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1 Introduktion 
Det digitala samhället utvecklas snabbt och internet används på ett helt annat sätt än vad som 

gjorts tidigare. Internet används allt oftare vid försäljning av varor vilket också leder till ökad 

användning av stora digitala marknadsplatser och prisjämförelsesidor. På grund av denna 

utveckling ökar tillverkares behov av att kontrollera hur deras försäljning går till. De försöker 

exempelvis utöva kontroll genom att ingå vertikala avtal.1 Ett vertikalt avtal är ett avtal som 

ingås mellan aktörer som verkar i olika led av distributionskedjan. Det innebär att parterna i 

avtalet oftast inte är konkurrenter. Den vanligaste formen av vertikala avtal är distributionsavtal 

där tillverkare och återförsäljare är avtalsparter. Ett sådant avtal innebär att tillverkare inte säljer 

varan direkt till slutkund utan försäljningen sker istället genom en återförsäljare.2 De flesta 

vertikala avtal är tillåtna inom Europeiska unionen (EU) just eftersom de inte ingås mellan 

konkurrenter. I många fall anses vertikala avtal resultera i positiva effekter på marknaden och 

avtalen främjar oftast konkurrensen istället för att begränsa den. Vertikala avtal kan dock 

medföra negativa effekter som till exempel utestängningseffekter, kundkretsbegränsningar och 

områdesbegränsningar.3  

 

Vertikala avtal innehåller allt oftare så kallad selektiv distribution. Definitionen av selektiv 

distribution finnes i artikel 1.1 e Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 

2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på 

grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (Gruppundantagsförordningen). Enligt 

artikeln används ett selektivt distributionssystem om särskilda kriterier, som måste uppfyllas 

vid försäljning, tillämpas. För att det ska handla om selektiv distribution ska kriterierna 

dessutom innebära att enbart vissa återförsäljare tillåts utföra försäljningen och att krav ställs 

på att försäljning inte sker genom återförsäljare utanför avtalet. Selektiv distribution innebär 

således att återförsäljare måste leva upp till vissa kriterier för att bli auktoriserade att sälja de 

varor avtalet omfattar. Det har främst blivit populärt bland tillverkare för att det anses skydda 

varorna och dess renommé. Tillverkare som använder selektiv distribution lägger därför ofta 

stor vikt på hur varumärket framhävs och hur varans kvalitet bevaras. De lägger även vikt på 

                                                 
1 Kommissionens rapport om utredningen av e-handelsbranschen av den 10 maj 2017, (Rapporten om e-

handelsbranschen), s. 3–6.   
2 Henriksson, 2012, s. 19–20.  
3 Henriksson, 2012, s. 36–37. Karlsson och Östman, 2014, s. 440–441.   
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konsumenternas upplevelse när de köper varan. Begreppet konsument kommer i uppsatsen att 

betyda enskilda individer som är slutliga användare av tillverkares varor.4  

 

I selektiva distributionssystem ställer tillverkare ofta krav på hur återförsäljare får sälja varor 

samt vilka återförsäljare som är tillräckligt kvalificerade för att sälja dem. Kraven ställs ofta för 

att skydda tillverkarens rykte, prestige och image.5 Ett avtal där tillverkaren enbart väljer ut 

vem som ska tillåtas sälja dennes varor är oftast tillåtet. När ett avtal används som ställer krav 

på vem återförsäljaren får sälja vidare varorna till kan det däremot vara konkurrensbegränsande. 

Selektiva distributionssystem innehåller sådana krav och därför är de inte alltid förenliga med 

EU:s konkurrensrätt.6 Kraven i fråga begränsar både återförsäljningsmöjligheter och det antal 

återförsäljare som tillåts sälja varan. Den vanligaste negativa effekten av selektiv distribution 

är minskad konkurrensen för kända varumärken. Samtliga återförsäljare tillåts inte sälja 

samtliga varor vilket kan resultera i utestängning från marknaden. Det leder i sin tur till svagare 

konkurrens eftersom det blir lättare för tillverkare och återförsäljare att samarbeta med 

varandra.7   

 

Internets framväxt har inte enbart medfört utökad användning av selektiv distribution. Det har 

även skapat stora möjligheter för återförsäljare att sälja varor mellan medlemsstaterna.8 Den 

inre marknaden bygger enligt artikel 26.2 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) på de fyra friheterna fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU. Det 

ska således vara möjligt för samtliga aktörer inom EU att verka i hela gemenskapen. De 

försäljningsmöjligheter som erbjuds på internet måste därför kunna användas på bästa sätt.9 

Europeiska kommissionen (Kommissionen) vill utveckla en inre marknad på internet för att 

utöka möjligheter att handla varor mellan medlemsstaterna. Den har skapat En strategi för en 

digital inre marknad av den 6 maj 2015 där den presenterar utveckling av internethandel som 

en av sina högsta prioriteringar. En utveckling av den inre marknaden till en verklig gemensam 

digital inre marknad skulle innebära att exempelvis varor och tjänster kan röra sig fritt även på 

internet. Målsättningen är således att utvecklingen ska leda till att den redan existerande inre 

                                                 
4 Se Nationalencyklopedin [https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konsument-(2)] 2018-12-04.  
5 Europeiska gemenskapens officiella tidning, C 130/01, 19/05/2010, Riktlinjer om vertikala begränsningar, 

(Riktlinjerna), p. 174–175. 
6 Karlsson och Östman, 2014, s. 526.  
7 Riktlinjerna, p. 174–175. 
8 Wijkmans, m.fl., 2018, s. 360.  
9 Kommissionen [https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/01368318-4e3d-11e6-89bd-

01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF/source-79719376], s. 3, 2018-11-19. 
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marknaden också ska bli en digital inre marknad.10 Uppnås kommissionens målsättning tros en 

fungerande digital inre marknad resultera i ekonomisk tillväxt och utveckling av hela den 

europeiska marknaden. Utvecklingen av internethandel ska också innebära att en rättvis 

konkurrens och ett konsumentskydd upprätthålls på marknaden.11 För att det ska vara möjligt 

att nå samtliga av dessa mål krävs det möjlighet att internethandeln utnyttjas till sin fulla 

kapacitet. Alla aktörer på marknaden ska således ha en fullständig och smidig möjlighet att sälja 

varor på internet.12 Utvecklingen av internethandeln påverkas när tillverkare använder selektiva 

distributionssystem som begränsar försäljningen på internet. Eftersom systemen kan ha en 

konkurrensbegränsande verkan kan de också påverka utvecklingen negativt. Målsättningen att 

utveckla en digital inre marknad med fullständig tillgång till internethandel hamnar således i 

konflikt med ett ökat behov för tillverkare att skydda sina varor.13 Att vidta åtgärder samt att 

införa regleringar angående när systemen ska tillåtas har därför ansetts nödvändigt.14  

 

I selektiva distributionssystem har förbud mot stora digitala plattformar blivit allt vanligare.15 

Sådana förbud kan påverka utvecklingen av en digital inre marknad eftersom 

försäljningsmöjligheter på internet begränsas. Föga förvånande har system som begränsar 

digitala marknadsplatser uppmärksammats av olika myndigheter både inom medlemsstaterna 

och inom EU. Frågor har ställts angående vilka begränsningar av internethandeln som är tillåtna 

respektive inte tillåtna enligt konkurrensrätten.16 I december 2017 besvarade EU-domstolen 

frågan om det är tillåtet att förbjuda användningen av plattformar som exempelvis amazon.com. 

EU-domstolen fastställde att ett sådant förbud kan tillåtas. Selektiva distributionssystem som 

resulterar i totala förbud mot försäljning på internet har däremot inte tillåtits i tidigare praxis. 

Begränsningar av andra digitala plattformar, som till exempel prisjämförelsesidor, har inte 

behandlats av EU-domstolen. 17  Trots målsättningen att det ska vara möjligt att utnyttja 

internethandeln till fullo har EU-domstolen således beslutat att vissa begränsningar av 

                                                 
10 Se Kommissionen, ”Ändrat förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om 

försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och 

Europaparlamentet och rådet direktiv 2009/22/EG och om upphävandet av Europaparlamentet och rådets 

direktiv 1999/44/EG” av den 31 oktober 2017, där ändringar skett på så sätt att begreppet digital inre 

marknad ändras till att det handlar om den inre marknad på internet. 
11 Kommissionen, ”En strategi för en digital inre marknad i Europa” av den 6 maj 2015, s. 3.   
12 Kommissionen, ”Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning 

på nätet och annan distansförsäljning av varor” av den 9 december 2015, s. 18 p. 3.  
13 Colangelo och Torti, 2018, s. 82. 
14 Rapporten om e-handelsbranschen, p. 75 (i). 
15 Colangelo och Torti, 2018, s. 82. 
16 Colangelo och Torti, 2018, s. 82. 
17 C-439/09 Pierre Fabre, C-230/16 Coty.  
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internetförsäljning är tillåtna. Den motiverar det med att det skyddar tillverkares varor.18 Det är 

således tydligt att det i teorin föreligger en konflikt mellan målsättningen att utveckla en inre 

marknad på internet och intresset att skydda tillverkare på marknaden.   

 

 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att studera under vilka förutsättningar det är tillåtet att tillämpa selektiv 

distribution som begränsar försäljningen av varor på internet i ljuset av målsättningen att 

utveckla en digital inre marknad inom EU. För att besvara syftet används följande 

frågeställningar:  

 

1. Vilka krav ställs för att selektiv distribution ska tillåtas inom EU? 

2. Vad innebär målsättningen att utveckla en fungerande digital inre marknad inom EU? 

 

 Metod & Material 

För att besvara uppsatsens syfte tillämpas en rättsanalytisk metod på EU:s primär- och 

sekundärrättsliga källor. Metoden tillämpas för att fastställa vad som utgör gällande rätt på 

området. 19  Uppsatsen behandlar både FEUF vilket utgör en EU-rättslig primärkälla samt 

förordningar, direktiv och beslut från EU-domstolen vilka utgör sekundärrättsliga källor.20 Det 

finns ingen tydlig normhierarki mellan de sekundärrättsliga källorna. EU-domstolen har dock 

en viktig roll som den primära tolkaren av EU-rätten. Den använder ingen specifik 

tolkningsmetod men utgångspunkten är att den tolkar rätten utifrån dess ändamål och inte enbart 

utifrån dess ordalydelse.21 Förutom de primär- och sekundärrättsliga källorna studeras även 

andra icke auktoritativa källor.22 I uppsatsen behandlas EU-rätten som en egen rättsordning där 

enbart unionens rätt behandlas. EU-rätten studeras således inte som en rättsordning som är 

integrerad i en medlemsstats nationella sådan.23  

 

 

                                                 
18 C-230/16 Coty.  
19 Vad som menas med att studera gällande rätt har debatterats och fenomenet anses inte kunna existera helt 

oberoende. Det har framförts att gällande rätt i praktiken innebär att följa allmänt accepterade regler för 

juridisk argumentation som ger resultatet gällande rätt, se Sandgren, 2005, s. 648–656.   
20 Bernitz, 2017, s. 64–65.  
21 Hettne och Otken Eriksson, 2012, s. 45, s. 49, s. 159.  
22 Sandgren, 2015, s. 45–47.  
23 Reichel, 2018, s. 129.  
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För att besvara uppsatsens första frågeställning utreds i vilket fall FEUF är tillämplig på 

selektiva distributionssystem. Regleringen om konkurrensbegränsande avtal finnes i artikel 

101.1 FEUF. Artikeln utgör således utgångspunkten för utredningen av den första frågan. En 

mer djupgående utredning av selektiv distribution görs genom att studera 

Gruppundantagsförordningen samt praxis från EU-domstolen. Utredningen koncentreras på 

praxis från EU-domstolen eftersom domstolen och inte lagstiftaren anses vara det organ som 

utvecklar principer inom EU-rätten.24 De villkor som ska beaktas för att bedöma om artikel 

101.1 FEUF är tillämplig eller inte fastställs i praxis. Villkoren som ska uppfyllas för att selektiv 

distribution ska falla utanför samarbetsförbudet framförs för första gången i rättsfallet Metro 

SB-Großmärkte GmbH & Co. KG mot Europeiska gemenskapernas kommission mål 26/76 

(26/76 Metro). Studien koncentreras därför mer på det målet än på de andra mål som presenteras 

för att utreda villkoren för selektiv distribution. Gruppundantagsförordningen och artikel 101.3 

FEUF utgör undantag till artikel 101.1 FEUF. Undantagen studeras för att belysa de möjligheter 

som kan tillämpas om de i praxis skapade villkoren inte uppfylls.  

 

För att analysera och tolka gällande rätt angående selektiva distributionssystem används även 

Kommissionens riktlinjer om vertikala avtal [2010] C 130/1 (Riktlinjerna). Kommissionen 

publicerade Riktlinjerna år 2010 i samband med att Gruppundantagsförordningen antogs. Syftet 

med Riktlinjerna är att presentera hur Kommissionen anser att bedömningen av vertikala avtal 

mellan företag ska göras. Riktlinjerna utgör så kallad ”soft law” vilket innebär att de inte är 

bindande för medlemsstaterna om de inte tillämpats i beslut fattade av unionsdomstolarna. 

Riktlinjerna skapar således inte gällande rätt men de är ändå av stor vikt då icke-bindande 

rättskällor tillmäts betydelse inom EU-rätten, särskilt på det konkurrensrättsliga området. 

Skillnaden mellan bindande och icke-bindande rättskällor är liten och nationella myndigheter 

följer oftast icke-bindande rättskällor på samma sätt som bindande rättskällor.25 Riktlinjerna är 

därför av betydelse för att besvara uppsatsens första frågeställning trots medvetenheten om att 

de inte utgör en bindande rättskälla för medlemsstaterna. Litteratur används även i utredningen 

för att besvara uppsatsens första frågeställning. Urvalet av litteratur har gjorts genom att främst 

studera litteratur som publicerats efter 2010. Anledningen till detta är att 

Gruppundantagsförordningen och de nu gällande Riktlinjerna antogs det året.   

 

                                                 
24 Reichel, 2018, s. 131.   
25 Se Wijkmans, m.fl., 2018, s. 69–70, s. 360. Se även Hettne och Otken Eriksson, 2012, s. 47. I Riktlinjerna p. 

4. framkommer det även att de enbart utgör tolkningsmaterial för domstolarna inom EU.  
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För att utreda den andra frågeställningen används en rättsanalytisk metod. Utredningen 

behandlar således både källor som skapar gällande rätt och källor som inte skapar gällande 

rätt. 26  Artikel 26 och artikel 28 FEUF fastställer att det ska förekomma fri rörlighet på 

marknaden och dessa primärrättsliga källor studeras för att framföra vad som utgör grunden till 

den inre marknaden inom EU. Kommissionens rapport om utredningen av e-handelsbranschen 

av den 10 mars 2017 (Rapporten om e-handelsbranschen) studeras även tillsammans med andra 

dokument från Kommissionen och Europaparlamentet för att utreda frågan. Dokumenten är inte 

bindande för medlemsstaterna men ses ändå som trovärdiga källor eftersom Kommissionen är 

det organ inom EU som har en central roll i att både utveckla och genomdriva den EU-rättsliga 

lagstiftningen. Även Europaparlamentet har en roll i skapandet av lagstiftningsakter inom EU.27 

Utredningarna bör därför utgöra vad som anses vara eller vad som ska bli gällande rätt. I 

uppsatsen används dokument från Kommissionen och Europaparlamentet för att skapa en 

förståelse för hur den digitala marknaden kan fungera samt hur det önskas att den ska fungera.  

I dokumenten studeras också hur utvecklingen av handeln på internet och vertikala 

begränsningar förhåller sig till varandra.28 De är således relevanta för att besvara både den andra 

frågeställning samt uppsatsens övergripande syfte.    

 

EU-domstolens avgöranden Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS mot Président de l’Autorité 

de la concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,mål C-439/09 (C-

439/09 Pierre Fabre) av den 13 oktober 2011 och Coty Germany GmbH mot Parfümerie 

Akzente GmbH mål C-230/16 (C-230/16 Coty) av den 6 december 2017 behandlar selektiva 

distributionssystem. De selektiva distributionssystemen som tillämpas i målen begränsar 

handeln på internet. Praxis utgör en bindande sekundärrättslig källa och målen ger därför en bra 

grund för att utreda uppsatsens syfte angående hur selektiv distribution går ihop med 

utvecklingen av en digitala inre marknad. I målen framkommer hur selektiva 

distributionssystem som påverkar handeln på internet bedöms av EU-domstolen. Avgöranden 

från Frankrike, Tyskland och Nederländerna studeras även. Avgörandena visar 

medlemsstaternas tolkning av EU-rätten angående hur vertikala begränsningar som påverkar 

handeln på internet ska bedömas. De nationella avgöranden som studeras har valts ut av den 

anledning att de nämns i olika studier som behandlar begränsningar av internethandel. I 

avgörandena tillämpas även selektiva distributionssystem som påminner om de som tillämpas 

                                                 
26 Sandgren, 2015, s. 45–47.  
27 Jones och Sufrin, 2016, s. 94–96.  
28 Hettne och Otken Eriksson, 2012, s. 46–47.  
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i målen C-439/09 Pierre Fabre och C-230/16 Coty. Både det franska, det nederländska samt ett 

av de tyska avgörandena har inte översatts till engelska. På grund av språklig okunskap har 

andrahandskällor i form av recensioner från advokatbyråer används vid presentationen av dessa 

avgöranden.  

 

Varken artikel 101.1 FEUF eller Gruppundantagsförordningen nämner handeln på internet. 

Riktlinjerna behandlar dock detta och de studeras för att analysera hur bedömningen av 

begränsningar av internethandel bör göras. Riktlinjerna utgör som redogjorts för ovan ”soft 

law”. Det har dock visat sig att nationella myndigheter har en avvikande inställning till 

begränsningar av internethandel i jämförelse med Kommissionens inställning i Riktlinjerna. 

Sådana skiljaktigheter beaktas i studien angående hur selektiv distribution som begränsar 

handeln på internet ska bedömas.29 Riktlinjerna utgör underlag för att besvara uppsatsens syfte 

genom att de ger en bild av hur Kommissionen anser att de bindande rättskällorna ska tolkas. 

Det finns dock en medvetenhet om att Riktlinjerna inte är en bindande rättskälla. Nationella 

domar används därför för att visa att medlemsstaternas åsikter kan skilja sig från varandra samt 

från hur Kommissionen menar att en bedömning ska gå till.   

 

En analys angående konflikten som uppstår mellan att tillåta selektiva distributionssystem som 

påverkar handeln på internet och målsättningen att utveckla en digital inre marknad görs i 

uppsatsen. Artiklar samt olika utredningar som behandlar hur vertikala avtal påverkar den inre 

marknaden har valts ut och studeras. Utifrån dessa källor samt utifrån utredningen angående 

uppsatsens frågeställningar dras en slutsats om hur konflikten kan bedömas. En slutsats dras 

även angående hur vertikala begränsningar bör beaktas. Utifrån analysen framförs också att 

vissa förtydliganden från EU-domstolen kan vara önskvärda.   

 

 Disposition  

Avtal som tillåts enligt Gruppundantagsförordningen presumeras falla utanför artikel 101.1 

FEUF samt utanför det undantag som finns i artikel 101.3 FEUF. Kommissionen menar därför 

att enskilda bedömningar av avtal ska börja med en bedömning av kriterierna i 

Gruppundantagsförordningen. Det ska således ske dels innan en bedömning angående om 

artikel 101.1 FEUF är tillämplig och dels innan en bedömning görs om undantaget i artikel 

                                                 
29 Wijkmans, m.fl., 2018, s. 360–361.  



11 

 

101.3 FEUF är tillämpligt.30  Bedömningen av vertikala avtals laglighet enligt artikel 101.1 

FEUF bör enligt min mening göras i ordningen att det först fastställs om samarbetsförbudet är 

tillämpligt eller inte innan en bedömning görs om Gruppundantagsförordningen kan tillämpas. 

