisk dom talade också för att det fanns välgrundade 
skäl för ett interimistiskt förordnande.   
 
 
Hewlett Packard Development Company LP m.fl. mot Expansys UK Limited - High Court, 
domare Laddie – den 15 juli 2005 
 
Summarisk dom på grund av otillräcklig koppling mellan påstått missbruk och utövandet av 
immateriella rättigheter  
 
Sökandena ansökte om att deras yrkande angående intrång i registrerade varumärken skulle 
avgöras genom en summarisk dom. Sökandena är företag som tillverkar och marknadsför 
handdatorer under varumärkena HP och iPAQ. Svarandena säljer elektronisk utrustning on-
line. De köpte in sökandenas handdatorer i Asien för att sälja dem i Förenade kungariket. 
Sökandena hävdade att detta var ett intrång i deras registrerade varumärken och att det inte 
fanns några trovärdiga invändningar mot deras yrkande. 
 
Svarandena gjorde bland annat gällande att eftersom sökandena agerade 
konkurrensbegränsande, hade de inte rätt att utnyttja sina registrerade varumärken för att 
hindra import av de varumärkesbärande varorna, som annars skulle ha varit olaglig. Mera 
konkret hävdade svarandena att HP missbrukade en dominerande ställning genom att 
fastställa priser för sina handdatorer. 
 
Enligt de brittiska civilprocessreglerna kan en summarisk dom vara lämplig när svaranden 
inte har några reella utsikter att framgångsrikt kunna bestrida yrkandet och det inte finns 
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något annat tvingande skäl för att saken eller målet måste prövas i en ordinär rättegång. Vid 
tillämpningen av dessa kriterier på de konkurrensrättsliga frågor som svaranden väckt, antog 
domstolen att det åtminstone kunde hävdas att ett brott mot konkurrensreglerna förelåg (även 
om sökanden bestred detta med kraft). Domstolen fanns dock att detta inte kunde tjäna som en 
invändning mot sökandenas yrkande om det inte fanns en relevant koppling mellan den 
påstådda överträdelsen och sökandenas talan.   
 
Domstolen ansåg att det inte fanns någon sådan koppling. Den noterade att även om det 
förelåg ett missbruk av en dominerande ställning (vilket också bestreds av sökandena) är det 
missbruket som är förbjudet, inte den dominerande ställningen eller det dominerande 
företagets möjligheter att fortsätta sin verksamhet på den relevanta marknaden och utnyttja 
sina olika egendomsrättigheter. Om svarandenas anklagelser rörande fastställande av priser 
prövades i en rättegång, skulle sökandena ha ålagts att upphöra med detta agerande. Det 
skulle dock inte ha hindrat dem från att utöva sina varumärkesrättigheter, eftersom dessa 
rättigheter inte är avgörande för huruvida och hur de fastställer priserna i Förenade 
kungariket. Även om svarandena skulle lägga fram sitt påstående om missbruk vid en 
rättegång fanns det därför inte några reella utsikter att de kunde använda det argumentet för 
att bestrida sökandens yrkande. Det fanns vidare inga andra tvingande skäl för att pröva saken 
i en rättegång. Efter att ha tillbakavisat andra argument (som inte var konkurrensrättsliga) från 
svarandena, biföll domstolen sökandenas ansökan om en summarisk dom.  
 
Sportswear Company Spa och Four Marketing Ltd mot Sarbeet Ghattaura (handelsnamn 
”GS3”) och Stonestyle Ltd - High Court, 
domare Warren – den 3 oktober 2005 
 
Otillräcklig koppling mellan påstått missbruk och utövandet av immateriella rättigheter var 
tillräcklig grund för att avvisa konkurrensrättsliga invändningar 
 
Domstolen skulle i ett mål om varumärkesintrång pröva en ansökan om avvisning av de delar 
av svaromålet där det påstods att en överträdelse av artikel 81.1 förelåg. Sökandena ägde ett 
ledande sportklädesmärke och distribuerade kläder med det märket. De hade väckt talan mot 
svarandena för att de hade sålt kläder med sökandenas varumärke, där märkena hade gjorts 
oläsliga eller etiketterna avlägsnats eller gjorts oläsliga. Etiketterna har vissa kodangivelser 
med information om ordern och orderns storlek, med hjälp av vilka Sportswear kunde 
kontrollera till vilka av dess distributörer/kunder kläderna ursprungligen hade sålts. 
Sökandena förnekade inte att de sålda kläderna var autentiska produkter, men de hävdade att 
oaktat principen om konsumtion av rättigheter kunde de enligt den brittiska 
varumärkeslagstiftningen vägra leverera de varumärkesbärande varorna på grund av att 
kläderna hade skadats.  
 
