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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Under tidsperioden 1990 – 1999 dömde Europeiska kommissionen (kommissionen) ut böter 

till följd av konkurrensbegränsande verksamhet uppgående till en summa på drygt 600 

miljoner euro. Summan för samma åtgärd avseende tidsperioden 2000 – 2009 uppgick till 

ungefär 11 miljarder euro.
1
 Frågan är vad som är den bakomliggande orsaken till denna 

förändring och tydliga ökning i bötessumman. Först och främst kan det sägas att det är den av 

EU:s instanser adopterade doktrinen om ekonomiska enheter som rubbat processen avseende 

utdömandet av böter.
2
 Närmare bestämt innebär detta förfarande att flera företag, exempelvis 

samtliga bolag inom en koncern, bildar en ekonomisk enhet och därmed också ett företag i 

konkurrensrättslig mening. Detta resulterar i att kommissionen, i stället för att bötfälla 

dotterbolaget med den lagstadgade summan om 10 procent av bolagets årliga omsättning, kan 

beräkna böterna enligt hela koncernens årliga omsättning.
3
 I samband med detta uppstår en 

viktig fråga huruvida det ovan förklarade förfarandet är korrekt eller om det i stället är en ren 

ekonomisk-politisk fråga. Med andra ord är det klart att detta förfarande kan inom vissa 

koncerner väcka en tanke om att de juridiska reglerna får ge vika åt EU:s intresse att agera så 

avskräckande som möjligt. Det är förståeligt att detta förfarande har orsakat en debatt där 

bland annat åsikten att EU:s agerande står i strid med bestämmelserna i EU-stadgan om de 

grundläggande rättigheterna
4
 avseende personligt ansvar, även känt som nulla poena sine 

culpa.
5
 

 

I dagens läge kan det tänkas bli allt vanligare att koncerner, främst av ekonomiska vinstskäl 

och fiskala skäl, har andra typer av juridiska personer än traditionella aktiebolag som ägare. 

Exempelvis kan stiftelser och olika typer av renodlade finansiella bolag utgöra delar av en 

koncern, oftast som moderbolag. I samband med detta uppstår frågan vilken inverkan sådana i 

en koncern icke traditionella bolagsformer får vid bedömningen av ekonomiska enheter samt 

på det konkurrensrättsliga företagsbegreppet. Vidare kan det också frågas huruvida reglerna 

beträffande innehav av samtliga aktier i dotterbolag aktualiserar ett identiskt ansvar för icke 

traditionella moderbolag, så som det gjorde i det tidiga och vägledande målet Imperial 

                                                 
1
 Europeiska kommissionen [http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf], 2014-11-17. 

2
 Thomas, 2012, s. 11.  

3
 Thomas, 2012, s. 11-12. 

4
 2010:C:83:02, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 48-49. 

5
 Thomas, 2012, s. 15. 
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Chemical Industries.
6
 Eftersom det föreligger en viss skillnad avseende moderbolagets ansvar 

i traditionella koncerner jämfört med så kallade orena koncernstrukturer, finns incitament för 

en utredning vad som egentligen gäller för den sistnämnda koncernformen och hur den 

svenska rätten påverkas av EU-rättsliga riktlinjer. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt beträffande koncernansvar inom 

konkurrensrätten samt att klarlägga hur regleringen tillämpats på så kallade orena 

koncernstrukturer. Vidare är syftet att utifrån utredningen belysa och analysera problematiken 

som uppstår inom svensk rätt på grund av att nationell lag inte är identiskt utformad med EU-

rätten – hur inverkar det på koncernansvaret för orena koncernstrukturer i Sverige? 

 

Med hjälp av utredningen och analysen är syftet att försöka besvara följande frågeställningar: 

 Behöver regleringen i konkurrenslagen (2008:579) (KL) revideras för att 

rättstillämpningen mellan svensk rätt och EU-rätt ska harmoniseras och därmed bli 

mera korrekt? 

 Strider nuvarande rättstillämpning mot legalitetsprincipen? 

 Kan orena koncernstrukturer över huvud taget bli föremål för koncernansvar med 

nuvarande bestämmelser i KL? 