Kommissionen menar att ingen bedömning av samarbetsförbudet krävs eftersom avtal som 

faller in under förordningen presumeras vara tillåtna. Jag anser dock att det inte bör vara möjligt 

att bedöma om ett undantag gäller utan att först bedöma om själva huvudregeln är tillämplig. 

För att uppfylla kriterierna i Gruppundantagsförordningen krävs även att samarbetsförbudet är 

tillämpligt på avtalet. Det mest effektiva sätt att göra bedömningen anser jag därför är att börja 

med att fastställa om samarbetsförbudet gäller. Det är sedan lämpligt att gå vidare och fastställa 

om Gruppundantagsförordningen kan tillämpas för att till sist fastställa om artikel 101.3 FEUF 

kan tillämpas. Av denna anledning har kriterierna för att samarbetsförbudet ska aktualiseras 

presenterats före vad som krävs för att Gruppundantagsförordningen ska gälla trots att 

Kommissionen presenterat en annan ordning.  

 

Uppsatsen börjar av ovan redogjord anledning med att presentera de rekvisit som ska uppfyllas 

för att artikel 101.1 FEUF ska gälla på ett vertikalt avtal. I denna presentation redogörs även 

för praxis som behandlar selektiva distributionssystem. Efter att rekvisiten för artikel 101.1 

FEUF har presenterats framförs de rekvisit som krävs för att Gruppundantagsförordningen ska 

gälla. Den första delen avslutas med en presentation av undantaget i artikel 101.3 FEUF. I 

uppsatsens andra del presenteras målet att utveckla den inre marknaden på internet. I denna del 

presenteras även två rättsfall som behandlar selektiva distributionssystem. Rättsfallen 

behandlar sådana system som begränsar handeln på internet. De studeras därför först i denna 

del av uppsatsen och inte tillsammans med resterande praxis. Uppsatsens sista del utgör en 

analys av, samt en slutsats om, den fakta som presenterats i uppsatsen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Riktlinjerna, p. 23, p. 96.  
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2 Konkurrensrätten inom EU 
Enligt artikel 2 FEUF har EU exklusiv befogenhet på vissa områden. Med exklusiv befogenhet 

menas att EU är det enda organ som har möjlighet att skapa rättsligt bindande akter på området. 

Det innebär även att medlemsstaterna enbart får skapa lagstiftningsakter som genomför de 

bindande akter som skapats av EU. Medlemsstaterna har möjligheten att skapa egen lagstiftning 

på ett område där EU har exklusiv befogenhet men endast om de fått tillåtelse från EU. 

Konkurrensrätten omfattas av den exklusiva befogenheten enligt artikel 3.1 b FEUF. EU 

fastställer således konkurrensrättsliga regler som är nödvändiga för att den EU-rättsliga 

marknaden ska fungera. Konkurrensrättsliga regler har fastställts i FEUF och samtliga 

medlemsstater i EU måste följa dessa. Artikel 101.1 FEUF är en sådan regel och den innehåller 

ett så kallat samarbetsförbud. Avtal mellan företag som syftar till, eller resulterar i, att 

konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids faller in under samarbetsförbudet. För att 

förbudet ska vara tillämpligt krävs det således att fyra kriterier är uppfyllda. Dessa är 

avtalskriteriet, konkurrensbegränsningskriteriet, märkbarhetskriteriet och samhandelskriteriet.  

 

 Avtalskriteriet och innebörden av ett vertikalt avtal 

För att samarbetsförbudet ska aktualiseras krävs det att det handlar om ett avtal eller ett beslut 

mellan företag, företagssammanslutningar eller andra samordnade förfaranden. Förbudet kan 

aktualiseras både på ett horisontellt och ett vertikalt förhållande. I uppsatsen kommer enbart 

vertikala avtal att behandlas även om förbudet också kan aktualiseras på beslut, 

företagssammanslutningar och andra samordnade förfaranden.31 Avgörande för om det handlar 

om ett avtal enligt EU:s konkurrensrätt är om avtalsparterna har en gemensam vilja eller en 

avsikt att agera på ett visst sätt. Det finns således inget krav på att avtalet ska vara skriftligt. 

Avtal som träffas av samarbetsförbudet kan komma till stånd på olika sätt och ibland räcker det 

att företag agerar på ett sätt som tyder på att ett avtalsförhållande finns för det ska anses att ett 

avtal existerar mellan dem.32  

 

Vertikala avtal mellan företag är inte alltid skadliga för konkurrensen och de anses ofta medföra 

positiva effekter. Ett exempel är att vertikala avtal ofta främjar kvalitet på marknaden eftersom 

de i flera fall innehåller krav på hur försäljning ska gå till. Konkurrensproblem anses enbart 

uppkomma i de fall konkurrensen är otillräcklig i något av produktionsleden på varans 

                                                 
31

 Se Förenade målen 56/64 och 58/64 Consten Grundig, s. 285, där det framkommer att samarbetsförbudet rent 

allmänt gäller på alla avtal så görs ingen skillnad på mellan vilka parter avtalen ingåtts med.  
32

 Karlsson och Östman, 2014, s. 180–183.  
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marknad.33 En negativ effekt som vertikala avtal kan leda till är exempelvis att tillträdet på 

marknaden hindras för vissa aktörer. De kan även resultera i att marknadsintegrationen hindras 

om konsumenter begränsas att köpa varor på samtliga områden inom EU. Samarbetsförbudet 

kan således aktualiseras på vertikala avtal trots att de generellt anses vara mindre skadliga än 

horisontella avtal. 34  Ett selektivt distributionssystem där enbart vissa återförsäljare är 

auktoriserade att sälja en vara utgör sådana vertikala avtal som ofta anses träffas av 

samarbetsförbudet. Anledningen till att selektiv distribution ofta anses falla under 

samarbetsförbudet är till exempel att det kan leda till att både återförsäljningsmöjligheter och 

antalet återförsäljare som tillåts sälja en vara begränsas. Begränsningarna kan således få 

negativa effekter genom att konkurrensen blir mindre för kända varumärken eftersom vissa 

återförsäljare inte tillåts sälja dessa varor. Selektiv distribution kan även resultera i att det blir 

lättare för tillverkare och återförsäljare att samarbeta vilket kan leda till svårigheter för andra 

aktörer att verka på marknaden. Det leder i sin tur till en svagare konkurrens. Trots dessa 

negativa effekter kan selektiv distribution även leda till positiva effekter. Exempelvis får 

tillverkare möjlighet att reglera hur försäljningen av deras varor går till vilket skyddar varorna. 

Selektiv distribution används därför oftast vid just försäljning av varor där varumärket är av 

stor vikt för tillverkaren och för försäljningen.35 Ett vertikalt avtals positiva eller negativa effekt 

spelar dock inte alltid någon roll. Det framkommer av artikel 101.1 FEUF att själva syftet med 

ett avtal kan räcka för att samarbetsförbudet ska aktualiseras och detta har även fastställts i 

praxis. EU-domstolen har uttalat att en bedömning av ett avtals resultat eller effekt inte behöver 

göras om det kan visas att syftet med avtalet är att hindra, snedvrida eller begränsa 

konkurrensen.36 

 

 Konkurrensbegränsningskriteriet 

Det andra kriteriet som krävs för att ett avtal ska falla inom samarbetsförbudets 

tillämpningsområde är att det vertikala avtalet är konkurrensbegränsande. Kriteriet kallas 

konkurrensbegränsningskriteriet men det innefattar förutom begränsningar även, enligt artikel 

101.1 FEUF, avtal där konkurrensen snedvrids eller hindras. Konkurrensbegränsningskriteriet 

innebär att friheten att konkurrera med andra företag på marknaden begränsas. Det handlar ofta 

om vertikala avtal som begränsar möjligheten för företag att vara oberoende av andra företag 

                                                 
33

 Karlsson och Fahlén Godö, 2010, s. 31–32.  
34

 Riktlinjerna, p. 99–100.  
35

 Riktlinjerna, p. 174–175.  
36 Se till exempel, 86/82 Hasselblad, p. 46. 
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på marknaden. Konkurrensbegränsningskriteriet anses till exempel vara uppfyllt när avtal 

tillämpas som begränsar en säljare från att sälja varor till vem som helst och avtal som begränsar 

återförsäljare utanför avtalet att få tillgång till varorna.37 Eftersom det, enligt artikel 101.1 

FEUF räcker med att avtalet har ett konkurrensbegränsande syfte är det tillräckligt att det finns 

där. Avtalet behöver således inte tillämpats för att samarbetsförbudet ska aktualiseras.  

 

Vägledning för hur ett avtals syfte ska bedömas har utmönstrats i EU-domstolens praxis. Därur 

framgår att bedömningen ska genomföras på ett objektivt sätt genom att följden av avtalet 

beaktas. Det räcker således inte att parterna hävdar att avtalet inte var menat att vara 

konkurrensbegränsande.38 Bedömningen ska även göras genom att beakta innehållet i avtalet, 

målet med avtalet samt det juridiska och ekonomiska sammanhang som avtalet ingår i.39 För 

att konkurrensbegränsningskriteriet ska uppfyllas krävs det att det handlar om en begränsning 

som leder eller kan leda till negativa konsekvenser för konkurrensen. Här beaktas negativa 

effekter på konkurrensen som främst påverkar pris, utbud och kvalitet. Syftesbedömningen ska 

tillämpas restriktivt enligt EU-domstolen. Det ska således handla om självklara fall där det 

oftast inte finns någon effektivitetsvinst och där avtalets syfte räcker för att bedöma att avtalet 

faller in under samarbetsförbudet.40 Om en begränsning inte föreligger enbart vid beaktande av 

syftet krävs en bedömning av avtalets resultat eller effekt för att kunna avgöra om det faller in 

under samarbetsförbudet. En sådan bedömning görs genom att jämföra den konkurrenssituation 

som föreligger på grund av avtalet med hur det sett ut om avtalet inte existerat. Föreligger en 

effekt eller ett resultat som ger en negativ konkurrenspåverkan är 

konkurrensbegränsningskriteriet uppfyllt.41 På senare år har åsikter framförts angående att det 

är ålderdomligt att enbart beakta syftet och mer modernt att också göra en bedömning utifrån 

den ekonomiska effekt eller det ekonomiska resultatet avtalet kan få på konkurrensen.42 Trots 

detta verkar EU-domstolen fortfarande hålla sig till att en syftesbedömning räcker för att avgöra 

om ett vertikalt avtal faller in under samarbetsförbudet eller inte.43  

 

                                                 
37

 Se till exempel, 86/82 Hasselblad, p. 46.  
38

 Se till exempel, C-172/14 ING Pensil, p. 54–55.  
39

 Se Förenade målen C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P och C‑519/06 P, p. 55, p. 58. 
40

 Carlsson och Bergman, Konkurrenslagen (29 maj 2018, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 1 § under rubrik 

Syfte är ett objektivt begrepp.   
41

 Se Carlsson och Bergman, Konkurrenslagen (29 maj 2018, Zeteo), kommentaren till 2 kap 1 § under rubrik 

Resultatet undersöks i ett konkurrenstest. Se även C-7/95 P John Deere, p. 76.  
42 Vogel, 2012, s. 273. 
43

 Se C-439/09 Pierre Fabre, p. 35.  
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 Närmare om konkurrensbegränsningskriteriet och selektiva 
distributionssystem 

EU-domstolen har i praxis slagit fast att ”det är ostridigt att de avtal som ett selektivt 

distributionssystem grundar sig på med nödvändighet påverkar konkurrensen på den 

gemensamma marknaden”. Trots uttalandet tillåter EU-domstolen flera avtal som innehåller 

selektiv distribution om det finns berättigade krav att använda det.44 EU-domstolen prövade om 

ett selektivt distributionssystem kunde påverka konkurrensen men ändå inte uppfylla 

konkurrensbegränsningskriteriet i mål 26/76 Metro. I målet använde företaget SABA ett avtal 

som innehöll ett selektivt distributionssystem. SABA använde villkor som återförsäljare var 

tvungna att uppfylla för att bli auktoriserade återförsäljare av företagets varor. Det selektiva 

distributionssystemet i målet rörde underhållningselektronik. EU-domstolen bedömde att dessa 

var tekniskt varaktiga varor av avancerad karaktär och sådana som var av hög kvalitet. Utifrån 

denna bedömning framförde EU-domstolen att det för sådana varor var berättigat att använda 

ett selektivt distributionssystem som ett konkurrensmedel vid försäljning. Motiveringen var 

främst att tekniskt avancerade varor ansågs konkurrera på annat sätt än andra varor som enbart 

konkurrerade genom priset. Tekniskt avancerade varor kunde därför få säljas under de 

konkurrensbegränsande former som förekom vid användning av selektiv distribution. EU-

domstolen menade dock att det även krävdes att det selektiva distributionssystemet innehöll 

kvalitativa och objektiva kriterier som gällde för alla återförsäljare och som inte var 

diskriminerande. Konkurrensbegränsningen fick inte heller gå längre än vad som var 

nödvändigt för varorna i fråga. Slutligen framförde den att konkurrensen inte fick sättas ur spel 

på en omfattande del av marknaden. Om det selektiva distributionssystemet uppfyllde alla dessa 

kriterierna fastställde EU-domstolen att systemet inte omfattades av samarbetsförbudet.45  

 

Ytterligare ett rättsfall som handlar om selektiv distribution vid försäljning av 

underhållningselektronik är målet Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG 

mot Europeiska gemenskapens kommission Mål 107/82 (107/82 AEG). I målet betonade EU-

domstolen att det enbart var berättigat att använda ett selektivt distributionssystem om det 

påverkade andra faktorer än att begränsa priskonkurrensen. De kriterier för selektiv distribution 

som EU-domstolen fastställde i mål 26/76 Metro upprepades i detta mål. EU-domstolen 

förtydligade att kraven som fastställdes i mål 26/76 Metro skulle uppfyllas för att ett selektivt 

                                                 
44

 107/82 AEG, p. 33.  
45

 26/76 Metro, p. 20–21.  
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distributionssystem skulle falla utanför samarbetsförbudet och inte träffas av 

konkurrensbegränsningskriteriet.46  

 

Drygt 13 år efter att EU-domstolen avgjorde fallet 107/82 AEG avgjorde Tribunalen ett fall 

som behandlade avtal som innehöll selektiv distribution. I målet Groupement d'achat Edouard 

Leclerc mot Europeiska kommissionen mål T-19/92 (T-19/92 Leclerc) användes ett selektivt 

distributionssystem vid försäljning av lyxkosmetika, särskilt lyxparfym. Målet skiljde sig 

således från de ovan nämnda målen eftersom det handlade om helt andra varor. I 26/76 Metro 

och 107/82 AEG användes selektiv distribution för tekniskt svårhanterade varor men i T-19/92 

Leclerc användes det för lyxparfym vilket inte ansågs vara tekniskt svårhanterade varor. I T-

19/92 Leclerc ställdes det bland annat krav på att personalen som sålde varan var utbildade samt 

att försäljningsstället hade en viss utformning. EU-domstolen hade sedan tidigare fastställt att 

selektiv distribution inte var konkurrensbegränsande på ett sådant sätt att samarbetsförbudet 

aktualiserades förutsatt att det innehöll objektiva kriterier som gällde för alla återförsäljare och 

som inte var diskriminerande. Frågan i T-19/92 Leclerc handlade därför om det även kunde 

vara tillåtet att använda selektiv distribution för andra varor som inte var tekniskt 

svårhanterade.47  

 

I målet presenterades tre punkter som Tribunalen menade rättfärdigade ett selektivt 

distributionssystem för lyxkosmetika. För det första ansågs lyxkosmetika vara en produkt av 

hög kvalitet. För det andra ansågs det skilja sig från andra varor på grund av sin lyxiga 

framtoning och för det tredje ansågs denna framtoning vara viktig för konsumenterna. 

Tribunalen menade även att lyxkosmetika inte var en sådan vara som konsumenter byter ut på 

grund av prissättning. Konsumenter ansågs istället vilja åt kvaliteten när de köper lyxparfym. 

Tribunalen fastställde av dessa anledningar att avtal som innehöll selektiv distribution inte bara 

kunde användas när materiella egenskaper rättfärdigade det utan även när konsumenternas 

uppfattning av varan var viktig. I T-19/92 Leclerc var det varans lyxiga framtoning och behovet 

av konsumenternas uppfattning om att varan var lyxig som rättfärdigade det selektiva 

distributionssystemet. Slutsatsen i målet blev således att varor som var i behov av att bevara sin 

prestige, var i behov av att konsumenter uppfattar dem som lyxiga samt var i behov av en viss 

framtoning tilläts säljas under ett selektivt distributionssystem. Krav på försäljning för sådana 

                                                 
46

 107/82 AEG, p. 2–3, p. 34–37.  
47 T-19/92 Leclerc, p. 9–10, p. 114–122. 
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varor ansågs objektivt motiverade på grund av att kvaliteten kunde skadas om konsumenter inte 

uppfattade någon lyx. Systemen var således inte begränsande på ett sådant sätt att 

konkurrensbegränsningskriteriet uppfylldes.48 

 

Genom de presenterade rättsfallen har de kriterier som ställs för att selektiv distribution ska 

falla utanför samarbetsförbudet klargjorts. Senare rättsfall där EU-domstolen har behandlat 

selektiv distribution har främst handlat om vilka slags varor som ansetts kunna säljas under ett 

sådant system. Förhandsavgörandet Copad SA mot Christian Dior couture SA, Vincent Gladel 

och Société industrielle lingerie (SIL) mål C-59/08 (C-59/08 Copad) från 2009 behandlade en 

sådan fråga. I målet användes ett selektivt distributionssystem för försäljning av korsetter från 

varumärket Dior. EU-domstolen menade att prestige och framtoning var viktiga faktorer för 

sådana varor. Den åsikt som Tribunalen framförde i T-19/92 Leclerc presenterades även i detta 

mål. EU-domstolen påpekade att materiella egenskaper inte var det enda som kunde rättfärdiga 

selektiv distribution utan även varans behov av framtoning och lyx. En återförsäljare som inte 

fokuserade på framtoning och lyx och därmed skadade varan ansågs således kunna förhindras 

genom ett selektivt distributionssystem.49  EU-domstolen har avgjort ytterligare två viktiga 

rättsfall angående selektiv distribution, C-439/09 Pierre Fabre och C-230/16 Coty. I rättsfallen 

behandlas begränsningar av handeln på internet och de redogörs för nedan i kapitel 3.2.1 samt 

3.2.2.  

 

 De fyra villkoren som ska uppfyllas  

I den praxis som presenterats i kapitlet ovan har EU-domstolen fastställt villkoren som ska 

uppfyllas för att selektiv distribution inte ska omfattas av samarbetsförbudet. Prövningen om 

dessa villkor uppfylls eller inte har kommit att kallas Metro-testet eftersom det var i 26/76 

Metro som de presenterades.50 Villkoren som ska uppfyllas är: (1) att varans kvalitet och 

karaktär ska vara i behov av ett selektivt distributionssystem, (2) att avtalet måste innehålla 

objektiva och kvalitativa kriterier som är lika för alla och som inte är diskriminerande, (3) att 

avtalet måste vara proportionerligt och (4) att en större del av den EU-rättsliga marknaden inte 

sätts ur spel.51  

 

                                                 
48

 T-19/92 Leclerc, p. 114–122.  
49

 C-59/08 Copad, p. 7, p. 24–26, p. 51, p. 59.  
50

 Se Colangelo och Torti, 2018, s. 85. 
51 26/76 Metro, p. 20–21. 
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Det första villkoret har fått stort utrymme i praxis och det har även bidragit till störst diskussion. 

En slutsats som kan dras från målen 27/76 Metro och 107/82 AEG är att tillverkare av tekniskt 

varaktiga eller avancerade varor kan använda sig av selektiv distribution. Samma bedömning 

kan göras för tillverkare av varor där lyx och framtoning är viktiga faktorer vilket framkommer 

i målen T-19/92 Leclerc och C-59/08 Copad.52 Det har uppkommit frågor angående vilka slags 

varor som kan klassificeras som lyxvaror och motivera en användning av selektiv distribution. 