Svarandena framförde flera invändningar i sitt svaromål, bland annat att vissa 
distributionsavtal mellan sökandena stred mot artikel 81.1. De hävdade vidare att de relevanta 
bestämmelser i den brittiska varumärkeslagstiftningen som tillät en varumärkesinnehavare att 
i vissa fall vägra att sälja sina varor måste tolkas mot bakgrund av artikel 81.1. Enligt 
svarandena var det verkliga skälet för sökandenas agerande att tvinga svarandena att behålla 
koderna i kläderna, så att sökandena kunde identifiera vem de ursprungligen hade sålts till. 
Svarandena hävdade att på så sätt kunde sökandena stoppa leveranser och därigenom tvinga 
svarandena att upphöra med sin verksamhet. 
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Sökandena bestred den konkurrensrättsliga invändningen på följande två grunder: (1) Det 
hade inte åberopats att det fanns en påverkan på handeln mellan medlemsstaterna och (2) även 
om en överträdelse av artikel 81.1 kunde bevisas kunde detta inte vara en grund för 
bestridandet av yrkandet om varumärkesintrång eftersom det saknades en tillräcklig koppling 
mellan de båda argumenten. 
 
Domstolen ansåg inte att det var nödvändigt att göra en ingående bedömning av frågan om 
påverkan på handeln mellan medlemsstaterna, även om svarandena inkom med ändringar och 
närmare detaljer för att avhjälpa bristen, eftersom den ansåg att detta endast var en av 
grunderna för invändningen. Domstolen fokuserade i stället på frågan om tillräcklig koppling. 
 
Domstolen medgav att gemenskapens rättspraxis om fri rörlighet för varor kunde vara 
relevant för målet, men den tillbakavisade all relevans av artikel 81.1 för förfarandet. 
Domstolen ansåg att även om det kan vara ett brott mot gemenskapens konkurrensrätt att 
hävda ett varumärke i syfte att hindra återförsäljare från att sälja till personer som ägnar sig åt 
parallellhandel, var det inte relevant för argumenten i målet huruvida sökandena när de 
agerade i det syftet var parter i ett avtal som händelsevis stred mot artikel 81.1. Domstolen 
fann att om svarandena hade rätt i sitt påstående att det förekom en konstlad uppdelning av 
marknaderna kunde de ha välgrundade invändningar mot talan om varumärkesintrånget enligt 
gemenskapsrätten, men dessa invändningar hade ingenting att göra med artikel 81.1. Om 
svarandena inte hade några andra välgrundade invändningar enligt gemenskapsrätten än 
artikel 81.1 var det enligt domstolens mening inte sannolikt att de kunde använda artikel 81.1 
som en invändning heller.  
 
AtTheRaces Ltd m.fl. mot British Horseracing Board Ltd m.fl. - High Court, 
domare Etherton - den 21 december 2005 
 
Sökandena tillhandahåller radio- och TV-sändringar, webbsidor och andra audiovisuella 
tjänster om brittiska hästkapplöpningar. De fick rättigheter avseende vissa brittiska 
kapplöpningsbanor för att kunna producera radio- och TV-sändningar från kapplöpningar. De 
gav också tittarna möjlighet att spela på loppen via Internet eller interaktiv satellit-TV.  
 