 

Uppsatsen har avgränsats till att avseende orena koncernstrukturer endast behandla 

ägarformerna stiftelser, holdingbolag, private equity-bolag och joint ventures. De valda 

typerna av juridiska personer passar väl för uppsatsens frågeställningar i och med att relevant 

EU-rättspraxis finns som grund för utredningen. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på ett sätt som genom en systematiskt struktur möjliggör för läsaren 

att skapa sig en tydlig uppfattning om dels ämnet i sig, dels gällande rätt avseende 

rättsområdet som sådant och dels hur problematiken mellan EU-rätten och den svenska 

nationella konkurrenslagstiftningen kommer till uttryck. 

 

                                                 
6
 Mål C-48/69, Imperial Chemical Industries mot Kommissionen. 
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Uppsatsen inleds med en kort bakgrund avseende ämnesvalet. Därefter följer uppsatsens 

syfte, disposition, metodval, teoretiska utgångspunkter samt nödvändiga förtydliganden 

avseende vissa centrala och i uppsatsen frekvent förekommande begrepp. 

 

Därefter följer framställningen avseende gällande rätt beträffande koncernansvar på 

konkurrensrättens område. Kapitel två, tre och fyra presenteras här tillsammans eftersom de 

har en stark koppling. I kapitel två beskrivs de grundläggande reglerna beträffande 

koncernansvar inom konkurrensrätten, främst utifrån EU-domstolens praxis. Det kapitlet är en 

nödvändig grund för resterande arbetet. Efterföljande kapitel behandlar koncernansvaret inom 

orena koncernstrukturer. Uppsatsens fjärde kapitel behandlar koncernansvaret inom joint 

ventures. Kapitlet om joint ventures är separerat från kapitel tre eftersom joint ventures inte 

helt kan likställas med de i tredje kapitlet behandlade bolagsformerna. För klarhetens skull är 

det således bättre att placera behandlingen av joint ventures i ett separat kapitel. 

 

Uppsatsen avslutas med en analys där problemen som kan uppstå i samband med 

koncernansvar inom orena koncernstrukturer behandlas. Analysens utgångspunkt är de 

olikheter som föreligger mellan den svenska konkurrenslagstiftningen och det EU-rättsliga 

regelverket. 

 

1.4 Metod och material 

Det kan ibland vara svårt att i exakta ord definiera vilken karaktär eller vilken typ en uppsats 

är av. Det kriterium som dock kan anses ligga till grund för de flesta uppsatser, så även för 

denna, är kravet på vetenskaplighet. Begreppet vetenskaplighet är dock, i likhet med vad även 

Sandgren påpekar, mera problematiskt inom rättsvetenskapen eftersom rättsvetenskapens 

påståenden och yttranden inte går att fastställa empiriskt.
7
 En lösning på detta problem kan 

vara att man låter ”auditoriet”, i detta fall rättsvetenskapens sammanfattade mening, avgöra 

huruvida något är att beakta som vetenskapligt eller ej.
8
 Detta synsätt stöds av Wallén som 

betonar vikten av andra forskares medtycke som det tyngsta beviset på vetenskaplighet.
9
 

Eftersom detta synsätt dock primärt är tilltänkt att appliceras på traditionell rättsvetenskap, 

och därmed bortser från metoder där exempelvis undersökningar av mera empirisk karaktär 

kan ingå, följer uppsatsen inte denna systematik strikt eftersom de olika delarna i 

                                                 
7
 Sandgren, 2006, s. 537. 

8
 Sandgren, 2006, s. 537. 

9
 Wallén, 1996, s. 23. 
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framställningen inte möjliggör en tillämpning av endast den traditionellt rättsvetenskapliga 

metoden.
10

 

 

För att uppnå syftet med denna uppsats krävs det att rätten avseende de relevanta områdena 

behandlas och analyseras. I likhet med vad som påpekats ovan bortses från den traditionellt 

rättsvetenskapliga metoden och i stället tillämpas den rättsvetenskapliga metoden. Enligt 

Sandgren är argumentation en central byggsten i rättsvetenskapliga verk och detta kan 

kopplas ihop med kritisk analys, vilket som naturligt sammanfaller med argumentation.
11

 

Denna metod är mest lämpad för uppsatsen eftersom rättskälleläran tillämpas i ett vidare 

perspektiv samtidigt som intryck och hjälp hämtas även från andra rättskällor och metoder.
12