EU-domstolen har i C-230/16 Coty från 2017, vilket presenteras i kapitel 3.2.2 nedan, framfört 

att en lyxvara ska bedömas på det samma sätt som i C-59/08 Copad. En bedömning ska således 

göras utifrån varans prestige och dess aura av lyx. I ett rättsfall från 2013, C-439/09 Pierre Fabre 

som redogjorts för i kapitel 3.2.1, har bedömningen gjorts att icke receptbelagda 

kroppsvårdsprodukter samt kosmetika inte utgör lyxvaror som berättigar användning av ett 

selektivt distributionssystem. EU-domstolen har dock, efter C-439/09 Pierre Fabre, framfört att 

slutsatsen enbart kan tillämpas på just varorna i det målet. Den menar således att ingen allmän 

slutsats kan dras från uttalandena i målet.53   

 

EU-domstolen har egentligen inte besvarat vad en lyxvara som kan berättiga användningen av 

selektiv distribution är. I generaladvokatens förslag till avgörande angående C-230/16 Coty 

presenterades åsikten att det både kan handla om varor av hög kvalitet och om lyxvaror. 

Generaladvokaten menade således att både varor som anses vara lyxiga och varor som anses 

vara högkvalitativa kan motivera selektiv distribution. Trots det relativt klara svaret från 

generaladvokaten är frågan ändå inte besvarad eftersom EU-domstolen inte nämner 

högkvalitativa varor i sitt avgörande av C-230/16 Coty. Den nämner istället enbart att det ska 

handla om lyxvaror.54 Det faktum att det saknas ett tydligt svar på vad för slags varor som utgör 

lyxvaror har fått konsekvenser. Medlemsstaterna har exempelvis gjort olika bedömningar 

angående vad för slags varor som kunnat säljas under ett selektivt distributionssystem. 

Konkurrensmyndigheten i Tyskland har gjort bedömningen att varor från märket ASICS inte 

utgjorde lyxvaror som kunde motivera vissa vertikala begränsningar. Högsta domstolen i 

                                                 
52

 Se 26/76 Metro, p. 20–21. Se även 107/82 AEG, p. 34–37 och C-59/08 Copad, p. 24–26. 
53

 C-230/16 Coty, p. 25–27, p. 34. 
54 Förslag till avgörande från generaladvokat Wahl i C-230/16 Coty, 26 juli 2017. Se även Kluwers Competition 

Law Blog [http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2017/12/15/coty-exception-luxury-

selected/] 2018-11-20.  

http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2017/12/15/coty-exception-luxury-selected/
http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2017/12/15/coty-exception-luxury-selected/
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Tyskland55 prövade även konkurrensmyndighetens beslut och kom fram till samma slutsats.56 

Distriktsdomstolen i Amsterdam57 har däremot gjort bedömningen att varor från märket Nike 

utgjorde varor som krävde skydd för sin lyxframtoning och att de kunde säljas under ett 

selektivt distributionssystem.58 ASICS och Nike tillverkar varor som enligt mig bör ses som 

relativt lika varandra eftersom de tillverkar sportkläder och sportskor. Medlemsstaterna tycks 

således utvecklat olika syn på vad som utgör en lyxvara. Bedömningen av hur kriteriet angående 

varans art ska göras är därmed inte helt tydligt. Enligt EU-domstolen verkar även en bedömning 

behöva göras från fall till fall eftersom de i C-230/16 Coty uttalar att slutsatsen i C-439/09 

Pierre Fabre enbart gäller för det målet.59  

 

Det andra villkoret innebär att tillverkare måste tillåta alla återförsäljare som uppfyller kraven 

i avtalet att delta i det selektiva distributionssystemet. Det innebär även att kraven fokuserar på 

varans kvalitet. Tillverkare som systematiskt utesluter återförsäljare som uppfyller kraven 

bryter mot detta. 60  Det tredje villkoret handlar om proportionalitet vilket betyder att det 

selektiva distributionssystemet inte får begränsa konkurrensen mer än vad som är nödvändigt i 

förhållande till den gynnande effekten det medför. Det fjärde och sista villkoret innebär att 

systemet inte får sätta större delen av den EU-rättsliga marknaden ur spel. 61  Ett selektivt 

distributionssystem som uppfyller samtliga fyra villkor faller utanför samarbetsförbudet och 

det är upp till de nationella domstolarna att göra bedömningen om villkoren uppfylls. EU-

domstolen ska enbart tillhandahålla sådana tolkningar av EU-rätten som gör det möjligt för 

nationella domstolar att göra bedömningar som går i linje med den.62 Eftersom medlemsstaterna 

                                                 
55 Högsta domstolen i Tyskland eller the Federal Court of Justice har jurisdiktion över all civilrätt och straffrätt i 

landet, dess domar är prejudicerande, Der Bundesgerichstof 

[http://www.bundesgerichtshof.de/EN/Home/home_node.html] 2018-11-20.    
56 Bundeskartellamt, Case Summary Unlawful restrictions of online sales of ASICS running shoes, nr B2-98/11, 

(”ASICS”). Se även KVZ 41/17. Se översättning Stibbe 

[https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/highest-german-court-rules-that-asicss-ban-on-using-price-

comparison-websites-violates-eu-competiti] 2018-11-20. 
57 Domstolen heter Rechtbank Amsterdam och utgör en distriktsdomstol. Nederländerna består av 11 distrikt och 

alla har sin egen domstol. Distriktsdomstolen utgör första instans och målen kan överklagas. Se de 

Rechtspraak [https://www.rechtspraak.nl/English/Judicial-system-and-legislation/Pages/District-courts.aspx] 

2018-11-21.   
58

 Rechtbank Amsterdam, 04-10-17, nr C/13/615474/HA SAT 16-959. Se översättning Stibbe 

[https://www.stibbe.com/en/news/2017/november/nike-can-restrict-sales-via-online-platforms-within-its-

selective-distribution-system] 2018-11-20.  
59 439/09 Pierre Fabre, p. 30–34.  
60

 107/82 AEG, p. 39. 
61

 26/76 Metro, p. 20–21.  
62

 31/80 L’Oréal, p. 14. 

http://www.bundesgerichtshof.de/EN/Home/home_node.html
https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/highest-german-court-rules-that-asicss-ban-on-using-price-comparison-websites-violates-eu-competiti
https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/highest-german-court-rules-that-asicss-ban-on-using-price-comparison-websites-violates-eu-competiti
https://www.stibbe.com/en/news/2017/november/nike-can-restrict-sales-via-online-platforms-within-its-selective-distribution-system
https://www.stibbe.com/en/news/2017/november/nike-can-restrict-sales-via-online-platforms-within-its-selective-distribution-system
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gjort bedömningar som skiljer sig från varandra angående det första villkoret anser jag att det 

inte är helt tydligt vilken slags bedömning som går i linje med rätten för det villkoret. 

    

EU-domstolen har tillåtit selektiva distributionssystem som till exempel innehåller krav på att 

återförsäljare kontrollerar vem de säljer varor till, krav på personal som är kvalificerad på något 

sätt, krav på utseendet på försäljningsstället, förbud att sälja till lågprisförsäljare samt förbud 

att sälja genom dörr- och hemförsäljning. 63  Kraven har tillåtits trots att de begränsar 

konkurrensen. Resultaten av dem blir exempelvis att försäljning på stormarknader och liknande 

varuhus inte är möjlig eftersom dessa oftast inte uppfyller de krav som ställs på rådgivning, 

utseende och service. Kraven anses dock inte vara till nackdel för konkurrensen trots att de 

medför en begränsning. Varor som tillåts att säljas under ett selektivt distributionssystem anses 

vara sådana som konsumeras av andra anledningar än lågt pris och det kan därför vara 

fördelaktigt för konkurrensen att sådana varor säljs genom selektiv distribution. Avtal som 

innehåller selektiva distributionssystem anses främja innovation samt ge ett skydd för varor av 

högre kvalitet.64 EU-domstolen har dock bedömt att vissa krav inte är tillåtna. Exempelvis tillåts 

inte krav på att återförsäljare håller sig till ett visst pris eftersom det enbart fokuserar på priset 

och inte på någon annan faktor.65 Ytterligare krav som inte tillåtits i praxis är sådana som inte 

är objektiva och som inte fokuserar på varans kvalitet. Ett exempel på ett sådant krav återfinnes 

i Société d'Hygiène Dermatologique de Vichy mot Europeiska gemenskapens kommission mål 

T-19/91 (T-19/91 Vichy). I målet tillämpades ett selektivt distributionssystem som resulterade 

i att enbart apotek fick sälja varor från märket Vichy. Tribunalen framförde att kravet var 

kvantitativt och fokuserade således inte på kvalitet. Enbart försäljning på apotek ansågs inte 

heller vara berättigat för varan i fråga då det inte var proportionerligt mot den 

konkurrensbegränsning det medförde.66   

 

Sammanfattningsvis faller selektiva distributionssystem som påverkar konkurrensen inte in 

under samarbetsförbudet om de uppfyller kraven som presenterats i kapitlet ovan. System som 

inte uppfyller kraven och faller inom samarbetsförbudet kan ändå tillåtas genom undantag. En 

bedömning måste i sådana fall göras angående om det selektiva distributionssystemet uppfyller 

kriterierna i någon av undantagen som stadgas i Gruppundantagsförordningen och i artikel 

                                                 
63 Se 26/76 Metro, T-19/92 Leclerc och C-59/08 Copad.  
64 Karlsson, 1995, s. 50–60.  
65 Det framkommer i 107/82 AEG att ett sådant krav enbart fokuserar på priset eftersom systemet i målet inte 

godkändes på grund av kravet.  
66 T-19/91 Vichy, p. 2, p. 64. 
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101.3 FEUF. Kraven för att falla utom samarbetsförbudet är något strängare än de krav som 

ställs för att tillämpa ett undantag från samarbetsförbudet. Anledningen till att strängare krav 

ställs anses vara att det ska fastställas att avtalet inte är konkurrensbegränsande på något sätt 

och inte enbart om avtalet undantas från samarbetsförbudet trots att det är 

konkurrensbegränsande.67 

 

 Märkbarhetskriteriet och samhandelskriteriet  

Ett vertikalt avtal som har ett konkurrensbegränsande syfte resulterar ofta i att 

samarbetsförbudets tredje kriterium aktualiseras, märkbarhetskriteriet.68  Det innebär att en 

konkurrensbegränsning måste ha en förmåga att påverka konkurrensen för att 

samarbetsförbudet ska kunna tillämpas. Avtal som inte påverkar en större del av konkurrensen 

på marknaden omfattas således inte av samarbetsförbudet. Det finns särskilda faktorer som ska 

beaktas för att bedöma om konkurrensen begränsas på ett märkbart sätt. Faktorerna är avtalets 

art, parternas marknadsställning, konkurrenternas marknadsställning, inköparens 

marknadsställning, eventuella inträdeshinder, marknadens mognadsgrad, handelsledet, arten på 

varorna samt vissa övriga faktorer. Hur dessa faktorer kan påverka konkurrensen på ett 

märkbart sätt varierar. Det går därför inte att fastställa en regel som stadgar hur en enskild faktor 

märkbart påverkar konkurrensen och en bedömning behöver således göras för varje enskilt 

avtal. Kommissionen ger dock ett exempel på hur en märkbarhetsbedömning av varans art kan 

gå till. Den menar att bedömningen kan göras genom att beakta vilka begränsningar som finns, 

hur varaktiga dessa är samt hur stor procent av marknadens totala försäljning som påverkas av 

dem.69  

 

En viktig del vid bedömningen av om märkbarhetskriteriet uppfylls eller inte är hur stor del av 

den relevanta marknaden ett företag innehar. För att kunna göra bedömningen behöver den 

relevanta marknaden fastställas vilket görs genom att beakta den relevanta geografiska 

marknaden samt den relevanta produktmarknaden. Den geografiska marknaden fastställs 

genom att beakta det område där företag tillhandahåller varor med likartade konkurrensvillkor. 

Gränsen till andra geografiska marknader går där konkurrensvillkoren på marknaderna 

väsentligen skiljer sig åt. Produktmarknaden fastställs genom att beakta den marknad där varor 

                                                 
67

 Wijkmans, m.fl., s. 308.  
68

 Carlsson och Bergman, Konkurrenslagen (29 maj 2018, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 1 § under rubrik En 

syftesöverträdelse utgör en märkbar konkurrensbegränsning.  
69 Riktlinjerna, p. 111–113.  
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som är utbytbara med varan i fråga förekommer. Vid en sådan bedömning beaktas vilka varor 

som, utifrån köparens perspektiv, är utbytbara med varans egenskaper, varans pris och varans 

användningsområde. Ett företags andel av den relevanta geografiska marknaden och av den 

relevanta produktmarknaden slås ihop och skapar den relevanta marknaden för varan. Om den 

uträknade procentandelen på den relevanta marknaden understiger 15 procent utgör avtalet ett 

bagatellavtal. 70  Sådana avtal presumeras, i de flesta fall, hamna utanför tillämpningen av 

samarbetsförbudet.71  

 

Det fjärde och sista kriteriet är det så kallade samhandelskriteriet vilket innebär att handeln 

mellan medlemsstaterna måste påverkas för att samarbetsförbudet ska aktualiseras. 

Samhandelskriteriet är inte uppfyllt om avtalet enbart påverkar nationella aktörer och nationell 

handel. I sådana fall blir nationell rätt tillämplig istället för EU-rätten.72  

 

 Sammanfattning av artikel 101.1 FEUF 

Sammanfattningsvis, om ett vertikalt avtal uppfyller samhandelskriteriet, skapar en 

konkurrensbegränsning, uppfyller märkbarhetskriteriet och är ett avtal mellan två eller flera 

företag är huvudregeln att samarbetsförbudet är tillämpligt. Avtal som enligt huvudregeln är 

förbjudna enligt samarbetsförbudet bedöms även vara ogiltiga enligt artikel 101.2 FEUF. Det 

finns undantag från huvudregeln. Det innebär att ett avtal som uppfyller kriterierna är 

konkurrensbegränsande på ett sätt som inte är tillåtet inom EU förutsatt att inget sådant 

undantag kan tillämpas. Undantagen från samarbetsförbudet finnes i artikel 101.3 FEUF samt 

i Gruppundantagsförordningen.  

 

 Gruppundantagsförordningen 

Avtal som faller in under artikel 2.1 Gruppundantagsförordningen undantas från 

samarbetsförbudet om inget annat följer av förordningen. Artikel 1.1 a 

Gruppundantagsförordningen stadgar vad som menas med ett vertikalt avtal. Enligt artikeln är 

det ett avtal eller ett samordnat förfarande som är upprättat mellan mer än ett företag samt att 

                                                 
70

 Riktlinjerna, p. 88. Se även Europeiska gemenskapens officiella tidning, C 372/03, 09/12/1997, 

Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, p. 7–31.  
71

 Riktlinjerna, p. 9, p. 111–113. Se även Europeiska gemenskapens officiella tidning, C 291/01, 30/08/2014, 

Tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar konkurrensen enligt artikel 

101.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (stöd av mindre betydelse), p. 8b. 
72

 Henriksson, 2012, s. 34.  
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företagen inte är konkurrenter.73 Avtal mellan tillverkare och återförsäljare som innehåller 

selektiv distribution definieras i artikel 1.1 e och omfattas således också av 

Gruppundantagsförordningen. För att ett avtal ska kunna undantas krävs det även att samtliga 

villkor som presenterats ovan i kapitel 2.1, 2.2 och 2.3 uppfylls. Avtalet måste således uppfylla 

avtalskriteriet, konkurrensbegränsningskriteriet, märkbarhetskriteriet och samhandelskriteriet 

eftersom de aktualiserar samarbetsförbudet. Det krävs att dessa är uppfyllda för att kunna 

använda ett undantag från förbudet.74 Sammanfattningsvis kan, enligt artikel 1.1 a, två icke 

konkurrerande företag tillämpa Gruppundantagsförordningen om de verkar i olika led av 

distributionskedjan samt ingår ett avtal om försäljning av varor som har konkurrensbegränsande 

effekter.  

 

 Avtal som inte kan undantas genom Gruppundantagsförordningen 

Gruppundantagsförordningen gäller inte för större företag eller om ett avtal innehåller vissa 

allvarligare konkurrensbegränsningar. I artikel 3 Gruppundantagsförordningen stadgas att inget 

av de företag som är part i avtalet får ha en marknadsandel på den relevanta marknaden som 

överstiger 30 procent. Den relevanta marknaden fastställs på samma sätt som redogjorts för i 

kapitel 2.3 ovan gällande bedömningen om ett avtal utgör ett bagatellavtal. Ett företags andel 

på den relevanta marknaden fastställs på det sätt som stadgas i artikel 7 

Gruppundantagsförordningen och bedömningen är olika för den som säljer varan och den som 

köper varan. Både säljares och köpares andelar ska dock bedömas. Marknadsandelen för det 

företag som säljer varan räknas ut genom att beakta uppgifter om försäljningsvärdet på 

marknaden. För det företag som köper varan räknas marknadsandelen ut på samma sätt men 

med beaktande av uppgifter om inköpsvärdet på marknaden.75 I gruppundantagsförordningen 

från 1999, vilket var den tidigare förordningen, gjordes enbart en bedömning utifrån det 

säljande företagets marknadsandel men detta ändrades således i den nuvarande förordningen. 

Ett resultat av att det även finns ett fokus på det köpande företaget är att färre vertikala avtal 

omfattas av förordningen och således kan färre avtal som begränsar konkurrensen undantas 

samarbetsförbudet.76 

                                                 
73 Företag anses inte vara konkurrenter om de agerar på olika marknader enligt Riktlinjerna, p. 27.  
74 Wijkmans, m.fl., 2018, s. 82.  
75 Se dock artikel 7 d-f i Gruppundantagsförordningen där det stadgas att avtal mellan företag där det 

förekommer tillfälliga överskridanden av en marknadsandel på 30 procent kan vara tillåtna.  
76 Karlsson och Fahlén Godö, 2010, s. 34. Se även Kommissionens förordning (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, artikel 3.  
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2.5.1.1 Allvarliga konkurrensbegränsningar  

För att Gruppundantagsförordningen ska gälla på ett avtal får det inte innehålla särskilt 

allvarliga konkurrensbegränsningar. Artikel 4 i Gruppundantagsförordningen innehåller den så 

kallade svarta listan där sådana allvarliga konkurrensbegränsningar räknas upp. Den första 

begränsningen stadgas i artikel 4 a Gruppundantagsförordningen och artikeln förbjuder så 

kallad vertikal prisbindning. Enligt artikeln innefattar det avtal vars syfte utgör en ”begränsning 

av köparens möjligheter att bestämma försäljningspriset”. Prisbindning innebär således att 

tillverkare ställer krav på att återförsäljare inte får gå under en viss, av tillverkaren bestämd, 

prisnivå. Avtal som innehåller prisbindningsklausuler resulterar i att återförsäljare har mindre 

möjlighet att bestämma över sitt försäljningspris. Det framkommer dock av artikeln att 

tillverkare är tillåtna att bestämma ett högsta försäljningspris eller rekommendera ett sådant pris 

förutsatt att det inte sker på ett sätt som gör att det får karaktären av ett bestämt 

försäljningspris.77  

 

Den andra allvarliga konkurrensbegränsningen stadgas i artikel 4 b 

Gruppundantagsförordningen. Enligt artikeln är områdesskydd och uppdelning av kunder 

allvarliga begränsningar. Det är således förbjudet att begränsa kundkretsen som återförsäljaren 

får sälja till samt det område där återförsäljaren får bedriva försäljning. Tillverkaren har enlig 

artikeln rätt att bestämma var denna vill etablera sig vilket betyder att förbudet enbart gäller 

begränsningar angående var och till vilken kund återförsäljaren får sälja. Det gäller inte 

begränsningar som bestämmer var tillverkaren får bedriva försäljning. 78  Förbudet mot 

områdesskydd och uppdelning av kunder är huvudregeln men artikeln innehåller fyra undantag 

när detta kan vara tillåtet. Det första undantaget stadgas i artikel 4 b (i) 

Gruppundantagsförordningen och det framkommer att det är tillåtet att begränsa aktiv 

försäljning, vilket betyder att aktivt närma sig enskilda kunder, inom ett visst område. Det 

innebär att det ska handla om ett geografiskt område eller om en exklusiv kundgrupp som 

tillverkaren är reserverad för. Det kan, enligt artikeln, även handla om sådana områden ”som 

leverantören tilldelat en annan köpare, om en sådan begränsning inte begränsar försäljningen 

för köparens kunder”. Aktiv försäljning är det enda som undantas vilket betyder att passiv 

försäljning fortfarande inte får begränsas. Med passiv försäljning menas till exempel försäljning 

som sker efter att kund själv tagit ett initiativ eller utskick av allmän reklam.79  

                                                 
77 Wijkmans, m.fl., 2018, s. 218.  
78 Riktlinjerna, p. 50.  
79 Riktlinjerna, p. 51.  
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Undantag nummer två finnes i artikel 4 b (ii) Gruppundantagsförordningen och artikeln stadgar 

att det är tillåtet att begränsa återförsäljare som är grossister att sälja vidare varor till andra 

kunder. Det tredje undantaget stadgas i artikel 4 b (iii) och det rättfärdigar selektiva 

distributionssystem. Artikeln innebär att det är tillåtet att begränsa icke utvalda återförsäljare 

att sälja en tillverkares varor. Det fjärde och sista undantaget från förbudet mot områdesskydd 

och uppdelning av kunder finnes i artikel 4 b (iiii). Enligt artikeln är det tillåtet att begränsa 

försäljning av komponenter till återförsäljare som använder dem för tillverkning av samma 

varor som tillverkaren tillhandahåller.80   

 

Det återstår tre allvarliga konkurrensbegränsningar och två av dem handlar specifikt om 

selektiva distributionssystem. Artikel 4 c i Gruppundantagsförordningen stadgar att det anses 

som en allvarlig konkurrensbegränsning att förhindra aktiv eller passiv försäljning till 

slutanvändare. Med slutanvändare menas konsumenter men även yrkesmässiga slutanvändare. 