Svarandena ägde och förvaltade en datoriserad databas som innehöll en stor mängd uppgifter 
om brittisk hästkapplöpning. Ett centralt inslag i svarandenas databas var 
förhandsupplysningar om lopp (pre-race data), vilka skiljer sig från uppgifter som lämnas 
under loppet (on-course data), som också innehåller information om hästar som inte deltar 
och resultaten av kapplöpningarna. Sökandenas audiovisuella tjänster ger kunder, tittare och 
vadhållare pre-race data som kommer från svarandenas databas.  
Under förfarandet hävdade sökandena att svarandena i praktiken hade monopol på 
tillhandahållandet av pre-race data till de olika aktörer inom brittisk hästkapplöpning som 
behöver dessa uppgifter, särskilt vadhållningsbolag och producenter för TV-kanaler eller 
Internetsidor som visar brittisk hästkapplöpning. De hävdade vidare att svarandena försökte 
ställa upp villkor för tillhandahållandet av pre-race data och att de hotade med att stoppa 
tillhandahållandet av uppgifterna och att de därmed missbrukade en dominerande ställning i 
strid med artikel 82 i fördraget och ”kapitel II-förbudet” i artikel 18 i konkurrenslagen från 
1998. Den främsta anklagelsen var orimlig, oskälig och diskriminerande prissättning. Före 
rättegången träffades en förlikning om vissa tvistefrågor. Domen avsåg därför bara 
sökandenas pari-mutuel-system och fixed-odds betting (vadhållning med fasta odds). 
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Domstolen kom fram till att den relevanta marknaden var marknaden för tillhandahållande av 
brittiska pre-race data till de olika aktörer inom brittisk hästkapplöpning som behöver dessa 
uppgifter (särskilt vadhållningsbolag och producenter för TV-kanaler eller Internetsidor som 
visar brittisk hästkapplöpning). Denna slutsats bekräftades enligt domstolens mening genom 
tillämpningen av SSNIP-testet (Small but Significant Non transitory Increase in Price - en 
liten men ändå betydelsefull, varaktig prisökning). Enligt domstolen var den geografiska 
omfattningen av produktmarknaden i det aktuella förfarandet alla länder utanför Förenade 
kungariket och Irland, men utgången i målet skulle bli densamma även om detta var felaktigt 
och den geografiska marknaden visade sig vara världsmarknaden.   
 
Domstolen fann vidare att BHB hade en dominerande ställning på marknaden. Enligt 
domstolens uppfattning missbrukade sökandena sin dominerande ställning genom att stoppa 
tillhandahållandet av pre-race data till svarandena, trots att svarandena var befintliga kunder 
till sökandena och uppgifterna var en tjänst av avgörande betydelse som svarandena 
kontrollerade, utan vilken sökandena skulle trängas bort från marknaden. Domstolen ansåg att 
det inte fanns någon objektiv motivering för ett sådant agerande från svarandenas sida. Det 
saknade enligt domstolen betydelse att sökandena och svarandena inte var konkurrenter.  
Svarandena försökte motivera sina prisförslag, som sökandena vägrade att acceptera, med att 
de var rimliga avgifter för sökandenas utländska kunder – som annars skulle ”åka snålskjuts” 
– som skulle samlas in genom sökandena. Enligt domstolen var detta varken faktiskt eller 
rättsligt en korrekt beskrivning: det var fråga om avgifter som både faktiskt och rättsligt skulle 
tas ut av sökandena. Domstolen fann vidare att de priser som föreslagits innan förfarandena 
inleddes var orimligt höga och även diskriminerande gentemot sökandena. Dessutom fortsatte 
svarandena, även efter det att förfarandet hade inletts, att insistera på att sökandena skulle 
teckna licens för svarandenas immateriella rättigheter, trots att sökandenas användning av 
svarandenas pre-race data inte skulle kränka någon av svarandenas immateriella rättigheter.  
 
De priser som svarandena hade tagit ut från sökandena innan förfarandet inleddes var orimligt 
höga och utgjorde därmed ett missbruk av svarandenas dominerande ställning på marknaden, 
eftersom de låg betydligt högre än uppgifternas ekonomiska värde och inte var berättigade av 
något annat skäl. Uppgifternas ekonomiska värde skulle baseras på svarandenas kostnader för 
att upprätta databasen (ca 5 miljoner pund) tillsammans med en rimlig avkastning på dessa 
kostnader. Svarandenas föreslagna avgifter lågt så långt över alla rimliga värden att priserna 
måste betraktas som klart orimliga överpriser. 
   
Domstolen anförde vidare att eftersom det inte framförts några argument om offentliga 
intressen enligt artikel 86 i EG-fördraget eller paragraf 4 i Schedule 3 i 1998 års 
konkurrenslag (som är den inhemska motsvarigheten till artikel 86.2), kan utgången i målet 
inte påverkas av det faktum att ett beslut mot svarandena skulle ha allvarliga konsekvenser för 
regeringens och svarandenas förslag och planer på att modernisera den brittiska 
hästkapplöpningen genom att ”kommersialisera” svarandenas tillgångar och ersätta den 
lagstadgade avgiften för vadhållningsbolagen. Enligt domstolens mening hade det inte heller 
någon betydelse för en riktig tillämpning av artikel 82 och kapitel II-förbudet i 1998 års lag 
att svarandena hade agerat i den brittiska hästkapplöpningens intresse och inte för egen 
vinning när de lade fram sina förslag för sökandena.   
 
Domstolen avgjorde därför saken till sökandenas fördel och uppmanade parterna att inkomma 
med förslag om lämpliga korrigerande åtgärder. 
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