 I 

och med att uppsatsen genomgående studerar rätten samt behandlar problem, dess orsaker och 

följder står det klart att metoden präglas av en ökad kunskap om rätten. Det kan i sin tur ses 

som grunden i den rättsvetenskapliga metoden.
13

  

 

I uppsatsens utredande del ligger fokus på rättsutvecklingen inom EU. Eftersom den styrande 

rättskällan inom EU är rättspraxis, blir tillämpningen av rättskälleläran något modifierad 

beträffande just den delen av uppsatsen. I och med avsaknaden av förarbeten blir vikten av 

domstolarnas motiveringar i de olika fallen av central betydelse eftersom de således också 

möjliggör en grund för uppsatsens andra huvuddel vilken utgörs av analysen. Beträffande 

utredningen har även juridisk doktrin i form litteratur och vetenskapliga artiklar använts. 

Avseende detta källmaterial kan det påpekas att de läroböcker som använts bidrar med 

exempelvis goda sammanfattningar av de rättsregler och principer vilka EU-domstolen (EUD) 

använt sig av samt byggt sina avgöranden på. De vetenskapliga artiklar som studerats har i 

flertalet av fallen ett mera kritiskt angreppssätt avseende domstolarnas ageranden i vissa fall. 

Därmed fungerar dessa artiklar som ett bra stöd för uppsatsens teoretiska utgångspunkt och de 

bidrar även till att upprätthålla en kritisk ståndpunkt i analysen. 

 

Uppsatsens analytiska del kräver viss förändring avseende metodval. En modifierad 

komparativ metod valdes därvid eftersom fokus i den delen av uppsatsen ligger på det 

svenska rättssystemet samt huruvida de gällande EU-rättsreglerna påverkar den svenska 

rättstillämpningen. Enligt Valguarnera uppfyller inte parallell behandling av två rättssystem 

                                                 
10

 Sandgren, 2006, s. 538, not 41. 
11

 Sandgren, 2007, s. 39. 
12

 Sandgren, 2007, s. 39. 
13

 Sandgren, 2007, s. 39. 
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kännetecknen för en komparativ metod utan i stället krävs att två rättssystem klart och tydligt 

jämförs med varandra.
14

 EU-rätten är givetvis även en del av svensk rätt men eftersom EU-

rätten och det svenska rättssystemet skiljer sig åt avseende bland annat rättskällornas 

tillämpning kan en viss skillnad i rättssystemen identifieras. EU-rätten har också en stark 

inverkan på svensk rätt men så länge de två systemen inte är identiska finns det utrymme för 

en komparativ metod om än inte i en renodlad form. Det bör också påpekas att metodvalet 

inte helt sammanfaller med Valguarneras komparativa metod eftersom den utgår ifrån att två 

nationella rättssystem, vilka logiskt nog inte är bindande för den praktiserande juristen i det 

andra landet, jämförs.
15

 I stället görs en jämförelse mellan två närliggande rättssystem vilka 

till en stor utsträckning ändå påverkar varandra, det vill säga svensk rätt och EU-rätt. 

Metodvalet innefattar EU-rätt vilken enligt huvudregeln ska ha företräde och därmed blir 

tillämpligt i medlemsländerna, men det finns ett intresse av att använda denna metod för att 

undersöka den svenska rättens funktion eftersom lydelsen inte är identisk med EU-rättens 

regler.
16

 Med andra ord är frågan hur tillämpningen av svensk rätts kan påverkas eftersom 

EU-rättens lydelse inte är identisk. 

  

Även i delarna där svensk rätt behandlas har en mer extensiv rättskällelära använts. 

Metodvalet i de delarna liknar i större utsträckning en traditionell rättsvetenskaplig metod 

eftersom att svaret beträffande undersökningen av rättens tillämpning tar utgångspunkt i de 

traditionella rättskällorna, och till skillnad från den EU-rättsliga delen finns förarbeten till 

hjälp för att klargöra vissa oklarheter. Rättskällelärans extensiva karaktär kommer till uttryck 

i och med att material som inte nödvändigtvis klassificeras som traditionella rättskällor 

används, framför allt myndighetspraxis från Konkurrensverket (KKV). Studerande av svensk 

myndighetspraxis ger en god bild av tillämpningen av de svenska rättsregler samt hjälper till 

att därefter analysera de aktuella rättsreglernas funktion i förhållande till EU-rättsliga regler. 