Återförsäljare ska således vara tillåtna att sälja till alla aktörer både på den fysiska marknaden 

samt på internet.81 Den fjärde konkurrensbegränsningen som ses som särskilt allvarlig enligt 

Gruppundantagsförordningen finnes i artikel 4 d. Artikeln stadgar att korsvis försäljning inom 

ett selektivt distributionssystem inte får begränsas. Korsvis försäljning betyder att auktoriserade 

återförsäljare inom ett selektivt distributionssystem ska kunna handla med varandra.82 Den 

femte konkurrensbegränsningen återfinnes i artikel 4 e och den förbjuder vissa avtal som 

begränsar försäljning av komponenter till reservdelar.  

 

Om en bestämmelse i ett avtal utgör en allvarlig konkurrensbegränsning resulterar det i att 

avtalet inte är giltigt enligt Gruppundantagsförordningen. Det är i sådana fall upp till 

tillverkaren att visa att avtalet kan undantas från samarbetsförbudet genom artikel 101.3 FEUF. 

Trots denna möjlighet har Kommissionen uttalat att chansen är liten att avtal som innehåller 

allvarliga konkurrensbegränsningar uppfyller kraven i artikel 101.3 FEUF. Kommissionen 

måste göra en egen bedömning av de negativa effekterna innan den godkänner ett sådant avtal. 

En sådan bedömning utgör ofta en upprepningsprocess av fastställandet om det handlar om en 

allvarlig konkurrensbegränsning eller inte. Processen går därför främst ut på att Kommissionen 

och parterna fördjupar sina argument samt förbättrar dem.83 Det finns dock vissa begränsningar 

                                                 
80 Se även Riktlinjerna, p. 51, p. 55.  
81 Riktlinjerna, p. 56.  
82 Riktlinjerna, p. 58.  
83 Riktlinjerna, p. 47. Riktlinjerna, p. 48 fotnot 2.  
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som faller in under Gruppundantagsförordningens fjärde artikel som Kommissionen menar 

gynnar företag på ett sådant sätt att de kan tillåtas av artikel 101.3 FEUF. Problem med 

snålskjuts är ett exempel där Kommissionen menar att artikeln kan rättfärdiga korsvis 

försäljning inom ett selektivt distributionssystem trots att det är en allvarlig 

konkurrensbegränsning enligt Gruppundantagsförordningen. Snålskjuts innebär att en 

tillverkare investerar i åtgärder för att främja försäljning av sin vara och en annan, 

konkurrerande tillverkare, använder dessa åtgärder för att locka till sig konsumenter. Den andra 

tillverkaren anses då åka snålskjuts på den som faktiskt investerar i åtgärderna vilket är ett 

problem för tillverkaren som gör investeringen.84  

 

2.5.1.2 Icke-tillåtna begränsningar enligt artikel 5 
Gruppundantagsförordningen 

Ytterligare förbud mot vissa konkurrensbegränsningar som inte får finnas i ett avtal om det ska 

undantas av Gruppundantagsförordningen stadgas i dess femte artikel. De förbud som räknas 

upp i artikel 4 Gruppundantagsförordningen resulterar i att hela avtalet blir otillåtet. En 

konkurrensbegränsning som träffas av artikel 5 resulterar däremot enbart i att den aktuella 

begränsningen blir otillåten. Resterande delar av avtalet är således fortfarande giltiga om enbart 

en klausul träffas av artikeln och de olika förbuden skiljer sig således från varandra. Ett exempel 

på en bestämmelse som inte är tillåten enligt artikel 5 är en klausul i ett selektivt 

distributionssystem som innebär ett förbud för återförsäljare att sälja varor från konkurrerande 

varumärken. Förbudet återfinnes i artikel 5.1 c och det tillämpas på klausuler som inte tillåter 

återförsäljare att sälja vissa specifika konkurrerande varumärken. Generella förbud faller inte 

in under artikeln och är således tillåtna. Anledningen till att specifika förbud inte godkänns 

enligt förordningen är att de kan resultera i att konkurrensen på marknaden avskärmas.85  

 

 Gruppundantagsförordningen och selektiva distributionssystem  

Om en tillverkare inte har en marknadsandel som överstiger 30 procent och inte använder ett 

avtal eller en klausul som faller in under artikel 4 eller artikel 5 Gruppundantagsförordningen 

kan avtalet undantas från samarbetsförbudet. Ett selektivt distributionssystem är ett sådant 

vertikalt avtal som ofta anses kunna undantas av förordningen och definitionen av förfarandet 

finnes i artikel 1.1 e. Bestämmelsen definierar selektiv distribution som avtal där utvalda 

                                                 
84 Riktlinjerna, p. 63, p. 107 a. För fler exempel på avtal som kan godkännas av artikel 101.3 FEUF se 

Riktlinjerna, p. 60–62, p. 64, p. 225.  
85 Karlsson och Fahlén Godö, 2010, s. 29. Se även Riktlinjerna, p. 69.  
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återförsäljare tillåts att sälja tillverkares varor förutsatt att de åtar sig att följa särskilda kriterier. 

De särskilda kriterierna kan vara båda kvalitativa och kvantitativa och det ställs inget krav på 

varans art. De selektiva distributionssystem som tillåts enligt förordningen skiljer sig således 

från de system som enligt praxis faller utanför samarbetsförbudet. Kommissionen menar att så 

länge det finns ett kommersiellt intresse att använda selektiv distribution vid försäljning av en 

vara anses Gruppundantagsförordningens kriterier uppfyllda. Den framför dock att det kan vara 

svårt att finna ett kommersiellt intresse om varans art inte på något sätt är i behov av ett selektivt 

distributionssystem. Kommissionen menar således att det troligtvis inte är tillräckligt gynnande 

för tillverkaren, i jämförelse med den konkurrensbegränsning systemet innebär, om varan inte 

är i behov av selektivitet vid försäljning. Finns det däremot ett kommersiellt intresse anses 

Gruppundantagsförordningen kunna tillämpas på lyxvaror och tekniskt svåra varor men även 

på enklare varor.86 

 

De återstående kriterier som EU-domstolen ställer på selektiv distribution behöver inte heller 

beaktas för att Gruppundantagsförordningen ska kunna tillämpas. Vid en bedömning utifrån 

förordningen krävs det således inte att det selektiva distributionssystemet tillämpar kvalitativa, 

objektiva, icke-diskriminerande och proportionerliga villkor. Definitionen av selektiv 

distribution i förordningen innehåller inga rekvisit angående att de särskilda villkoren måste 

uppfylla något annat än att de ska vara just särskilda villkor. Villkoren kan således vara olika 

för olika återförsäljare och de kan även vara oproportionerliga. Inga andra krav än de som 

faktiskt står i artikel 1.1 e Gruppundantagsförordningen bör tolkas in vid bedömningen av ett 

selektivt distributionssystem. Ett praktiskt exempel är att tillverkare får använda avtal med 

kvantitativa krav vilka begränsar högsta respektive lägsta antal återförsäljare som får sälja varan 

och de är tillåtna att neka andra återförsäljare även om dessa uppfyller eventuella kvalitativa 

krav.87 En tillverkare som inte kan använda förordningen på grund av sin marknadsandel eller 

på grund av icke tillåtna konkurrensbegränsningar i avtalet får dock göra en individuell 

bedömning utifrån undantaget i artikel 101.3 FEUF.88 

 

 

                                                 
86 Riktlinjerna, p. 176. Wijkmans, m.fl., 2018, s. 305.  
87 Wijkmans, m.fl., 2018, s. 305–308. 
88 Riktlinjerna, p. 23. 
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 Undantaget i artikel 101.3 FEUF 

Artikel 101.3 FEUF innehåller fyra villkor som ett avtal måste uppfylla för att kunna undantas 

från samarbetsförbudet. Två av villkoren är positiva och det ena stadgar att begränsningen 

måste leda till en förbättring eller vara främjande på det sätt att den medför en objektiv fördel 

för ekonomin på marknaden. Det andra villkoret stadgar att en del av den vinst som 

konkurrensbegränsningen resulterar i ska tillförsäkras konsumenterna. De ska på något sätt 

kompenseras för de negativa effekter som begränsningen medför. Vinsten bör exempelvis väga 

upp en eventuell påverkan på priset. De andra villkoren som ska uppfyllas är negativa och det 

ena stadgar att begränsningen inte får gå längre än vad som är nödvändigt. Kommissionen ska 

på grund av detta villkor göra en bedömning angående hur avtalet främjar konkurrensen och 

väga det mot hur det sett ut om konkurrensbegränsningen inte fanns. Det andra villkoret stadgar 

att det inte får vara möjligt att sätta konkurrensen ur spel för en stor andel varor på marknaden. 

För att bedöma detta villkor beaktas hur annan konkurrens på marknaden påverkas av 

begränsningen. 89  Kommissionen motiverar det sista villkoret genom att framföra att ”ett 

begränsande avtal som upprätthåller, skapar eller stärker en marknadsställning som börjar 

närma sig en monopolställning kan i regel inte motiveras med att det också leder till 

effektivitetsvinster”.90 Om ett avtal inte uppfyller dessa fyra villkor kan det inte undantas 

samarbetsförbudet genom artikel 101.3 FEUF. Avtalet är således inte tillåtet och det bryter mot 

EU:s konkurrensrätt.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Wijkmans, m.fl., 2018, s. 398–399. Se även Riktlinjerna, p. 122–127.  
90  Riktlinjerna, p. 127.  
91 Se till exempel Wijkmans, m.fl., 2018, s. 426.  
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3 En digital inre marknad 
Den inre marknaden inom EU är, enligt artikel 26.2 FEUF, uppbyggd på fyra friheter vilka är 

fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Uppsatsen fokuserar endast på fri rörlighet 

för varor. Enligt artikel 28 FEUF innebär fri rörlighet för varor att ”tullar på import och export 

samt alla avgifter med motsvarande verkan ska var förbjudna mellan medlemsstaterna”. 

Artikeln gäller bara för varor som har sitt ursprung i en EU-medlemsstat eller varor som 

kommer från ett tredje land men som omsätts fritt inom medlemsstaterna. Fri rörlighet för varor 

innebär även ett förbud mot kvantitativa restriktioner vilket enligt artikel 34 och artikel 35 

FEUF innebär att import- eller exportrestriktioner av kvantitativ natur inte är tillåtna. Andra 

restriktioner med motsvarande verkan är även förbjudna. I Procureur du Roi mot Benoît et 

Gustave Dassonville Mål 8-74 (8-74 Dassonville) fastställde EU-domstolen att åtgärder med 

motsvarande verkan innefattar samtliga åtgärder som medlemsstater vidtar för att hindra 

handeln mellan medlemsstater eller åtgärder som har möjligheten att hindra, direkt eller 

indirekt, handeln mellan medlemsstater.92   

 

Målet med den inre marknaden för varor är att EU ska betraktas som ett område utan gränser 

där varor kan röra sig fritt mellan medlemsstaterna utan att stöta på hinder från till exempel 

nationell lagstiftning. Den fysiska inre marknaden anses som en av EU:s mest lyckade 

prestationer. Marknaden har skapat både ekonomisk tillväxt och tillgång till varor över 

gränserna för både återförsäljare och konsumenter. Kommissionen tillämpar en strategi för den 

inre marknaden vilken är skapad för att säkerställa att marknaden utvecklas genom att 

medlemsstaterna följer de förordningar och direktiv som skapas. Strategin ska även se till att 

den inre marknaden utvecklas tillsammans med samhället vilket numera handlar om 

digitalisering. Internet bidrar till att återförsäljare når ut till sina kunder på ett annat sätt än vad 

som är möjligt via fysisk försäljning. Kommissionen är positiv till att utveckla en digital inre 

marknad och den har därför skapat En strategi för en digital inre marknad av den 6 maj 2015.93   

 

                                                 
92 8–74 Dassonville, p. 5. Att notera är att det finns undantag från förbudet som skapats i praxis. I Förenade 

målen C-267/91 och C-298/91 Keck, p. 16, fastställde EU-domstolen att icke-diskriminerande 

försäljningsformer inte omfattas av förbudet i artikel 34 FEUF. I 120/78, Cassis de Dijon, p. 8, fastställde 

EU-domstolen även att undantag från förbudet mot kvantitativa restriktioner får göras om det finns icke-

ekonomiska skäl som t.ex. allmän moral eller ett lands ordning och säkerhet.  
93 Kommissionen [http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5910_en.htm] 2018-11-20. Se även 

Wijkmans, m.fl., 2018, s. 69–70, s. 360.  
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 EU-rättsliga myndigheter om den digitala inre marknaden  

Tillverkare, återförsäljare och konsumenter påverkas av utvecklingen som sker på internet. 

Kommissionen har därför tagit fram en studie om internetförsäljning som en del av strategin att 

utveckla den inre marknaden digitalt. En digital inre marknad anses bidra till ekonomisk tillväxt 

och utveckling och är därför en av Kommissionens högsta prioriteter. EU:s strävan är att ge 

bättre tillgång till varor och tjänster på internet, skapa förutsättningar för att utveckla bra 

digitala tjänster och nät samt att digitaliseringens alla möjligheter ska kunna användas som en 

drivkraft för tillväxt.94 Den nuvarande europeiska marknaden är i behov av att reformeras och 

utvecklas för att nå dessa mål samt för att hinna ikapp digitaliseringen. Om den inre marknaden 

skulle lyckas med en sådan utveckling kan det förutom fördelar för aktörerna på marknaden 

även resultera i att EU blir mer konkurrenskraftigt på de stora globala marknaderna. För att 

utvecklingen ska lyckas anses det dock krävas att handeln på internet kan utnyttjas till sin fulla 

kapacitet vilket innebär att samtliga aktörer på marknaden ska ha både smidig och fullständig 

tillgång till den.95  

 

Undersökningar, analyser och meddelanden har tagits fram av Kommissionen och 

Europaparlamentet för att studera utvecklingen av den digitala inre marknaden. Dessa studerar 

bland annat varför handeln på internet är viktig, hur arbetet med att främja den går till samt hur 

arbetet bör gå till. Vissa problem presenteras som anses behöva lösas för utvecklingen av en 

fungerande digital inre marknad ska vara möjlig. Europaparlamentets utredning ”En vägkarta 

till en digital inre marknad” presenterar målet att vidta åtgärder mot sådant som utgör hinder 

för utvecklingen av en digital inre marknad. I dokumentet presenteras Kommissionens åsikt om 

borttagandet av sådana hinder. Kommissionen menar att åtgärder bör grunda sig i såväl 

ekonomiska som andra skäl. Med andra skäl menas exempelvis sådana som kan hänföras till 

konsumentskydd. Europaparlamentet kommenterar Kommissionens åsikt och påpekar 

svårigheter med att genomföra åtgärder med olika målsättningar. Till exempel kan 

konsumenträttsliga skäl och ekonomiska skäl krocka med varandra. Om ett visst intresse, 

exempelvis konsumentskyddet, ska gynnas på en digital marknad kan det även leda till 

                                                 
94 Rapporten om e-handelsbranschen, p. 1–4.  
95 Se Kommissionen, ”Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om 

försäljning på nätet och annan distansförsäljning av varor” av den 9 december 2015, s. 18, p. 3. Se även 

Kramler, 2017, s. 81. 
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hämmande effekter för ett annat intresse, exempelvis borttagandet av ekonomiska spärrar. Det 

kan således hindra utvecklingen av en digital inre marknad.96  

 

I Rapporten om e-handelsbranschen studeras begräsningar av konkurrensen, hur dessa påverkar 

handeln på internet samt hur de påverkar dess utveckling. Rapporten behandlar försäljning av 

varor där handeln på internet anses störst. De kategorier som omfattas är kläder, skor, 

elektronik, datorspel, leksaker, barnavårdsartiklar, media i form av böcker och skivor, 

kosmetika, hälsovårdsprodukter, sport- och utomhusutrustning samt hus- och 

trädgårdsprodukter. Kommissionen presenterar en generell slutsats i utredningen vilken är att 

utvecklingen av handeln på internet påverkar konkurrensen på marknaden. Pristransparensen 

och priskonkurrensen ökar eftersom en utökad möjlighet finns att snabbt jämföra priser och 

varor med varandra. Företagen har även större möjligheter att kontrollera sina egna priser och 

jämföra dem med konkurrenternas priser. Förutom att utvecklingen av handeln på internet 

påverkar prissättning bidrar det även till bättre möjligheter för återförsäljare att nå ut till 

konsumenter. Det sker antingen genom egna hemsidor eller större digitala marknadsplatser som 

drivs av en tredje part.97  

 

Internethandelns förändring av marknaden resulterar således i vissa fördelar för konsumenter 

och återförsäljare. Kommissionen noterar dock att förändringen även leder till nackdelar för 

tillverkare på marknaden. Möjligheten att snabbt kunna jämföra priser och varor på olika 

hemsidor kan leda till problem med snålskjuts. På internet kan snålskjuts innebära att 

konsumenter utnyttjar försäljningen i butik innan de köper varan på internet för ett billigare 

pris. De utnyttjar servicen men en annan tillverkare gynnas genom själva försäljningen.98 

Utökad priskonkurrens kan även medföra nackdelar för vissa tillverkare genom att priser 

pressas ner på varor där priset inte utgör den enda betydande konkurrensfaktorn. En hög 

priskonkurrens kan således medföra att det blir svårare att främja innovation och ökad kvalitet 

på marknaden. Priset får en central betydelse vilket gör det svårare att fokusera på andra faktorer 

som också kan gynna marknaden. Möjligheten att sälja till en större kundbas kan också vara till 

viss nackdel för tillverkare, särskilt om återförsäljare använder stora marknadsplatser som drivs 

                                                 
96 Europaparlamentet 

[http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402

EN.pdf] 2018-11-20, s. 16.   
97 Rapporten om e-handelsbranschen, p. 4, p. 9–14.  
98 Rapporten om e-handelsbranschen, p. 11. En definition av snålskjuts finnes även i Riktlinjerna, p. 107 a.  
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av en tredje part. Sådan försäljning kan resultera i problem att kontrollera att den 

försäljningsstrategi som vissa tillverkare vill använda faktiskt tillämpas.99 

 

 Vertikala avtal som begränsar internethandel  

Ökad pristransparens, ökad priskonkurrens och ökad möjlighet att nå ut till fler kunder genom 

att till exempel använda stora marknadsplatser kan, som presenterats i kapitlet ovan, få negativa 

följder. Sådana negativa följder medför att tillverkare och återförsäljare ändrar beteende på 

marknaden. Strategier angående hur försäljning av varor ska gå till samt angående hur priset 

ska sättas på varorna förändras. Kommissionen drar i Rapporten om e-handelsbranschen 

slutsatsen att den vanligaste reaktionen från tillverkare är att de vill ha större kontroll över sina 

varor. Ett behov av större kontroll har resulterat i att fler tillverkare och återförsäljare ingår 

vertikala avtal med varandra. Användningen av selektiva distributionssystem som innehåller 

begränsningar av handeln på internet har således ökat.100 Eftersom internet är ett effektivt 

verktyg för att nå ut till konsumenter kan sådana begränsningar av försäljningen anses vara 

allvarliga. Försäljning på internet ses rent allmänt som en passiv form av försäljning. Det är 

inte vanligt att hemsidor riktas till en avgränsad krets eller en enda specifik konsument utan till 

alla konsumenter som besöker hemsidan. Artikel 4 c i Gruppundantagsförordningen stadgar att 

det utgör en allvarlig konkurrensbegränsning att begränsa passiv försäljning. Kommissionen 

menar därför att vissa vertikala avtal som innehåller begränsande åtgärder av internethandel bör 

bedömas som allvarliga konkurrensbegränsningar. Ett exempel på ett sådant avtal kan vara att 

begränsa hur stor andel av försäljningen som får ske på internet eller att höja priset på de varor 

som ska säljas på internet.101  

 

Kommissionen har särskilt uppmärksammat att begränsningar av försäljningen på internet kan 

resultera i begränsning av passiv försäljning. Trots detta tillåts vissa selektiva 

distributionssystem som påverkar internethandeln. Det förutsätter dock att de villkor som 

presenterats angående selektiva distributionssystem i kapitel 2.2.1 uppfylls. Kommissionen 

framför även detta i Riktlinjerna där de påpekar att vissa begränsningar kan tillåtas. Ett exempel 

på en sådan begränsning är att ställa krav på kvalitet på den hemsida som försäljningen sker på. 

Ytterligare exempel är att tillverkare kan ställa krav på att auktoriserade återförsäljare enbart 

använder utomstående parter i enlighet med de krav som ställs i det selektiva 

                                                 
99 Rapporten om e-handelsbranschen, p. 11–14.  
100 Rapporten om e-handelsbranschen, p. 15.  
101 Se Riktlinjerna, p. 52.  
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distributionssystemet. Det kan också vara tillåtet att tillämpa begränsningar av försäljningen på 

internet för att skapa ett skydd mot snålskjutsproblem. En förutsättning för att få använda 

begränsningar av försäljningen på internet är dock att begränsningarna motsvarar de som 

tillämpas på den fysiska försäljningen. Kraven behöver inte vara identiska men de bör sträva 

efter att uppnå samma mål och samma resultat. Kommissionen menar även att motiveringar bör 

ges om begränsningar av internethandel inte är identiska med begränsningar av den fysiska 

försäljningen. Motiveringar krävs för att visa att målet med båda begränsningarna är detsamma 

även om kraven skiljer sig.102 

 

Plattformar som ofta begränsas i selektiva distributionssystem är stora digitala marknadsplatser 

och prisjämförelsesidor som bedrivs av en part utanför systemet. Det har gjorts studier kring 

sådana begränsningar. År 2013 publicerade Europaparlamentet en utredning där de uppmanar 

Kommissionen att den för det första bör anta riktlinjer om hur användningen av 

prisjämförelsesidor får gå till och att den för det andra bör se över hur konkurrenssituationen 

ser ut på den digitala inre marknaden. Det som påpekas vara i särskilt behov av utredning är 

tillämpningen av selektiva distributionssystem. En utredning efterfrågas angående om systemen 

tillämpas på ett lagenligt sätt samt hur systemen kan gynna utvecklingen av en digital inre 

marknad.103 Ytterligare åtgärder som Europaparlamentet framför att Kommissionen behöver 

studera presenterades år 2016. Dessa handlar om hur aktörer på marknaden kan agera för att till 

exempel förhindra förfalskade varor, olagligt intrång samt intrång i vissa immateriella 

rättigheter. Sådana förfaranden behöver förhindras för att slutanvändare ska ha möjligheten att 

handla varor och tjänster på internet på ett tryggt sätt. Aktörer som anses påverkas av åtgärder 

för att främja dessa mål utpekas främst vara marknadsplatser på internet, mellanhänder i form 

av återförsäljare eller detaljhandlare på och utanför internet samt innehålls- och 

tjänsteleverantörer.104  

 

År 2016 framförde Kommissionen ett meddelande om onlineplattformar och den digitala inre 

marknaden.105 Med onlineplattformar menas plattformar där flera konsumenter och e-handlare 

möts. Plattformarna resulterar ofta i att enskilda återförsäljare snabbt kan nå ut till många 

                                                 
102 Riktlinjerna p. 54, p. 58, p. 63.  
103 Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2013 om fullbordandet av den digitala inre marknaden, p. 24, p. 

41.  
104 Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om vägen mot en rättsakt för den digitala inre 

marknaden, p. 23.  
105 Se Kommissionen, ”Onlineplattformar och den digitala inre marknaden - Möjligheter och utmaningar” av den 

25 maj 2016 (Meddelande om Onlineplattformar).  
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konsumenter vilket till exempel gynnar nya företag som vill etablera sig på den digitala 

marknaden. Onlineplattformar kan vara öppna vilket betyder att det enbart krävs registrering 

på plattformen för att få sälja varor där. De kan även vara slutna vilket betyder att det ställs krav 

på vem som får sälja varor på plattformen och det är möjligt att vissa återförsäljare inte tillåts 

göra det. Förutom att vara en öppen eller en stängd plattform kan den även vara aktiv eller 

neutral. Ett exempel på en aktiv plattform är amazon.com som säljer både egna varor och 

externa varor. En neutral plattform däremot säljer enbart externa varor. EBay utgör ett exempel 

på en neutral plattform.106 Kommissionen framför i sin utredning om onlineplattformar att 

plattformarna är av stor betydelse för möjligheten att effektivt kunna utveckla en digital inre 

marknad. De ökar konsumenternas valmöjligheter och skapar ökad konkurrens på marknaden 

för varor. Användningen anses därför både ur en ekonomisk och en strategisk synpunkt behöva 

underlättas och stödjas. Kommissionen menar dock att det också är viktigt att plattformarna 

följer konkurrensrättsliga regler så att alla aktörer på marknaden känner sig trygga att använda 

dem samt att alla har tillgång till dem.107  

 

Det framkommer tidigare i uppsatsen att tillverkare allt oftare tillämpar avtal som begränsar 

digitala marknadsplatser och prisjämförelsesidor trots målet om öppenhet. Tillverkare menar 

att ökad användning av begränsningar grundar sig i orosmoment som uppkommer vid 

försäljning på vissa onlineplattformar. Det handlar till exempel om att det finns risk att 

plattformarna använder oskäliga villkor samt att tillverkarens varor missgynnas gentemot andra 

varor av de som bedriver aktiva marknadsplatser. Det handlar även om en risk för bristande 

transparens. I meddelandet om onlineplattformar påpekas att de risker som tillverkare menar 

existerar vid försäljningen behöver undersökas. Det behöver avgöras om det krävs åtgärder på 

EU-nivå, utöver den konkurrenslagstiftning som redan finns, för att eliminera riskerna så att 

försäljning på onlineplattformar inte behöver begränsas.108 

 

Kommissionen har i den preliminära rapporten om e-handelsbranschen av den 15 oktober 2016 

(Den preliminära rapporten) uttalat att vikten av tillgång till onlineplattformar skiljer sig mellan 

medlemsstaterna. Det krävs därför att en bedömning, om en restriktion begränsar utvecklingen 

av den inre digitala marknaden eller inte, görs separat för varje enskild sådan.109 EU-domstolen 

                                                 
106 Konkurrensverkets rapport, 2017:2, s. 23–25.  
107 Meddelande om Onlineplattformar, s. 13.   
108 Meddelande om Onlineplattformar, s. 13.   
109 EU-commission, ”Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry” av den 15 oktober 2016, s. 284.   
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har som nämnts ovan meddelat två viktiga förhandsavgöranden rörande avtal som innehåller 

selektiva distributionssystem där användningen av onlineplattformar begränsas. Det första 

avgörandet är C-439/09 Pierre Fabre och det andra ärC-230/16 Coty.  

 

 Mål C-439/09 Pierre Fabre 

Mål C-439/09 Pierre Fabre rörde företaget Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (Pierre Fabre), en 

tillverkare av icke-receptbelagda kroppsvårdsprodukter och kosmetika. Pierre Fabre levererade 

främst sina varor till apotek i ursprungslandet Frankrike men även till återförsäljare på den 

resterande europeiska marknaden. För att reglera försäljningen av varorna använde Pierre Fabre 

ett avtal vilket ställde krav som deras återförsäljare var tvungna att uppfylla. De använde således 

ett selektivt distributionssystem. Systemet innehöll till exempel krav på att en person alltid 

skulle finnas på plats under den tid återförsäljaren hade öppet sin butik. Det krävdes även att en 

person fanns på plats som var kvalificerad och hade kunskaper om varan och dess egenskaper. 

Möjligheten skulle även finnas att kontinuerligt informera konsumenter om de upplysningar 

som behövdes för att använda produkten på bästa sätt. Ytterligare krav som ställdes i avtalet 

var att minst en person som var på plats vid försäljning var utbildad apotekare samt att Pierre 

Fabres varor enbart såldes på den fysiska marknaden. Kraven i avtalet resulterade således i att 

all potentiell försäljning på internet var omöjlig. Pierre Fabre motiverade dessa krav med att 

varorna i fråga krävde försäljning i fysisk butik där möjligheten fanns att få personlig 

rådgivning av en utbildad person.110 

 

Det selektiva distributionssystem som Pierre Fabre använde sig av granskades av den franska 

konkurrensmyndigheten. Myndigheten beslutade att Pierre Fabre begränsade konkurrensen på 

ett sätt som inte kunde anses tillåtet vare sig enligt fransk rätt eller enligt EU-rätt. Det som 

bedömdes otillåtet var att det selektiva distributionssystemet helt uteslöt återförsäljares 

möjligheter att sälja varorna i fråga på internet. Den franska konkurrensmyndigheten menade 

således att Pierre Fabres selektiva distributionssystem omfattades av samarbetsförbudet i artikel 

101.1 FEUF. Pierre Fabre överklagade och sökte ogiltigförklara beslutet. Fransk överdomstol 

begärde ett förhandsavgörande av EU-domstolen och ställde tre frågor. Den första frågan var 

om avtalet kunde anses konkurrensbegränsande på ett sätt som gjorde att det föll in under 

samarbetsförbudet. Den andra var om avtalet i sådana fall kunde undantas från 

samarbetsförbudet enligt Gruppundantagsförordningen. Den tredje och sista var om avtalet 

                                                 
110 439/09 Pierre Fabre, p. 9–14, p. 17.  
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kunde undantas från samarbetsförbudet genom artikel 101.3 FEUF i det fall 

Gruppundantagsförordningen inte var tillämplig.111   

 

EU-domstolen ställde inledningsvis upp de villkor som krävs för att ett selektivt 

distributionssystem ska vara tillåtet. Den kom fram till att det villkor som behövde bedömas 

var om systemet var proportionerligt i förhållande till konkurrensbegränsningen det bidrog till. 

EU-domstolen drog slutsatsen att det inte kunde anses tillåtet att skydda icke-receptbelagda 

kroppsvårdsprodukter samt kosmetika med motiveringen att de aktuella varornas prestige 

krävde det. Svaret på den första frågan blev således att det selektiva distributionssystemet föll 

in under samarbetsförbudet. Eftersom svaret på fråga blev jakande behövde domstolen också 

avgöra om systemet kunde undantas från samarbetsförbudet. Den konstaterade först att Pierre 

Fabres marknadsandel på den relevanta marknaden understeg 30 procent. 

Gruppundantagsförordningen gällde således som undantag med förutsättning att det selektiva 

distributionssystemet inte utgjorde en allvarlig konkurrensbegränsning enligt någon av 

punkterna i förordningens fjärde artikel. Artikel 4 c i gruppundantagsförordningen från 1999, 

som gällde vid tidpunkten för prövningen av C-439/09 Pierre Fabre, stadgade att begränsningar 

av ”aktiv eller passiv försäljning till slutanvändare av medlemmar i ett selektivt 

distributionssystem som driver verksamhet i detaljhandelsledet” utgjorde en allvarlig 

konkurrensbegränsning.112 EU-domstolen kom fram till att systemet, som innebar ett förbud att 

sälja Pierre Fabres varor på internet, syftade till att hindra slutanvändare att köpa varor utanför 

det fysiska distrikt där varorna i fråga såldes. Återförsäljare förhindrades att använda internet 

som försäljningsplattform och de kunde således inte nå samtliga slutanvändare. Resultatet av 

ett sådant hinder bedömdes vara att passiv försäljning till slutanvändare begränsandes. Systemet 

ansågs utgjöra en allvarlig konkurrensbegränsning enligt artikel 4 c i 

gruppundantagsförordningen från 1999. Det kunde därför inte undantas samarbetsförbudet 

genom den förordningen. EU-domstolen besvarade inte fråga tre eftersom den ansåg sig ha för 

lite underlag för en sådan prövning. Den påpekade dock att det kunde finnas en möjlighet för 

                                                 
111 439/09 Pierre Fabre, p. 27–28, p. 33. Att notera är att det i detta fall var gruppundantagsförordningen från 

1999 som var aktuell då rättsfallet avgjorde år 2009 vilket är ett år före den nya Gruppundantagsförordningen 

kom, detta har dock ingen betydelse då artikel 4 c i den gamla förordningen är identisk med samma 

bestämmelse i den nya förordningen, se Kommissionens förordning (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, 

artikel 4 c.  
112 439/09 Pierre Fabre, p. 53. Se även Kommissionens förordning (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, 

artikel 4 c.   
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systemet att undantas genom artikel 101.3 FEUF förutsatt att den nationella domstolen kom 

fram till att villkoren i det undantaget uppfylldes.113 

 

3.2.1.1 Selektiva distributionssystem och målet C-439/09 Pierre Fabre 

Tillverkaren Pierre Fabre använde i C-439/09 Pierre Fabre ett selektivt distributionssystem som 

innehöll kriterier vilka i praktiken medförde att försäljning på internet var omöjlig. EU-

domstolen fastställde i målet att det inte var tillåtet att tillämpa avtal där återförsäljare inte 

kunde använda den digitala marknaden som försäljningskanal. Ett sådant avtal ansågs således 

inte vara proportionerligt mot den konkurrensbegränsning det medförde när det handlade om 

icke-receptbelagda kroppsvårdsprodukter eller kosmetika. Avtalet ansågs även falla in under 

artikel 4 Gruppundantagsförordningen och utgjorde således en allvarlig 

konkurrensbegränsning. Pierre Fabre motiverade sitt avtal med att deras varor krävde förbud 

mot försäljning på internet för att bevara sin prestige samt att varorna var av sådan art att de 

krävde rådgivning. EU-domstolen menade dock att Pierre Fabres varor inte var av den art som 

krävde sådana åtgärder. EU-domstolen har dessutom i tidigare rättsfall ansett att det inte varit 

motiverat att till exempel ställa krav på rådgivning för icke-receptbelagd medicin och för 

optikervaror vilket de också påpekade i denna bedömning.114 

 

Mål C-439/09 Pierre Fabre anses vara viktigt eftersom det klargör att försäljning av varor på 

internet ska vara möjligt. Det har även Kommissionen framfört i Riktlinjerna. Kommissionen 

menar att återförsäljare i princip alltid ska vara tillåtna att använda en webbplats där de kan 

sälja varor.115 EU-domstolen beslutade att det inte ska vara möjligt att tillämpa totala förbud 

mot försäljning på internet vilket således går i linje med Kommissionens åsikter. Försäljning 

på internet anses bredda marknaden, förbättra konsumenternas möjligheter att göra val samt 

förbättra konkurrensen och sådan försäljning ska därför vara möjlig.116 Trots att C-439/09 

Pierre Fabre anses vara ett av de ledande målen på området har det i efterhand uppkommit olika 

åsikter samt viss kritik mot det. En åsikt är att totala förbud mot internetförsäljning bör tillåtas 

för att de kan bidra till positiva effekter på marknaden.117 Vogel är av denna åsikt och anser att 

det inte bör vara möjligt att helt förbjuda en sådan begränsning. Vidare menar Vogel att 

                                                 
113 439/09 Pierre Fabre, p. 43–59.  
114 439/09 Pierre Fabre, p. 44. Se även C-322/01 Deutscher Apothekerverband, p. 106–107, p. 112 och C-

108/09 Ker Optika, p. 76.  
115 Riktlinjerna, p. 52.  
116 Jones & Sufrin, 2016, s. 773–774.  
117 Vogel, 2012, s. 273. 



38 

 

bedömningen i C-439/09 Pierre Fabre inte skulle gjorts genom att enbart beakta syftet eller 

genom att enbart göra en bedömning på objektiva grunder. EU-domstolen borde istället ha gjort 

en ekonomisk bedömning och beaktat effekten eller resultatet av avtalet. Vogel menar att vissa 

avtal kan bedömas objektivt eftersom de näst intill alltid medför negativa effekter, exempelvis 

avtal om prisbindning. För sådana avtal räcker det att bedömningen görs angående om syftet är 

konkurrensbegränsande. Avtal som begränsar användningen av internethandel bör däremot inte 

alltid anses ha en negativ verkan på konkurrensen. Begränsningar av internethandel kan 

medföra positiva effekter till exempel genom att ge ett skydd för varors kvalitet. Vogel drar 

därför slutsatsen att en bedömning av avtalets effekt på konkurrensen bör göras när det handlar 

om avtal som inte alltid har negativ konkurrenspåverkan. För sådana avtal bör det således inte 

vara tillräckligt att enbart bedöma om syftet begränsar konkurrensen på ett negativt sätt. I C-

439/09 Pierre Fabre menar Vogel att avtalet kunde bedömts på ett annat sätt om EU-domstolen 

hade bedömt effekten och resultatet och inte enbart gjort en syftesbedömning.118  

 

Det har även framkommit att vissa uttalanden i C-439/09 Pierre Fabre anses vara otydliga. Ett 

exempel är EU-domstolens uttalande angående vilka varor som är i behov av 

rådgivningsunderstödd försäljning. Uttalandet har bland annat väckt frågor om vilka varor som 

kan säljas under ett selektivt distributionssystem.119 Witt är av åsikten att dessa frågor väckts 

eftersom EU-domstolen uttalar att skydd för prestige inte räcker som motivering i målet. Det är 

otydligt om EU-domstolen syftar till att ändra vad som framförts i tidigare praxis, till exempel 

i T-19/92 Leclerc, eller om den menar att prestige inte är en tillräcklig motivering i det enskilda 

fallet. Witt efterfrågade klargöranden från EU-domstolen i det då icke avgjorda målet C-230/16 

Coty.120 Det finns även de som menar att EU-domstolen gjorde en riktig bedömning i C-439/09 

Pierre Fabre och att det inte ska vara möjligt att införa totala förbud mot internetförsäljning.121 

Faull och Nikpay framhåller att internet är ett effektivt och bra sätt för återförsäljare att nå ut 

till konsumenter. De menar därför att det alltid måste vara möjligt för återförsäljare att kunna 

sälja varor på internet.122 

 

 

                                                 
118 Vogel, 2012, s. 273.  
119 Se till exempel Witt, 2016, 447–448.  
120 Witt, 2016, s. 447–448.  
121 Se Faull och Nikpay, 2014, s. 1400. 
122 Faull och Nikpay, 2014, s. 1400. 
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Trots de olika åsikter och den kritik som riktats mot C-439/09 Pierre Fabre anser jag att det är 

möjligt att dra en slutsats angående totala förbud mot internethandel utifrån målet. EU-

domstolen öppnar upp för att det finns möjlighet att både förbjuda totala förbud mot försäljning 

på internet och att tillåta sådana förbud. I målet uttalar EU-domstolen att undantag kan göras 

om rekvisiten i artikel 101.3 FEUF uppfylls. Den gör dock ingen bedömning om detta utan 

hänvisar vidare till att nationell domstol får göra en sådan prövning. EU-domstolen framför 

således att möjligheten att tillämpa artikel 101.3 FEUF finns men att den inte har tillräckligt 

med underlag för att ge några riktlinjer angående detta.123 Även Kommissionen har uttalat att 

förbud mot försäljning på internet kan undantas samarbetsförbudet om det resulterar i 

effektivitetsvinster på marknaden eller att varornas kvalitet gynnas. Jag anser således att EU-

domstolen skapar en möjlighet att undanta begränsningar som resulterar i totala förbud mot 

internethandel om samtliga rekvisit i artikel 101.3 FEUF är uppfyllda. En sådan slutsats innebär 

till exempel att förbudet endast kan undantas samarbetsförbudet om det gynnar marknaden mer 

än vad det begränsar konkurrensen. Trots denna slutsats är det tydligt att rättsfallet väcker vissa 

frågor och EU-domstolen försökte i C-230/16 Coty att besvara dessa frågetecken.  