 

Uppsatsen präglas också genomgående av författarens kritiska angreppssätt gentemot 

rättsutvecklingen avseende koncernansvar. Därför kan vissa likheter med kritisk 

rättsdogmatik identifieras. Eftersom vissa problem med den rådande regleringen påträffats har 

uppsatsen försökt att belysa dessa brister samt indikera att dessa bristfälligheter borde 

avhjälpas. Jan Kleineman menar att vetenskaplig forskning kan bedrivas med hjälp av kritisk 

                                                 
14

 Valguarnera, 2013, s. 141. 
15

 Valguarnera, 2013, s. 142. 
16

 Hettne, Otken Eriksson, 2011, s. 174. 
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rättsdogmatisk metod och att uppgiften då blir att visa att de gällande rättsreglerna inte är 

tillfredställande samt att problemet bör åtgärdas.
17

 Eftersom syftet med denna uppsats inte är 

att arbeta fram en renodlad de lege ferenda-slutsats är inte heller ett kritiskt rättsdogmatiskt 

metodval tillämpat i dess fullständiga form. På grund av detta har uppsatsens angreppssätt 

kopplats ihop med en något mildare version av den nämnda metoden. 

 

Det i uppsatsen använda materialet tillmäts genomgående hög trovärdighet. Traditionella 

rättskällor har använts och i samtliga fall är materialet hämtat från förstahandskällorna för att 

minska risken för tradering som kan uppstå i de fall sekundärkällor används i stället för de 

primära.
18

 Avseende delen där koncernansvar beträffande private equity-bolag behandlas har 

även internetkällor använts. Orsaken till det är främst att informationen beträffande ämnet i de 

traditionella rättskällorna är mycket knapphändig. Informationen i samtliga internetkällor som 

använts baseras dock på erfarna juristers utlåtanden och därmed tillmäts även dessa källor hög 

trovärdighet. 

 

1.5 Teori och angreppssätt 

Konkurrensrätten har ett antal centrala funktioner vilka kan anses utgöra viktiga delar för 

EU:s funktion. De viktigaste torde vara att försöka uppnå en perfekt konkurrens på såväl hela 

EU:s marknad som på medlemsstaternas nationella marknader. För att uppnå perfekt 

konkurrens bör de beslutande myndigheternas befogenheter vara relativt långtgående. Det kan 

även anses föreligga ett grundläggande behov av välutvecklat samarbete mellan EU:s 

institutioner och de nationella konkurrensmyndigheterna för att uppnå de uppsatta målen. Det 

bör dock understrykas att de ovannämnda befogenheterna inte får tillämpas på ett sätt som blir 

för ingripande i företagens rättigheter. Frågan är om koncernansvaret tillämpat på orena 

koncernstrukturer överskrider denna gräns.  

 

Samtliga frågor i uppsatsen behandlas med ett kritiskt angreppssätt där författaren ställer sig 

kritisk till den utveckling som EU:s institutioner har bidragit till genom sin rättspraxis 

beträffande koncernansvar för de i uppsatsen aktuella orena koncernstrukturerna. Det kritiska 

angreppssättet kopplas ihop till teorin på så vis att jag anser att rättsutvecklingen inte är linje 

med och bidrar inte till att uppfylla konkurrensrättens centrala och fundamentala syften. 

 

                                                 
17

 Kleineman, 2013, s. 39. 
18

 Thurén, 2013, s. 45. 
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Vidare utgår uppsatsen ur ett företagsperspektiv där författaren avser att undersöka huruvida 

de nuvarande reglerna är rättsäkra för företagen. Det valda perspektivet präglas av tanken om 

att presumtioner inte kan vara omöjliga att motbevisa om rättssäkerhet ska anses föreligga. 

 

1.6 Definitioner och förtydliganden 

Uppsatsen innehåller två centrala begrepp vilka inte är allmänt vedertagna men passande för 

att beskriva ämnet. Dessa två begrepp är koncernansvar och oren koncernstruktur. För att 

undvika oklarheter bör dessa begrepp och deras innehåll förklaras redan i detta skede av 

uppsatsen. Vidare kommer även innebörden av moderbolagets intresse i dotterbolaget samt 

innebörden av moderbolagets egen verksamhet att förtydligas. 