 

 Mål C-230/16 Coty  

Mål C-230/16 Coty handlade om företaget Coty Germany (Coty) som sålde lyxkosmetika på 

den europeiska marknaden. För att få tillåtelse att sälja deras varor var återförsäljare tvungna 

att uppfylla vissa kriterier som stadgades i ett avtal. Coty tillämpade således ett selektivt 

distributionssystem. De motiverade användningen av systemet med att deras varor hade en 

lyxframtoning som krävde skydd vid försäljning. Kraven de ställde handlade om 

försäljningsställets miljö, inredning och presentationen av varorna. För att bli återförsäljare till 

Cotys varor krävdes även att vissa intryck gavs vid försäljning. Exempelvis krävdes det att 

återförsäljaren hade en hög kvalitet på dekor samt att återförsäljaren inte gav bristfällig 

rådgivning eller hade ett begränsat sortiment.124 Det fanns även ett krav i avtalet som stadgade 

att ”återförsäljaren inte har rätt att använda ett annat namn eller anlita ett utomstående företag 

som inte är auktoriserat”.125 År 2010 ändrades avtalet och Coty anpassade det till den nya 

Gruppundantagsförordningen som trädde i kraft samma år. Företaget införde i och med 

ändringen en tilläggsbestämmelse i avtalet angående hur försäljningen av deras varor skulle gå 

till på internet. Den nya bestämmelsen stadgade att auktoriserade återförsäljare enbart var 

                                                 
123 C-439/09 Pierre Fabre, p. 50.  
124 C-230/16 Coty, p. 8–14. 
125 C-230/16 Coty, p. 14.  
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tillåtna att sälja Cotys varor på internet om de använde ett så kallat e-skyltfönster som enbart 

var till för Cotys varor. De ställde även krav på att lyxframtoningen bibehölls vid försäljning. 

Bestämmelsen innehöll dessutom ett förbud att använda icke-auktoriserade återförsäljares 

kännetecken eller att sådana syntes vid försäljning av varorna. Perfümerie Akzente var en av 

Cotys auktoriserade återförsäljare vid införandet av tilläggsbestämmelsen. De godkände dock 

inte den nya bestämmelsen och Coty väckte därför talan mot dem. Anledningen till detta var att 

Perfümerie Akzente sålde deras varor på den utomstående marknadsplatsen amazon.de vilket 

Coty ville förbjuda. Första instans i tysk domstolen ogillade Cotys talan och hänvisade till 

förhandsavgörandet i C-439/09 Pierre Fabre. Första instans framförde bland annat att Cotys 

begränsningar inte var tillåtna eftersom de motiverade dem genom att hänvisa till varumärkets 

prestige. EU-domstolen framförde i C-439/09 Pierre Fabre, vilket redogjorts för i kapitlet ovan, 

att prestige inte kunde motivera en begränsning i det målet. Första instans ansåg därför att 

prestige inte heller kunde motivera en begränsning i C-230/16 Coty. Den tyska domstolen 

bedömde således att Coty tillämpade ett avtal som föll in under samarbetsförbudet. Coty 

överklagade avgörandet till den regionala överdomstolen i Frankfurt som vilandeförklarande 

målet och vände sig till EU-domstolen med tolkningsfrågor.126 

 

De frågor som ställdes till EU-domstolen i C-230/16 Coty var för det första om en eventuell 

skada på varans prestige kunde berättiga konkurrensbegränsningar. För det andra ställdes 

frågan om det var tillåtet att förbjuda att utomstående företags syntes vid försäljning trots att 

ingen hänsyn togs till de utomstående företagens kvalitet. Fråga tre och fyra behandlade om 

avtalet i fråga utgjorde en allvarlig konkurrensbegränsning enligt artikel 4 b eller 4 c 

Gruppundantagsförordningen. EU-domstolen besvarade den första frågan genom att hänvisa 

till tidigare praxis angående varor som ansetts vara lyxvaror. I C-59/08 Copad ansågs 

lyxframtoning och prestige vara berättigade motiveringar för att tillåta ett selektivt 

distributionssystem. EU-domstolen drog utifrån det målet slutsatsen att prestige kunde 

användas som motivering för att rättfärdiga ett selektivt distributionssystem. Det förutsatte dock 

att övriga villkor som nämnts i praxis angående selektiv distribution uppfylldes. Den framförde 

även att C-439/09 Pierre Fabre inte påverkade slutsatsen eftersom det målet för det första 

handlade om en enskild bestämmelse som totalt förbjöd handel på internet och för det andra 

inte handlade om lyxvaror. Den bedömning som gjordes i C-439/09 Pierre Fabre gällde således 

enbart för omständigheterna i det målet enligt EU-domstolen.127  

                                                 
126 C-230/16 Coty, p. 9, p. 15–19.  
127 C-230/16 Coty, p. 21–36. 
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EU-domstolen bedömde sedan, på grund av fråga nummer två, om avtalsbestämmelsen i C-

230/16 Coty kunde anses vara proportionerlig mot den konkurrensbegränsning den resulterade 

i. Det första EU-domstolen bedömde var kravet som innebar möjligheter att sälja varor på 

återförsäljares egna hemsida men inte på icke-auktoriserade återförsäljares hemsidor. Den 

påpekade att sådana krav kunde resultera i möjlighet för tillverkare att säkerställa att ingen 

utomstående kopplades till försäljningen. Cotys mål med det selektiva distributionssystemet 

ansågs vara just detta, att ingen utomstående skulle kopplas till försäljningen. EU-domstolen 

menade även att ett förbud mot att använda utomstående marknadsplatser medförde större 

möjligheter för tillverkare att kontrollera den försäljningsmiljö på internet där deras varor 

såldes. Möjligheten att kontrollera försäljningsmiljön angås även medföra bättre möjlighet att 

kontrollera att avtalade kvalitetskrav uppfylldes eftersom det förelåg ett avtalsförhållande 

mellan tillverkaren och de auktoriserade återförsäljarna. Icke-auktoriserade återförsäljare 

ansågs inte kunna kontrolleras av tillverkaren eftersom de inte hade möjlighet att ställa krav på 

aktörer utanför avtalsförhållandet. Enligt EU-domstolen medförde det en risk att prestige och 

lyxframtoning skadades om kvalitetskraven inte kunde kontrolleras. En faktor som bidrog till 

prestige eller lyxframtoning ansågs även vara att de inte såldes på plattformar där varor av all 

slags kvalitet kunde säljas.128   

 

De uttalanden som EU-domstolen gjorde i C-439/09 Pierre Fabre jämfördes med den slutsats 

som drogs i C-230/16 Coty. EU-domstolen menade att fallen skiljde sig åt eftersom Coty inte 

tillämpade något totalt förbud mot att sälja varor på internet. Det selektiva distributionssystemet 

som användes i C-230/16 Coty tillät återförsäljare att sälja varor på internet, både på egna och 

på andras hemsidor. Internet kunde användas vid försäljning om lyxframtoningen och prestigen 

bibehölls och icke-auktoriserade återförsäljares hemsidor kunde användas om de inte var 

synliga vid försäljningen. EU-domstolen påpekade även att Kommissionen, i Rapporten om e-

handelsbranschen, presenterat försäljning på egen hemsida som den vanligaste 

försäljningsformen och således inte försäljning på en tredje parts hemsida. 

Konkurrensbegränsningen i målet bedömdes således inte vara så omfattande att den gick längre 

än vad som var nödvändigt eftersom den inte begränsade den vanligaste formen av försäljning. 

EU-domstolen menade dessutom att begränsningen i målet var effektivare än att försöka få 

icke-auktoriserade återförsäljare att uppfylla kvalitetskraven i avtalet eftersom de inte var part 

i det. Slutsatsen i målet var således att det selektiva distributionssystem som Coty använde 

                                                 
128 C-230/16 Coty, p. 43–50.  
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uppfyllde kravet på proportionalitet. Det föll således utanför samarbetsförbudet förutsatt att den 

nationella domstolen skulle göra bedömningen att resterande villkor för selektiv distribution, 

förutom proportionalitet, uppfylldes.129 

 

EU-domstolen besvarade fråga tre och fyra i C-230/16 Coty. Den gjorde det trots att en 

bedömning kring Gruppundantagsförordningens tillämplighet endast skulle vara aktuell om 

nationell domstol skulle bedöma att samarbetsförbudet var tillämpligt. EU-domstolen drog 

slutsatsen att det selektiva distributionssystemet inte utgjorde en allvarlig 

konkurrensbegränsning enligt Gruppundantagsförordningen. Systemet innebar inget absolut 

förbud mot att använda internet eftersom det inte var visat vilka kunder som använde 

utomstående parters plattformar. Ytterligare en anledning var att marknadsföring på 

utomstående parters plattformar inte förbjöds. Varken kundkretsen eller passiv försäljning till 

slutanvändare ansågs således begränsas.130 

 

3.2.2.1 Selektiva distributionssystem och målet C-230/16 Coty 

EU-domstolen fastställde i C-230/16 Coty att tillverkare är tillåtna att förbjuda återförsäljare att 

på ett synligt sätt använda sig av digitala marknadsplatser som bedrivs av en utomstående part. 

Slutsatsen i rättsfallet går i linje med Riktlinjerna eftersom de framför möjligheter att ställa krav 

på att försäljning på digitala plattformar ska ske på samma sätt som krävs av auktoriserade 

återförsäljare. 131  Kommissionen menar således att det ska vara möjligt att ställa krav på 

utomstående parter. Det ska även vara möjligt att förbjuda försäljning på marknadsplatser som 

bedrivs av utomstående parter om de inte uppfyller tillverkarens krav. Kraven bör dock inte 

resultera i ett totalt förbud mot internethandel eftersom EU-domstolen inte tillåter det i C-

439/09 Pierre Fabre. Vid totala förbud bör en bedömning utifrån undantaget i artikel 101.3 

FEUF göras. Kommissionen framförde även åsikter om förbud mot digitala marknadsplatser i 

Rapporten om e-handelsbranschen vilken publicerades innan C-230/16 Coty. Rapporten visar 

att de flesta återförsäljarna använder egna hemsidor vid försäljning av sina varor. Det stämmer 

överens med EU-domstolens slutsats i C-230/16 Coty att förbud att använda utomstående 

parters marknadsplatser inte utgör totala förbud mot internethandel. Kommissionen drar även 

                                                 
129 C-230/16 Coty, p. 52–58.  
130 C-230/16 Coty, p. 59, p. 65–68.  
131 Riktlinjerna, p. 54.  
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slutsatsen att förbud mot sådana marknadsplatser inte utgör allvarliga 

konkurrensbegränsningar.132  

 

De frågetecken som uppkom innan C-230/16 Coty avgjordes handlade främst om begränsningar 

av handeln på internet. Det framkommer av kapitel 3.2.1.1 i uppsatsen att C-439/09 Pierre Fabre 

skapade vissa av dessa frågetecken. Medlemsstater har dragit olika slutsatser i mål som liknar 

varandra angående när det är tillåtet att använda selektiv distribution vilket har skapat viss 

osäkerhet om rättsläget. Förhoppningar fanns därför att C-239/16 Coty skulle klargöra 

frågetecken angående hur internet kunde begränsas vid försäljning genom selektiv distribution 

samt angående vilka begränsningar som bröt respektive inte bröt mot konkurrensrätten. Till en 

början ansågs EU-domstolens slutsatser reda ut dessa frågetecken. Många fann därför att fallet 

var klart och tydligt. I efterhand har fallet dock väckt vissa frågor angående vilka slags 

plattformar som omfattas av EU-domstolens slutsats. En fråga som ställs är om slutsatsen enbart 

gäller försäljning på plattformar i form av digitala marknadsplatser eller om slutsatsen även kan 

omfatta andra plattformar på internet. Högsta domstolen i Tyskland avgjorde en fråga om 

prisjämförelsesidor bara veckor efter att EU-domstolen avgjort C-230/16 Coty. Den menade att 

prisjämförelsesidor inte fick förbjudas genom selektiv distribution. I målet använde tillverkaren 

av märket ASICS ett selektivt distributionssystem som innehöll förbud mot att sälja varor på 

prisjämförelsesidor. Plattformar som förbjöds var sådana hemsidor som innebar att 

konsumenter kunde jämföra produkter och priser på ett snabbt sätt. Högsta domstolen i 

Tyskland gjorde bedömningen att ett förbud mot att använda sådana plattformar skulle ses som 

en allvarlig konkurrensbegränsning. Min åsikt är att det inte bör vara självklart att förbudet 

utgör en allvarlig konkurrensbegränsning med tanke på utgången i C-230/16 Coty. Åsikten går 

i linje med uttalanden som gjorts angående det tyska fallet. EU-domstolen bör istället fått frågan 

angående vad som gäller för andra plattformar än digitala marknadsplatser. Den hade genom 

ett förhandsavgörande kunnat fastställa om beslutet i C-230/16 Coty även omfattar andra 

plattformar, till exempel prisjämförelsesidor.133  

 

                                                 
132 Rapporten om e-handelsbranschen, p. 39, p. 41–42. Att notera är att Kommissionen inte drar några absoluta 

slutsatser angående förbud mot marknadsplatser drivna av en icke-auktoriserad återförsäljare eftersom Coty 

fortfarande var på väg att avgöras när utredningen gjordes.  
133 Liknande åsikter har presenterats av till exempel advokatbyråerna Stibbe och CMS. Se Stibbe 

[https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/highest-german-court-rules-that-asicss-ban-on-using-price-

comparison-websites-violates-eu-competiti] 2018-11-20. Se även CMS 

[https://cms.law/en/INT/Publication/German-Federal-Court-s-ASICS-ruling-may-be-at-odds-with-recent-

EU-judgment] 2018-11-20.  

https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/highest-german-court-rules-that-asicss-ban-on-using-price-comparison-websites-violates-eu-competiti
https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/highest-german-court-rules-that-asicss-ban-on-using-price-comparison-websites-violates-eu-competiti
https://cms.law/en/INT/Publication/German-Federal-Court-s-ASICS-ruling-may-be-at-odds-with-recent-EU-judgment
https://cms.law/en/INT/Publication/German-Federal-Court-s-ASICS-ruling-may-be-at-odds-with-recent-EU-judgment
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 Begränsningar av prisjämförelsessidor  

Restriktioner som innebär förbud att använda just prisjämförelsesidor blir allt vanligare. 

Prisjämförelsesidor innebär att det inte sker någon försäljning av varor på hemsidan utan det 

erbjuds enbart jämförelsemöjligheter. Plattformarna innehåller dock ofta länkar till andra 

plattformar där varan faktiskt kan köpas. Fördelen för konsumenter med prisjämförelsesidor är 

att de snabbt kan jämföra olika återförsäljares priser på samma vara och köpa varan av den 

återförsäljare som erbjuder det bästa priset.134 Begränsningar av sådana plattformar är ibland 

rent uttryckliga förbud och ibland enbart villkor som stadgar att tillverkaren måste godkänna 

prisjämförelseverktyget för att det ska få användas. Kommissionen har analyserat varför 

tillverkare vill begränsa dessa plattformar. Den har kommit fram till att tillverkares främsta 

anledningen är att prisjämförelsesidor enbart fokuserar på just pris. Andra faktorer som till 

exempel varans kvalitet beaktas inte. Det befaras leda till att konsumenter blir mer priskänsliga 

och att kvalitet inte värderas på samma sätt. Ytterligare en anledning är att tillverkare anser att 

förbuden skyddar deras varumärkes kvalitet. Prisjämförelsesidor ger möjligheten att jämföra 

varor av hög kvalitet med varor som till exempel är begagnade eller kopior. Tillverkare menar 

att den möjligheten kan leda att de äkta varornas kvalitet skadas. Kommissionen drar i Den 

preliminära rapporten slutsatsen att totala förbud mot prisjämförelsesidor som inte har någon 

koppling till varans kvalitet bör ses som konkurrensbegränsande på ett icke tillåtet sätt. 

Begränsningar som kan kopplas till kvalitet bör däremot i princip utgöra tillåtna 

konkurrensbegränsningar. 135  Det bör påpekas att Kommissionen gjorde Den preliminära 

rapporten innan EU-domstolen avgjorde C-230/16 Coty och innan den tyska domstolen gjorde 

bedömningen att förbud mot prisjämförelsesidor inte skulle anses tillåtet för varumärket 

ASICS. Det är ännu inte fastställt av EU-domstolen om det ska vara tillåtet att begränsa 

användningen av prisjämförelsesidor. Det förutsatt att det inte är meningen att slutsatsen i C-

230/16 Coty ska sträcka sig längre än att bara gälla digitala marknadsplatser.   