 

Med begreppet koncernansvar åsyftas det ansvar som moderbolag har för sina dotterbolag. 

Inom bolagsrätten används detta begrepp ofta i sammanhanget huruvida ett moderbolag ska 

ansvara dess dotterbolags skulder. I denna uppsats avser koncernansvaret inte ansvar för 

skulder utan i stället avser koncernansvaret när och i vilken mån ett moderbolag inom en 

koncern kan hållas ansvarigt för de böter som ett i koncernen ingående dotterbolag åläggs på 

grund av verksamhet som begränsar konkurrensen inom EU. 

 

Begreppet orena koncernstrukturer tar i sin tur sikte på koncerner inom vilka de juridiska 

personerna har en annan form än verksamma aktiebolag. I de fall som är av intresse för denna 

uppsats är det i majoriteten av fallen själva moderbolaget som har formen av en juridisk 

person av mera speciell karaktär. De juridiska personer som behandlas är stiftelser, 

holdingbolag, private equity-bolag samt joint ventures. Holdingbolag och private equity-bolag 

har oftast formen av aktiebolag men i dessa fall är det deras saknad av egen verksamhet och 

aktivitet som ligger till grund för att dessa bolagsformer faller under begreppet. Vidare 

behandlas joint ventures i ett separat kapitel. Orsaken till detta är att koncernformen 

beträffande joint ventures i sin helhet är väldigt unik och den kan svårligen jämföras direkt 

med de andra koncernförhållandena som behandlas i uppsatsen. 

 

Med moderbolagets verksamhet avses i denna uppsats den faktiska verksamhet som bedrivs 

av ett moderbolag inom en koncern. Med andra ord avses verksamhet som innebär ett konkret 

tillhandahållande av varor eller tjänster eller i vart fall ett aktivt handlande på marknaden. 

Således avses med verksamhet inte renodlade ekonomiska eller fiskala intressen som 

moderbolaget har i och med ägandet av dotterbolaget.  
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Angående moderbolagets intresse i dotterbolaget inom orena koncernstrukturer syftar jag i 

denna uppsats på den typen av ägande som grundar sig endast på rent ekonomiska eller 

fiskala grunder. Således avser det ett intresse som inte är likt det intresse som ett moderbolag 

inom en traditionell koncern har i sitt dotterbolag. Inom en traditionell koncern torde 

moderbolagets intresse i dotterbolaget i stället baseras på aspekter knutna till exempelvis 

produktionen av varor som även ingår i moderbolagets egens verksamhet. 

 

2 Koncernansvarets huvudregler 
 

2.1 Koncernansvarets grundvalar 

Koncernansvaret, likt en del andra begrepp inom unionsrätten, har inte preciserats i fördragen 

utan begreppet har istället utvecklats genom rättspraxis och kommer förmodligen att 

utvecklas på samma sätt även framöver. Koncernansvarsbegreppet bygger på ett antal centrala 

konkurrensrättsliga begrepp vilka behöver förklaras var för sig för att innebörden av 

koncernansvaret ska kunna tydliggöras.  

 

2.1.1 Företagsbegreppet 

En av de mest centrala aspekterna, i syfte att värna om effektiv konkurrens på den inre 

marknaden är företagsbegreppet. Artikel 101 och 102 i Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF) stadgar om förbudet för företag att agera på sätt som riskerar att 

konkurrensen på den inre marknaden hindras, begränsas eller snedvrids. Förbud för företag att 

ingå avtal eller samordna med varandra på ett sätt som har en effekt på konkurrensen stadgas i 

artikel 101 FEUF. Artikel 102 FEUF i sin tur förbjuder företag, med dominerande ställning på 

marknaden, att agera på sätt som innebär ett missbruk av dess dominerande ställning. Det bör 

dock anmärkas att innebörden av begreppet företag inte getts en precis definition i FEUF, 

utan har i stället blivit en uppgift för EU:s domstolsinstanser att utforma.
19

 Denna uppgift har 

domstolsinstanserna uppfyllt i en rad av avgöranden. 

 

Den korta men samtidigt mycket vida definition som EUD gett företagsbegreppet är att det 

omfattar samtliga enheter som utövar verksamhet som kan anses vara av ekonomisk karaktär, 

samtidigt som enhetens rättsliga status och hur den finansieras inte är utav intresse.
20

 Den 

                                                 
19

 Jones, Sufrin, 2014, s. 127. 
20

 Mål C-41/90, Höfner och Elser mot Macrotron, punkt 21. 
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nyss anförda definitionen av företag har utvidgats genom praxis från EUD. EUD har bland 

annat hävdat att en verksamhet, vars huvudsyfte är att erbjuda varor eller tjänster på en viss 

marknad, är att betrakta som ekonomisk verksamhet och därmed ska tolkas in i 

företagsbegreppet.
21

 Förutom de ovan presenterade kraven har EUD slagit fast att 

företagsbegreppet i FEUF inte går att applicera på aktivitet vilken saknar ekonomisk prägel 

avseende dess syfte, art samt det regelverk vilket aktiviteten är underkastat.
22

 Kravet gällande 

verksamhetens ekonomiska karaktär saknar en tydlig definition samt innebörd, och därmed 

bör detta rimligen ses över mera noggrant. 

 

2.1.2 Innebörden av ekonomisk respektive icke ekonomisk verksamhet 

Som presenterats ovan, hävdade EUD i Höfner Elser, att varje enhet som etablerar sig för att 

driva ekonomisk verksamhet gör det i form av ett företag.
23

 Detta i sin tur betyder att det är 

innebörden av ekonomisk verksamhet som är av intresse att undersöka.
24

  

 

Det grundläggande kravet för att en verksamhet ska anses drivas ekonomiskt, är att varor, 

alternativt tjänster, bjuds ut på marknaden av företaget i fråga.
25

 Rättspraxis från EU:s 

instanser exemplifierar vad som kan tolkas in i begreppet att erbjuda varor eller tjänster på en 

marknad. EUD har stadgat att bland annat arbetsförmedlingens verksamhet
26

 samt 

erbjudandet av ambulanstjänster mot betalning
27

 aktualiserar ekonomisk verksamhet. EUD:s 

Tribunal (Tribunalen) har i sin tur följt kommissionens linje och stadgat att även en enhet som 

endast förvarar varor åt en annan aktör som i sin tur medverkar i en kartell, kan även den 

förstnämnda enheten anses utgöra ett företag i fördragets mening.
28

 Denna bedömning 

illustrerar på ett bra sätt hur långtgående det konkurrensrättsliga ansvaret beträffande karteller 

är. 

 

Vidare krävs det varken något vinstsyfte eller att själva syftet med verksamheten är av 

ekonomisk karaktär för att en verksamhet per automatik ska kunna anses vara ekonomisk. 

                                                 
21

 Förenade målen C-180/98 – C-184/98, Pavel Pavlov m.fl. mot Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, 

punkt 75. 
22

 Mål C-303/99, Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde  van Advocaten, punkt 57. 
23

 Mål C-41/90, Höfner och Elser mot Macrotron, punkt 21. 
24

 Wish, Bailey, 2012, s. 85. 
25

 Wish, Bailey, 2012, s. 85. 
26

 Mål C-41/90, Höfner och Elser mot Macrotron, punkt 21. 
27

 Mål C-475/99, Firma Ambulanz Glöckner mot Landkreis Südwestpfalz, punkt 19. 
28

 Mål T-99/04, AC-Treuhand mot Kommissionen. 
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Denna ståndpunkt har EUD antagit i äldre praxis bland annat genom Van Landewyck
29

och 

Sacchi.
30

 Tolkning har sedermera preciserats i det färskare avgörandet Casa di Risparmio di 

Firenze,
31

 där domstolen menade att verksamheten ska ses som ekonomisk om den som 

utövar verksamheten utan vinstsyfte gör det i konkurrens med andra aktörer som har ett 

vinstsyfte. 