 

 

 

 

                                                 
134 EU-commission, ”Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry” av den 15 oktober 2016, s. 40, s. 

157.  
135 EU-commission, ”Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry” av den 15 oktober 2016, s. 161–

162, s. 164–167. 
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 Begränsningar av stora digitala marknadsplatser  

I Den preliminära rapporten undersöker Kommissionen varför tillverkare tillämpar 

begränsningar på försäljning av digitala marknadsplatser. De vanligaste argumenten tycks för 

det första vara att de vill skydda sitt varumärke. Tillverkare menar att deras varor blir 

presenterade på samma sätt som varor av sämre kvalitet när de säljs på stora digitala 

marknadsplatser vilket leder till att försäljningen skadar varumärkets goda renommé. För det 

andra menar tillverkare att det är vanligt att kopierade varor säljs på stora digitala 

marknadsplatser och att sälja äkta varor på samma plattformar anses också påverka varornas 

kvalitet. Ytterligare argument som förs är att tillverkare vill försäkra att servicen är bra vid 

försäljning och de vill förhindra snålskjuts. De vill även förhindra att varorna säljs på 

plattformar som inte gynnar dem. Det framkommer av Den preliminära rapporten att aktörer 

som driver digitala marknadsplatser är medvetna om tillverkarnas argument och de arbetar för 

att förbättra sina plattformar. Särskilda e-handelsskyltfönster skapas till exempel för att försäkra 

en högre kvalitet vid försäljningen. I sådana e-handelsskyltfönster ska lyxig framtoning främjas 

och enbart vissa varumärken ska få säljas där. Program tas även fram för att kunna kontrollera 

vilka varor som säljs under selektiva distributionssystem. Syftet med sådana program är att 

skapa större möjligheter att respektera kraven i systemen vid försäljning på plattformen.136 

 

Selektiva distributionssystem som innehåller förbud mot digitala marknadsplatser har prövats 

flera gånger av myndigheter i medlemsstaterna. I Frankrike har den högsta domstolen 137 

bedömt att ett system fick innehålla förbud mot att använda digitala marknadsplatser om det 

uppfyllde villkoren för selektiv distribution. Den franska domstolen ”the Paris Court of Appeal” 

bedömde först att det inte var tillåtet. Den hänvisade bland annat till uttalanden från den franska 

konkurrensmyndigheten samt till två beslut från tysk konkurrensmyndighet. Högsta domstolen 

i Frankrike kom dock att ändra detta.138 I Tyskland har ståndpunkten varit den motsatta till 

beslutet som fattades av den högsta domstolen i Frankrike. Förbud mot digitala marknadsplatser 

har ansetts bryta mot konkurrensrätten. Tysklands åsikter presenterades dock innan C-230/16 

Coty avgjordes. Den tyska konkurrensrättsmyndigheten fattade exempelvis ett beslut gällande 

                                                 
136 EU-commission, ”Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry” av den 15 oktober 2016, s. 149–

151.  
137 Den högsta domstolen i Frankrike heter ”Cour de cassation”. Domstolen utgör tredje instans och är den enda 

högsta domstolen i Frankrike, se Cour de cassation 

[https://www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html] 2018-11-21.  
138 Cass. Com., September 13, 2017, No 16-15-067. Målet recenseras på engelska i följande artikel: Dreyfus 

[http://www.dreyfus.fr/en/trademarks/the-cautious-attitude-of-the-french-cour-de-cassation-towards-

reselling-of-products-issued-of-a-selective-distribution-network/] 2018-11-21.  
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springskor från märket ASICS och ett beslut gällande sportkläder från märket Adidas. Förbud 

mot att sälja dessa varor på digitala plattformar ansågs strida mot samarbetsförbudet eftersom 

varornas art inte ansågs motivera det.139  

 

Distriktsdomstolen i Amsterdam var av samma åsikt som Frankrikes högsta domstol. Den 

avgjorde ett fall där varumärket Nike använde ett selektivt distributionssystem. Systemet 

förbjöd försäljning via utomstående digitala marknadsplatser och den nederländska domstolen 

gjorde bedömningen att det var tillåtet. Rättsfallet avgjordes i oktober 2017 och således innan 

C-230/16 Coty men domstolen hänvisade i sitt avgörande till generaladvokatens slutsatser 

angående det målet. Domstolen i Amsterdam menade att varor från märket Nike borde anses 

vara likvärdiga sådana lyxvaror som det handlade om i C-230/16 Coty och att förbudet därför 

var tillåtet för sådana varor. Det nederländska fallet skiljer sig dock lite från C-230/16 Coty. I 

det nederländska fallet var amazon.com inte auktoriserade återförsäljare i systemet och därför 

fick försäljning från den plattformen förbjudas. Det framkommer dock inte om det selektiva 

distributionssystemet innehöll ett generellt förbud mot digitala marknadsplatser. Om till 

exempel amazon.com skulle ansöka om att bli auktoriserade inom det selektiva 

distributionssystemet i målet skulle det vara möjligt att det kunde tillåtits förutsatt att samtliga 

krav som ställdes i systemet uppfylldes.140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Se Bundeskartellamt, Case Summary Unlawful restrictions of online sales of ASICS running shoes, nr B2-

98/11, och Bundeskartellamt (ASICS), Case Summary; adidas abandons ban on sales via online 

marketsplaces, B3-137/12 (Adidas). Fallet ASICS avgjordes senare av högsta domstolen i Tyskland vilket 

behandlas ovan i kapitel 3.2.2.1.  
140 Rechtbank Amsterdam, 04-10-17, nr C/13/615474/HA SAT 16-959. Se översättning, Stibbe 

[https://www.stibbe.com/en/news/2017/november/nike-can-restrict-sales-via-online-platforms-within-its-

selective-distribution-system] 2018-11-21.  

https://www.stibbe.com/en/news/2017/november/nike-can-restrict-sales-via-online-platforms-within-its-selective-distribution-system
https://www.stibbe.com/en/news/2017/november/nike-can-restrict-sales-via-online-platforms-within-its-selective-distribution-system
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4 Analys 
Det framkommer tydligt genom olika undersökningar, strategier och meddelanden från 

myndigheter inom EU att det finns ett fokus på utvecklingen av en digital inre marknad. I takt 

med att den inre marknaden digitaliseras ökar användningen av vertikala avtal som begränsar 

vissa försäljningsmöjligheter på internet. Tillverkare menar att de måste ha möjligheter att 

begränsa hur deras varor säljs på internet för att skydda varornas kvalitet. Målsättningen att 

utveckla en digital inre marknad kan anses stå i konflikt med intresset att skydda tillverkares 

varor. Min åsikt är dock att både utvecklingen av en digitaliserad inre marknad och intresset att 

skydda tillverkares varor strävar efter samma sak, en konkurrenskraftig marknad där varor kan 

säljas på ett säkert sätt. Frågan är därför om det inte kan anses utveckla den inre marknaden att 

gynna tillverkares intressen även om det hindrar fullständig tillgång till den.  

 

 Positiva effekter av vertikala begränsningar  

För att utveckla en digital inre marknad krävs, som framförts tidigare i uppsatsen, att samtliga 

aktörer har fullständig och smidig tillgång till handeln på internet. Det finns de som menar att 

en sådan tillgång till internet inte främjas i samtliga fall och således att utvecklingen av 

marknaden inte heller alltid främjas. Kommissionen anses exempelvis enbart fokusera på den 

fysiska marknaden i vissa uttalanden i Riktlinjerna utan att beakta handel på internet. Det 

framkommer i Riktlinjernas 52:a punkt att alla begränsningar av internethandel ska behandlas 

som begränsningar av försäljningen samt att det ska finnas en möjlighet för samtliga aktörer att 

använda sig av internet. EU-domstolen presenterar samma åsikt i C-439/09 Pierre Fabre där ett 

totalt förbud mot internethandel bedöms som en allvarlig konkurrensbegränsning. Punkt 52 och 

slutsatsen i C-439/09 Pierre Fabre går således i linje med att skapa en fullständig tillgång till 

försäljning på internet för samtliga aktörer på marknaden. Riktlinjernas 54:e punkt presenterar 

dock att krav på att det ska finnas en fysisk butik eller att viss del av försäljningen ska ske i en 

fysisk butik är tillåtna. Punkten resulterar i att det finns en möjlighet för tillverkare att begränsa 

försäljning på internet. Det är inte möjligt för aktörer att enbart verka på internet om tillverkare 

är tillåtna att ställa krav på att det ska finnas en fysisk butik. Kommissionen skapar således 

indirekt möjligheter för tillverkare att utesluta återförsäljare som enbart bedriver försäljning på 

internet. Det finns de som menar att punkt 54 i Riktlinjerna går emot målet att förstärka 

marknaden och handeln på internet. Punkten anses inte gå i linje med målet att utveckla en 

digital inre marknad.141  

                                                 
141 Themelis, 2013, s. 31–32. 
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Kommissionen motiverar möjligheten att ställa krav på att viss försäljning sker på den fysiska 

marknaden med att det ger tillverkare möjlighet att säkra kvaliteten vid försäljning. Den ser 

krav på viss försäljning på den fysiska marknaden som en kvalitetsstandard som tillverkare ska 

ha möjlighet att använda.142 I Rapporten om e-handelsbranschen framkommer det att punkt 54 

handlar om att skapa en effektiv marknad. Krav på fysisk försäljning är tillåtna om de syftar till 

att utöka konkurrensen. Syftet med kraven får dock inte vara att utesluta aktörer som enbart 

verkar på internet. 143  Jag anser att punkt 54 i Riktlinjerna är ett tydligt exempel på att 

Kommissionen prioriterar tillverkares möjlighet att säkra kvaliteten på marknaden före en 

fullständig tillgång till den. En anledning till detta bör vara att det medför positiva effekter att 

gynna kvalitet när det är viktigt för konsumenterna. Att gynna konsumenternas intresse skapar 

ökad konsumtion vilket är positivt för marknadens utveckling.144  

 

Positiva effekter som medför en effektivitet på marknaden används som motivering för att 

tillåta vertikala begränsningar av marknaden i flera fall än när det gäller krav på fysisk 

försäljning. För att det ska vara möjligt att tillämpa något av undantagen från samarbetsförbudet 

på en vertikal begränsning krävs det till exempel att begränsningen medför en positiv effekt på 

marknaden. Enligt Kommissionen bör Gruppundantagsförordningen enbart tillämpas på 

begränsningar som selektiv distribution om det finns ett kommersiellt intresse på marknaden 

att tillämpa selektivitet. Det anses dock inte vara tillåtet att använda selektiv distribution om det 

uppstår konkurrenshämmande effekter som är av betydande art. Negativa effekter av ett 

selektivt distributionssystem måste således vägas upp av att positiva effekter främjas för att 

systemen ska vara tillåtna.145 Vid bedömningen av om en begränsning är att se som en allvarlig 

konkurrensbegränsning enligt Gruppundantagsförordningen beaktas också effekten på 

marknaden. Förordningen är som huvudregel inte tillämplig om en svartlistad begränsning 

används. Kommissionen menar dock att positiva effekter som leder till effektivitetsvinster kan 

förändra en sådan bedömning. Effektivitetsvinster kan således resultera i att svartlistade 

begränsningar godkänns genom artikel 101.3 FEUF.146  

 

                                                 
142 Riktlinjerna, p. 54.  
143 Rapporten om e-handelsbranschen, p. 27.  
144 Se till exempel Antonin Scalia Law School 

[http://www.masonlec.org/site/rte_uploads/files/GAI/Readings/Economics%20Institute/LaFontaine%20and

%20Slade_Exclusive%20Contracts.pdf] 2018-11-20, s. 395, där det framkommer att kvalitet värderas av 

konsumenter vilket leder till att det också värderas av tillverkare.  
145 Se Riktlinjerna, p. 176.  
146 Se Riktlinjerna, p. 60–64.  

http://www.masonlec.org/site/rte_uploads/files/GAI/Readings/Economics%20Institute/LaFontaine%20and%20Slade_Exclusive%20Contracts.pdf
http://www.masonlec.org/site/rte_uploads/files/GAI/Readings/Economics%20Institute/LaFontaine%20and%20Slade_Exclusive%20Contracts.pdf


49 

 

Vertikala begränsningar som inte medför positiva effekter i form av en förbättrad effektivitet 

på marknaden godkänns inte. Artikel 5 c i Gruppundantagsförordningen utgör ett exempel på 

vad som kan utgöra en sådan begränsning. I artikeln stadgas att begränsningar i ett selektivt 

distributionssystem som stänger ute specifika varumärken från marknaden inte kan omfattas av 

Gruppundantagsförordningen. Kommissionen menar att sådana åtgärder resulterar i en bojkott 

av varumärket. Utestängning av varumärken från marknaden anses således hindra konkurrensen 

istället för att gynna den och det tillåts därför inte.147 Detta förbud och förbudet att begränsa 

slutanvändare i Gruppundantagsförordningens fjärde artikel bör enligt mig tolkas som förbud 

vilka skapats för att gynna en effektiv marknad. Begränsningar som resulterar i att samtliga 

slutanvändare inte kan köpa en vara medför inte en utveckling av marknaden. Även här bör 

slutsatsen kunna dras att vertikala begränsningar enbart tillåts om de resulterar i positiva 

effekter som skapar effektivitet på marknaden.  

 

Bedömningen om en begränsning faller under samarbetsförbudet eller inte fokuseras ofta på 

dess effekt på marknaden. Ett sådant bedömningssätt började användas redan i 107/82 AEG. I 

det målet framfördes till exempel att det är ostridigt att selektiv distribution begränsar 

konkurrensen på marknaden. Avtalet som innehöll ett selektivt distributionssystem tilläts trots 

detta ställningstagande. Det gjordes dock inte helt förutsättningslöst och för att systemet skulle 

tillåtas var marknaden tvungen att gynnas på något sätt. Som framkommer av utredningen ovan 

är det vanligaste argumentet att begränsningar tillåts om de medför effektivitetsvinster. Selektiv 

distribution har således tillåtits av EU-domstolen när det leder till positiva effekter på 

marknaden som väger upp konkurrensbegränsningen som förekommer.148 En positiv effekt på 

marknaden innebär både att varornas värde på marknaden stiger och att antalet aktörer som 

använder sig av marknaden ökar. Om fler vill handla på den digitala marknaden kommer till 

exempel värdet av marknaden att gå upp. När värdet på marknaden går upp skapas en effektiv 

marknad för både tillverkare, återförsäljare och konsumenter genom att ökad trafik på 

marknaden ger mer försäljning.149  

 

                                                 
147 Riktlinjerna, p. 69.  
148 Se till exempel 107/82 AEG, p. 33. Se även 26/76 Metro, p. 20–21.   
149 Commission staff working document, ”Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence” 

av den 6 maj 2015, s. 4.  
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 Om att begränsa digitala marknadsplatser  

En fungerande inre marknad ska enligt FEUF betyda att det föreligger fri rörlighet för varor. 

Fri rörighet kräver, som redogjorts för tidigare i uppsatsen, att marknadens digitalisering 

utvecklas på samma sätt som i samhället. En sådan utveckling kräver även både fullständig och 

smidig tillgång till marknaden. De åtgärder som vidtas av tillverkare för att till exempel se till 

att försäljningen av deras varor sker på ett tryggt sätt påverkar olika aktörers möjlighet till en 

fullständig tillgång till marknaden. Som framförts ovan i kapitel 3.2 trycker Kommissionen, i 

sitt meddelande om onlineplattformar, på att en trygg marknad är något som bidrar till 

utveckling. Åtgärder som vidtas för att främja en trygg marknad kan därför motivera vissa 

begränsningar.  

 

Tillämpningen av förbud mot försäljning på digitala marknadsplatser har ansetts utgöra en 

begränsning av möjligheten att sälja varor på internet, utvecklingen av internethandel och 

konkurrensen på den inre marknaden. I målet C-230/16 Coty framförde dock EU-domstolen att 

sådana begränsningar ska vara tillåtna i selektiva distributionssystem. Det måste dock handla 

om ett system som uppfyller de villkor som krävs för att samarbetsförbudet inte ska kunna 

tillämpas. Innan EU-domstolen avgjorde C-230/16 Coty har åsikter framkommit angående hur 

vertikala begränsningar av digitala marknadsplatser kan bedömas och åsikter som anser att 

sådana begränsningar inte bör vara tillåtna. En teori om hur bedömningen kan göras har 

presenterats av Hedström och Peeperkorn. De menar att för att bedöma vilka begränsningar 

som bör tillåtas och vilka som inte bör tillåtas ska fokus ligga på att studera på vilket sätt 

konkurrensen begränsas. Bedömningen bör därför fokusera på att utröna om det är hur 

försäljningen får ske, var försäljningen får ske eller till vem försäljningen får ske som begränsas. 

Att begränsa hur försäljningen får ske anses vara tillåtet medans begränsningar som reglerar 

var försäljningen får ske eller till vem försäljningen får ske inte anses tillåtet.150 Kommissionen 

har även i ett arbetsdokument till Rapporten om e-handelsbranschen presenterat denna 

bedömning som ett sätt att avgöra om en vertikal begränsning ska tillåtnas eller inte.151  

 

 

                                                 
150 Hederström och Peeperkorn, 2016, s. 11–20. 
151 Commission staff working document, ”Accompanying the document Report from the Commission to the 

Council and the European Parliament Final report on the E-commerce Sector Inquiry” av den 10 maj 2017, p. 

509.   
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En annan åsikt angående hur begränsningar mot digitala marknadsplatser bör bedömas har 

presenterats av Ezrachi. Hon menar att sådana begränsningar bör ses på samma sätt som EU-

domstolen bedömde det totala förbudet mot försäljning på internet i C-439/09 Pierre Fabre. 

Selektiva distributionssystem som begränsar användningen av digitala marknadsplatser bör 

således ses som allvarliga konkurrensbegränsningar. Ezrachi menar att digitala marknadsplatser 

gör det möjligt för nya aktörer att enklare träda in på en digital inre marknad vilket är positivt 

för konkurrensen eftersom fler aktörer får möjligheten att verka på marknaden. Stora digitala 

marknadsplatser kan fungera som verktyg för nya aktörer genom att de ofta har etablerade och 

trygga betalningssätt, bra kundservice och andra fungerande funktioner. Sådana funktioner är 

ofta viktiga för konsumenter men de kan också vara svåra att utveckla för nya företag. Ezrachi 

menar således att det är fördelaktigt för nya aktörer att använda sig av försäljning på digitala 

marknadsplatser, eftersom konsumenter känner sig trygga att handla där, för att sedan kunna 

bygga upp egna fungerande funktioner. Om återförsäljare förbjuds att använda de stora digitala 

plattformarna finns inte möjligheten till denna hjälp och det kan således resultera i att det blir 

svårare för dem att ta sig in på marknaden. De är i sådana fall tvungna att konkurrera med stora 

aktörer som redan är etablerade på marknaden och som redan har väl fungerande plattformar 

samt förtroende från konsumenter. Stora återförsäljare anses därför gynnas av förbud mot 

digitala marknadsplatser eftersom de kan behålla sina priser och få en större makt på marknaden 

när de inte möter lika stor konkurrens. Ezrachi anser att utvecklingen av den inre marknaden på 

internet inte gynnas av begränsningar av eller förbud mot digitala marknadsplatser och att dessa 

generellt inte bör tillåtas.152  

 

Hedström och Peeperkorns teori angående bedömningen av vertikala begränsningar, vilken 

även Kommissionen har nämnt, leder till slutsatsen att begränsningar av digitala 

marknadsplatser är tillåtna. Vertikala begränsningar påverkar bara hur försäljning får ske 

eftersom de enbart reglerar vilken plattform försäljning får ske på. De påverkar inte till vilken 

konsument eller inom vilket område den får ske på. Om en begränsning av digitala 

marknadsplatser påverkar möjligheter att ta sig in på marknaden anser jag att det är möjligt att 

dra ytterligare en slutsats utifrån detta synsätt. Konkurrensen kan påverkas negativt om 

tillverkare inte tillåter återförsäljare att sälja varor på stora digitala marknadsplatser utifrån det 

synsätt som presenterats av Ezrachi. Begränsningarna kan i sådana fall dels leda till mindre 

konkurrenter på marknaden och dels leda till att områden där nya aktörer finns inte 

                                                 
152 Ezrachi, 2017, s. 59–64.  
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representeras eftersom de får det svårare att ta sig in. Jag anser att en sådan utgång kan leda till 

att begränsningar av digitala marknadsplatser påverkar både var och till vem försäljning får ske. 

Konsumenter på det område där återförsäljare inte kan ta sig in på den digitala marknaden 

påverkas av begränsningarna. Både Ezrachis och Hederström och Peeperkorns åsikter 

presenterades innan EU-domstolen avgjorde C-230/16 Coty. Det betyder att det numera är 

fastställt att förbud mot digitala marknadsplatser i ett selektivt distributionssystem ska tillåtas 

om de uppfyller samtliga krav för sådana system. Artiklarna bör ändå kunna användas för att 

dra slutsatser om hur EU-domstolen värderar tillverkares intressen och målsättningen att 

utveckla en digital inre marknad. Ezrachis åsikt angående hur förbud mot digitala 

marknadsplatser påverkar marknaden anser jag kan leda till slutsatsen att var och till vem 

försäljning får ske påverkas. Om en sådan slutsats dras men begränsningen ändå tillåts av EU-

domstolen bör tillverkarens intresse att skydda sin vara gynnas före målsättningen att utveckla 

den inre marknaden på internet. Om förbudet däremot inte anses påverka var och till vem 

försäljning får ske vilket är Hederström och Peeperkorns slutsats, anser jag däremot att inget av 

dessa intressen gynnas före det andra. Marknaden bör således, utifrån ett sådant synsätt, kunna 

utvecklas samtidigt som tillverkares intressen av att skydda sina varor tillvaratas. 

 

Det finns studier där vertikala begränsningars påverkan på marknaden samt deras påverkan på 

konsumtionen har undersökts. En empirisk undersökning gjordes 2008 angående vertikala 

begränsningar som begränsar återförsäljare. De slutsatser som drogs i empirin indikerar att 

sådana vertikala begränsningar bör ses som fördelaktiga för konkurrensen och således för 

marknaden. Det framkommer till exempel att de leder till lägre kostnader, bättre 

konsumtionsmöjligheter samt att de ger företag en bättre chans att överleva på marknaden. 

Avtal där tillverkare begränsar återförsäljares försäljningsmöjligheter anses således bidra till 

både fördelar för konsumenterna, för själva tillverkaren och för återförsäljare. Slutsatsen utifrån 

empirin är att presumtionen inte bör vara att sådana vertikala begränsningar alltid påverkar 

marknaden negativt utan att de faktiskt också gynnar den. Motiveringen är att när tillverkare 

gynnas så gynnas även konsumenterna. De får varor av högre kvalitet och en bättre service vid 

försäljning. När aktörerna på marknaden gynnas på detta sätt gynnas även utvecklingen av 

själva marknaden. Tillverkare anses till exempel ofta ha som mål att skapa effektiva 

distributionssystem vid försäljning av deras varor vilket betyder att de ofta skapar system som 

gynnar effektivitet på marknaden. De kommer således att begränsa återförsäljare om det medför 

fördelar för service, effektivitet och om det utvecklar marknaden. Det bör dock nämnas att det 

påpekas att studien behöver göras djupare om den generella slutsatsen ska vara att vertikala 
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avtal som begränsar återförsäljare alltid innebär något positivt. Däremot pekar studien på att 

regler gällande begränsningarna inte bör vara restriktiva utan mer tillåtande.153  

 

Konkurrensrättskommittén i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD)154 sammanträdde i juni 2017. I en artikel som utgjorde bakgrundsmaterial till detta 

sammanträde framfördes åsikter om vertikala avtal som begränsar användningen av digitala 

marknadsplatser. Åsikterna liknar de som framkom av den empiri som presenterats i stycket 

ovan. Författarna till artikeln argumenterar för att sådana vertikala begränsningar inte skapas 

av tillverkare med anledningen att påverka konkurrensen på marknaden. De menar även att 

begränsningarna inte nödvändigtvis försämrar konkurrensen utan istället förbättrar den. 

Begränsningarna påverkar främst tillverkarens egna varor och därför tillämpas de enbart när 

effektivitet inte kan nås på annat sätt. Tillverkarnas motiv är således att gynna försäljningen av 

sina varor, inte att förhindra konkurrensen.155 

 

Ytterligare en motivering är att marknaden skyddas av begränsningarna eftersom de ofta 

resulterar i ökad kvalitet. Det är något som återförsäljare investerar i för att sälja varor. På 

internet investerar återförsäljare i service på sina hemsidor i form av reklam, information och 

algoritmer vilka visar varor för konsumenter som de tros vilja köpa. Återförsäljare kan inte ta 

betalt för att konsumenter får använda deras hemsidor och kompensation för de investeringar 

som gjorts på servicen ges därför vid försäljning. När varor säljs på flera hemsidor kan 

konsumenter hämta information från en sida men genomföra köpet på en annan där servicen är 

sämre men där priset är lägre. Återförsäljare som investerat i service får i dessa fall ingen 

kompensation. Det är exempelvis i sådana lägen som författarna i artikeln från OECD menar 

att begränsningar av digitala marknadsplatser är bra. Service och kvalitet gynnas om tillverkare 

kan förbjuda försäljningen på den hemsida som erbjuder sämre service men ett lägre pris. Om 

återförsäljaren med högre kvalitet och bättre service inte kompenseras genom att konsumenten 

använder servicen men handlar på sidan med det låga priset anses det finnas en risk att 

kvaliteten på marknaden blir sämre. Återförsäljaren med bättre service kommer så småningom 

inte att ha råd med investeringar och viss kvalitet kommer att försvinna från marknaden.156   

                                                 
153 Antonin Scalia Law School 

[http://www.masonlec.org/site/rte_uploads/files/GAI/Readings/Economics%20Institute/LaFontaine%20and

%20Slade_Exclusive%20Contracts.pdf] 2018-11-20.  
154 OECD har som uppgift att framställa policys som förbättrar det ekonomiska och sociala välbefinnandet i 

världen. 36 länder är medlemmar i OECD, se OECD [http://www.oecd.org/about/] 2018-11-20.   
155 OECD [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)36/FINAL/en/pdf] 2018-11-20. 
156 OECD [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)36/FINAL/en/pdf] 2018-11-20.  

http://www.masonlec.org/site/rte_uploads/files/GAI/Readings/Economics%20Institute/LaFontaine%20and%20Slade_Exclusive%20Contracts.pdf
http://www.masonlec.org/site/rte_uploads/files/GAI/Readings/Economics%20Institute/LaFontaine%20and%20Slade_Exclusive%20Contracts.pdf
http://www.oecd.org/about/
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)36/FINAL/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)36/FINAL/en/pdf
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Myndigheter i medlemsstaterna accepterar sällan tillverkares motiveringar angående 

effektivisering och kvalitetsgynnande effekter när de bedömer vertikala begränsningar av 

digitala marknadsplatser. Andra lösningar föreslås ofta framför att använda vertikala 

begränsningar. Ett exempel är lösningen att skapa avtal mellan tillverkare och enskilda 

plattformar. Enligt författarna till artikeln från OECD fungerar sådana lösningar inte eftersom 

det inte är möjligt att avtala om precis allt med alla. Att tillämpa ett avtal blir därför inte lika 

effektivt som att tillämpa en begränsning. Myndigheter anses därför behöva förändra sin attityd 

mot vertikala begränsningar av digitala marknadsplatser. Det inte möjligt att avtala med 

samtliga plattformar om samtliga problem, särskilt på internet när service inte alltid går att ta 

betalt för. Myndigheter bör inte heller presumera att tillverkare använder begränsningar för att 

hindra konkurrensen. De bör istället vara öppna för att tillverkare använder begränsningar för 

att gynna den. I artikeln framkommer även att författarna anser att vertikala begränsningar ofta 

inte tillåts på grund av hur FEUF är uppbyggd. En bedömning enligt FEUF börjar med en 

undersökning angående om det föreligger en begränsning för att sedan undersöka om 

effektivitetsvinster kan undanta den. Ordningen anses olycklig eftersom det är begränsningen 

som skapar effektivitet på marknaden. Det bör därför inte göras en bedömning om 

begränsningen vägs upp av den effektivitet den skapar. För höga krav anses ställas på att bevisa 

att en vertikal begränsning har effektivitetsfördelar och för låga krav för att dra slutsatsen att 

begränsningar är negativa. En generell slutsats i artikeln är även att fokus inte bör vara på om 

syftet med en begränsning kan ge negativ effekt utan istället vad själva effekten av en vertikal 

begränsning faktiskt blir.157    

 

De studier som presenterats ovan visar att begränsningar av eller förbud mot digitala 

marknadsplatser kan medföra positiva effekter för konkurrensen. Empirin som studerats gjordes 

år 2008 vilket är innan digitalisering blev ett aktuellt ämne som fördes in i 

Gruppundantagsförordningen. Den gjordes även innan målen C-439/09 Pierre Fabre och C-

230/16 Coty. Eftersom liknande åsikter presenteras i artikeln från OECD från 2017, där de även 

hänvisar till empirin, anser jag att slutsatserna i den är relevanta. I artikeln och i empirin 

kommer de fram till att begränsningar av digitala marknadsplatser kan leda till förbättrad 

konsumtion, bättre möjligheter för aktörer att överleva på marknaden samt bättre service och 

kvalitet. Presumtionen bör således vara att sådana begränsningar inte alltid är negativa utan att 

de även leder till positiva effekter och utveckling av marknaden. Jag anser därför att 

                                                 
157 OECD [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)36/FINAL/en/pdf] 2018-11-20.  

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)36/FINAL/en/pdf
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målsättningen att utveckla en digital inre marknad inte alltid bör anses motarbetas av dessa 

vertikala begränsningarna. Målsättningen bör anses kunna gynnas av begränsningarna. EU-

domstolens bedömning om att tillåta begränsningar av digitala marknadsplatser innebär därför, 

enligt min åsikt, att både tillverkarens intresse och målsättningen att utveckla marknaden 

gynnas på samma gång. Det bör dock konstateras att en sådan slutsats endast kan vara möjlig 

om effekten av en begränsning faktiskt är positiv. Visar det sig att effekten av en sådan 

begränsning inte är positiv men ändå tillåts kan marknaden och tillverkaren inte anses gynnas 

på samma gång utan enbart tillverkaren. En begränsning som missgynnar marknaden kommer 

dock mest troligt inte att tillåtas av EU-domstolen på grund av proportionalitetskravet. Jag anser 

att det visar att vertikala begränsningar oftast tillåts av EU-domstolen enbart när de är bra för 

både tillverkare och för utvecklingen av marknaden.  

 

Utifrån de slutsatser som beaktats i kapitlet förespråkar jag, precis som författarna i artikeln 

från OECD, en förändring angående hur bedömningen om samarbetsförbudet i FEUF är 

tillämpligt eller inte ska gå till. Fokus bör ligga på effekten av en begränsning och inte syftet 

med begränsningen. Det bör dock beaktas att bedömningar som utgår från effekt kan leda till 

olika slutsatser i olika fall. Ett avtal kan ge positiv effekt på en marknad på grund av att parterna 

har en viss marknadsandel. Samma avtal med exakt samma utformning kan ge en helt annan 

effekt på en marknad där parterna i avtalet har andra marknadsandelar. Det betyder att 

bedömningar kan krävas i samtliga fall om ett avtal ska vara tillåtet eller inte även om avtal 

med exakt samma innehåll har bedömts tidigare.158   

 

 Om att begränsa prisjämförelsesidor 

Det finns olika åsikter om hur och varför det ska vara tillåtet att begränsa handeln på internet. 

Tillverkare menar, vilket redogörs för i kapitel 3.2.3, att det ska vara tillåtet för att de ska ha 

möjligheten att kontrollera hur försäljningen av deras varor går till. De menar även att de får 

möjligheten att skydda kvaliteten på sina varor genom begränsningar. Det finns dock andra 

åsikter som menar att begränsningar av försäljningen på internet bör ses som allvarliga 

konkurrensbegränsningar. Motiveringen till sådana åsikter är att handeln på internet utgör ett 

centralt verktyg för att utveckla en inre marknad på internet och den bör således inte begränsas. 

I den teori som presenterats av Hedström och Peeperkorn för att lösa vilka begränsningar som 

bör respektive inte bör tillåtas studeras begränsningar av prisjämförelsesidor. De menar att 

                                                 
158 Kluwer Competition Law blog [http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2017/12/15/coty-

exception-luxury-selected/] 2018-11-20.  

http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2017/12/15/coty-exception-luxury-selected/
http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2017/12/15/coty-exception-luxury-selected/
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begränsningar av sådana plattformar begränsar var och till vem försäljning får ske och således 

inte hur den får ske. Prisjämförelsesidors syfte är att konsumenter ska hitta återförsäljare. Om 

återförsäljare inte får presentera varor på prisjämförelsesidor kan det leda till svårigheter för 

konsumenter att hitta dem. En sådan begränsning bör därför enligt deras teori utgöra en allvarlig 

konkurrensbegränsning.159 Högsta domstolen i Tyskland har gjort en liknande bedömning som 

Hederström och Peeperkorn angående förbud mot prisjämförelsesidor. I det tyska fallet ASICS 

som presenterats ovan framförs det att prisjämförelsesidor används av konsumenter som vet 

vad de vill köpa men som vill hitta information om varans pris och dess egenskaper. Om varor 

inte får figurera på hemsidor där sådan jämförelse är möjlig hindrar det konsumenter från att 

hitta pris och information från återförsäljaren. Både försäljningen och konsumenternas 

möjlighet att köpa varan anses således begränsas.160 

 

I artikeln från OECD presenteras en annan åsikt vilken är att vertikala avtal som innehåller 

selektiva distributionssystem ska kunna begränsa användningen av prisjämförelsesidor. 

Motiveringen till denna åsikt är att sådana plattformar fokuserar på olika varors pris. Tillverkare 

av varor där kvalitet är viktig vill oftast att deras varor inte enbart ska jämföras vad gäller 

prisklass utan även vad gäller kvalitet. De vill således inte att deras varor ska figurera på en 

plattform som enbart fokuserar på just pris. Vissa prisjämförelsesidor förknippas även med 

mindre attraktiva egenskaper vilka kan skada en tillverkares rykte på ett allvarligt sätt. I artikeln 

menar författarna således att det ska vara tillåtet för tillverkare att skydda sina varor genom att 

selektivt välja ut vilka plattformar som får sälja och presentera dem. Många myndigheter i 

medlemsstaterna tillåter dock inte detta vilket till exempel visas i den tyska högsta domstolens 

bedömning i målet ASICS. Författarna presenterar åsikter om detta där de menar att 

begränsningar av prisjämförelsesidor bör bedömas på ett annat sätt av myndigheter. De menar 

att myndigheter bör beakta att anledningen till begränsningarna oftast inte har syftet att hindra 

konkurrensen utan enbart att gynna varor på marknaden precis som vid bedömningen av 

begränsning av digitala marknadsplatser.161  

 

 

                                                 
159 Hederström och Peeperkorn, 2016, s. 11–20. 
160 Mål KVZ 41/17. Se översättning Stibbe [https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/highest-german-

court-rules-that-asicss-ban-on-using-price-comparison-websites-violates-eu-competiti] 2018-11-21.  
161 OECD [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)36/FINAL/en/pdf] 2018-11-20.  

https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/highest-german-court-rules-that-asicss-ban-on-using-price-comparison-websites-violates-eu-competiti
https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/highest-german-court-rules-that-asicss-ban-on-using-price-comparison-websites-violates-eu-competiti
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)36/FINAL/en/pdf
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Vid en bedömning om selektiv distribution som innehåller förbud mot prisjämförelsesidor ska 

tillåtas eller inte kan olika slutsatser dras. Om utgångspunkten är den som Hederström och 

Peeperkorn presenterat anses förbudet begränsa både området som varorna kan säljas på samt 

vilka de kan säljas till. Tysklands högsta domstol är av samma åsikt och anser således att 

förbudet inte ska vara tillåtet. I artikeln från OECD framförs dock att prisjämförelsesidor kan 

vara något positivt genom att till exempel bidra till skydd för tillverkarens varor. Från målet C-

230/16 Coty kan en slutsats dras att förbudet är tillåtet eftersom förbud mot digitala 

marknadsplatser tillåts. Förbudet i C-230/16 Coty utgjorde inte ett totalt förbud mot försäljning 

på internet utan enbart en begränsning av den. Förbud mot prisjämförelsesidor skulle kunna 

bedömas på samma sätt om de inte heller resulterar i ett totalt förbud. Eftersom detta utgör 

spekulationer samt att olika åsikter presenterar olika slutsatser bör det vara önskvärt med ett 

förtydligande från EU-domstolen angående vad som gäller vid begränsning av 

prisjämförelsesidor. Möjligheten till det hade funnits om den tyska högsta domstolen bett om 

ett förhandsavgörande i målet ASICS. Förhoppningsvis uppkommer dock en möjlighet att 

klargöra frågan i ett annat fall.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

5 Slutsats  
Trygghet, öppenhet, effektivitet, fullständig tillgång och smidighet är av vad som anses viktig 

för att utveckla en digital inre marknad. Begränsningar i form av selektiv distribution påverkar 

sådan fullständig tillgång och total öppenheten på marknaden. Selektiv distribution bör dock 

kunna motiveras av att selektivitet skapar trygghet, effektivitet och smidighet. Om marknaden 

inte är en trygg plats för tillverkare, återförsäljare och konsumenter bör det leda till att de inte 

kommer att verka på den. Om försäljning inte sker på ett smidigt sätt genom att till exempel 

kvalitet inte gynnas kommer tillverkare mest troligt inte att vilja sätta sina produkter på 

marknaden. En anledning till att tillverkare använder selektivitet anses vara av just 

kvalitetsskäl. Konsumenter som söker kvalitativa varor kommer troligtvis inte att vända sig till 

en marknad som varken gynnar kvalitet eller är trygg. EU-domstolen öppnar upp för att säkra 

kvalitet och trygghet genom att skapa möjligheter att förbjuda stora digitala marknadsplatser i 

C-230/16 Coty. Den menar dock att det bara är tillåtet om kriterierna för selektiv distribution 

uppfylls. Ett av dessa kriterier, som redogjorts för i uppsatsen, är att begränsningen ska medföra 

effektivitetsvinster. EU-domstolen öppnar upp för samma möjlighet i C-439/09 Pierre Fabre 

där den menar att totala förbud mot försäljning på internet kan vara tillåtet om 

effektivitetsvinster motiverar det i enlighet med artikel 101.3 FEUF.162 EU-domstolen framför 

dock att deras slutsats i C-439/09 Pierre Fabre enbart gäller för målet i fråga. Det bör därför 

noteras att det är oklart om det är möjligt att dra några generella slutsatser från C-439/09 Pierre 

Fabre.  

 

Tillverkare ges möjligheten att kontrollera sin försäljning så att de känner sig trygga att använda 

den digitala marknaden genom C-230/16 Coty. Eftersom de bara är tillåtna att göra detta om 

det resulterar i positiva effekter bör marknaden gynnas trots att tillgång och öppenhet begränsas. 

Den digitala marknaden gynnas genom att tillåta begränsningar eftersom tillverkare troligtvis 

väljer att sätta fler varor där. Utan möjligheten till kontroll kan det finnas risk för att tillverkare 

inte vill agera på en digital inre marknad. Brist på kontroll kan också leda till nedsatt kvalitet 

vilket i sin tur kan få effekten att konsumenter inte vill köpa varorna. En digital marknad 

kommer i sådana fall inte växa och målet att utveckla en sådan kan bli svårare att uppfylla.  

 

 

                                                 
162 Se 439/09 Pierre Fabre. Se även European E & M Consultants [https://www.ee-

mc.com/uploads/media/Vertical_restraints_on_online_sales.pdf] 2018-11-20, s. 2.  

https://www.ee-mc.com/uploads/media/Vertical_restraints_on_online_sales.pdf
https://www.ee-mc.com/uploads/media/Vertical_restraints_on_online_sales.pdf
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Målsättningen att utveckla den inre marknaden på internet och intresset att skapa ett skydd för 

tillverkaren kan gynnas samtidigt. Vertikala begränsningar medför inte alltid negativa effekter 

utan snarare positiva. Att göra en bedömning utifrån effekten av en sådan begränsning istället 

för en bedömning utifrån syftets eventuella påverkan på konkurrensen bör i framtiden göra det 

möjligt att tillåta fler vertikala avtal som faktiskt gynnar konkurrensen. En sådan ändring i hur 

bedömningen görs kan således vara positiv. I kapitel 4.1.1 framkommer det dock att effekten 

kan vara olika beroende på vilka marknadsandelar parterna har samt på vilken marknad 

bedömningen görs. Det bör därför beaktas att en bedömning utifrån effekten av en begränsning 

kan medföra att lika fall bedöms olika samt att varje avtal kan kräva en enskild bedömning.  

 

Slutsatserna som presenterats ovan bör främst gälla för varor där konsumenter köper dem på 

grund av dess kvalitet. Det kan vara svårare att motivera att begränsningar för varor som enbart 

konkurrerar genom prissättning medför positiva effekter samt skapar en effektiv marknad. 

Sådana varor är inte i behov av kvalitet på samma sätt och behöver därför inte skyddas. I dessa 

fall bör det således vara svårare att dra slutsatsen att vertikala begränsningar i form av selektiv 

distribution går ihop med målet att utveckla en digital inre marknad. Eftersom det råder 

oklarheter inom EU angående vad som faktiskt utgör en vara av sådan kvalitet att det motiverar 

selektivitet är det önskvärt med ett avgörande från EU-domstolen. Kriterier som bör uppfyllas 

för att en vara ska ses som en ”lyxvara” skulle kunna presenteras. EU-domstolen skulle även 

kunna klargöra om selektiv distribution endast kan användas för lyxvaror eller även för varor 

av högre kvalitet. 
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