 

Odudu har utarbetat en sammanfattning av omständigheter vilka kan indikera på existensen av 

ekonomisk verksamhet. Odudu menar att de kriterier som starkt indikerar på ekonomisk 

verksamhet är följande; varor eller tjänster måste bjudas ut, den juridiska enheten måste 

ansvara för den ekonomiska risken och det måste i vart fall existera en möjlighet att erhålla en 

vinst genom verksamheten.
32

 Enligt den funktionella rättstillämpning som EUD använt sig av 

förhåller det sig så att om de två första kriterierna är uppfyllda är det ointressant huruvida 

företaget hade ett vinstsyfte eller inte.
33

 

 

För klarhetens skull ska nu i korta drag exemplifieras vad som, till motsats från ovan anförda, 

i stället är att klassificera som icke ekonomisk verksamhet. I stora drag kan det sägas att 

begreppet ekonomisk verksamhet inte omfattar sådan verksamhet som bygger på tanken om 

solidaritet eller ett agerande som kan tolkas som myndighetsutövning.
34

 Vidare bör inte heller 

verksamhet, vilken är underordnad en icke ekonomisk verksamhet, tolkas som ekonomisk 

verksamhet.
35

 Detta scenario förklarades utförligt av Tribunalen i dess avgörande i FENIN
36

 

och fastslogs efter överklagan av EUD.
37

 Tribunalens resonemang har även tillämpats i ett 

senare fall, SELEX.
38

 I det fallet hade en organisation gett bistånd i form av tjänster för att 

förbättra säkerheten i luftfartstraffiken, men eftersom verksamheten underkastades en annan 

verksamhet vilken inte var av ekonomisk karaktär kunde inte heller den subsidiära 

verksamheten tolkas som ekonomisk i konkurrensrättsligt hänseende. 

 

                                                 
29

 Förenade målen C-209-215/78 och C-218/78, Van Landewyck m.fl. mot Kommissionen, punkt 88. 
30

 Mål C-155/73, Sacchi, punkt 13-14. 
31

 Mål C-222/04, Casa di Risparmio di Firenze, punkt 123. 
32

 Odudu, 2006, s. 26. 
33

 Mål C-67/96, Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds Textilindustrie; Jones, Surfin, 

2014, s. 127. 
34

 Baily, Whish, 2012, s. 87. 
35

 Baily, Whish, 2012, s. 87. 
36

 Mål T-319/99, FENIN mot Kommissionen. 
37

 Mål C-205/03 P, FENIN mot Kommissionen. 
38

 Mål C-113/07 P, SELEX Sistemi Integrati SpA mot Kommissionen, punkt 91-92, 96. 
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2.1.3 Principen om ekonomisk enhet 

Beträffande koncernansvar är principen om ekonomisk enhet av mycket central betydelse. 

Principen brukar oftast sammankopplas till bestämmelsen i artikel 101(1) FEUF, det vill säga 

att avtal mellan företag inom samma koncern inte omfattas av konkurrensförbudet i den 

ovannämnda artikelns mening. Med andra ord innebär det att om två helägda dotterbolag 

inom samma koncern samspelar på marknaden ska det inte anses strida mot konkurrensrättens 

regler eftersom dessa inte utgör separata och självständiga ekonomiska enheter.
39

 

Anmärkningsvärt är att dotterbolag måste ingå i samma koncern, och därmed ha samma 

ägare, för att de konkurrensrättsliga reglerna inte ska bli tillämpliga på grund av ekonomiska 

enhetens princip. Likaså om ett dotterbolag ägs av flera från varandra obundna moderbolag 

bildar dessa inte en ekonomisk enhet med dotterbolaget i fråga.
40

 

 

Huvudregeln är, såsom EUD stadgade i Viho,
41

 att dotterbolaget måste utsättas för betydande 

inflytande från moderbolaget genom en ägarandel om 100 procent för att de ska bilda en 

ekonomisk enhet och att förfaranden bolagen emellan därmed inte omfattas av regleringen i 

artikel 101 FEUF. En intressant jämförelse går däremot att hämta från svensk praxis där KKV 

ansåg att ett ägande som uppgick till 91 procent räckte för att avtalen mellan Stockholms Stad 

och Stokab AB inte skulle ses som konkurrensbegränsande eftersom dessa ingick i samma 

ekonomiska enhet.
42

 I fallet förelåg alltså en ägarandel som uppgick till 91 procent vilket 

därmed inte stämmer överens med resonemanget i Viho där grunden för en ekonomisk enhet 

bestod moderbolagets ägarandel som uppgick till 100 procent av dotterbolagets aktiekapital.  

 

Det som rimligtvis bör ligga till grund för en analys avseende huruvida två juridiska personer 

bildar en ekonomisk enhet är graden av inflytande den ena aktören, det vill säga moderbolaget 

om det rör sig om en koncern, utgör visavi andra.
43

 Inflytandet som krävs av moderbolaget för 

att en ekonomisk enhet ska anses föreligga ska vara betydande och av en sådan grad att 

dotterbolaget inte kan anses vara kapabel till att agera självständigt på marknaden.
44

 EUD har 

i sin tidigare praxis uttryckt att när dotterbolaget saknar ekonomisk självständighet 

konstituerar det en ekonomisk enhet mellan moder- och dotterbolaget.
45

 Kommissionen har i 

                                                 
39

 Gölstam, 2013, s. 66. 
40

 Gustafsson, Westin, 2010, s. 48. 
41

 Mål C-73/95 P, Viho Europe BV mot Kommissionen, punkt 51. 
42

 Konkurrensverkets beslut den 5 februari 1998 dnr 185/96, Stokab AB. 
43

 Gustafsson, Westin, 2010, s. 48. 
44

 Gustafsson, Westin, 2010, s. 48. 
45

 Mål C-22/71, Béguelin Import  mot G.L. Import Export, punkt 8. 
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sina riktlinjer följt EUD:s resonemang i Viho och anser att kravet på avgörande inflytande är 

av central betydelse samt att det samma gäller även avseende systerbolag vilka ägs av samma 

moderbolag.
46

 Frågan som uppkommer till följd av detta är vad som ska betraktas som sådant 

avgörande inflytande från moderbolagets håll, att dotterbolaget inte kan anses ha möjlighet att 

agera självständigt på marknaden. En definition går att hitta i EUD:s praxis där domstolen 

menade att utredningen, huruvida avgörande inflytande har förekommit, alltid måste utgå från 

förutsättningarna i det enskilda fallet.
47

 Det betyder alltså att det är svårt att definiera 

parametrar för avgörande inflytande vilka är tillämpliga i samtliga fall. Principen om 

ekonomisk enhet är central för avgörandet huruvida konkurrensbegränsande horisontella avtal 

kan förekomma mellan företag inom samma koncern men har senare också använts för att 

lösa frågan angående ansvarssubjekt vid konkurrensöverträdelser. Förfarandet har utsatts för 

kritik av vissa skribenter.
48

 

 

2.2 Ansvarssubjektet vid konkurrensbegränsande verksamhet inom en 
koncern 

Enligt huvudregeln inom konkurrensrätten ska det eller de företag i vilkas verksamhet 

överträdelse av konkurrensregelverk skett, betala en konkurrensskadeavgift.
49

 

Konkurrensskadeavgift kan aktualiseras för ett företag om verksamheten har innefattat en 

överträdelse av artikel 101 eller 102 FEUF alternativt 2 kap. 1 § eller 2 kap. 7 § KL.
50

 

Motsvarande sanktion återfinns även i EU:s regelverk men benämns där som böter istället för 

konkurrensskadeavgift.
51

 

 

Det som är av intresse avseende koncerner är huruvida moderbolag kan åläggas en sanktion 

för ett dotterbolags agerande, exempelvis medverkan i en olovlig konkurrenshämmande 

kartell. Vidare är frågan under vilka premisser moderbolaget kan hållas ansvarigt samt vilka 

ägarkonstruktioner som aktualiserar ansvar för moderbolag. Huvudregeln torde ändå vara att 

inom en koncern kan moderbolaget hållas ansvarigt för dotterbolagets agerande.
52

 En 

noggrannare redogörelse av de olika kraven presenteras nedan. 

 

                                                 
46

 2011:C 11:01, Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt på 

horisontella samarbetsavtal, punkt 11. 
47

 Mål 170/83, Hyrdotherm mot Compact, punkt 11. 
48

 Jones, Sufrin, 2014, s. 141; s. 141, not 128. 
49

 Karlsson, Östman, 2014, s. 1014. 
50

 Karlsson, Östman, 2014, s. 1010. 
51

 Gustafsson, Westin, 2010, s. 272. 
52

 Karlsson, Östman, 2014, s. 1015. 
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2.2.1 Akzo-testet och presumtionen för avgörande inflytande 

Frågan vad som ska tolkas som ett avgörande inflytande från moderbolagets sida har 

besvarats av EUD i ett antal avgöranden. Det tydligaste och kanske mest viktiga av dessa är 

Akzo Nobel NV.
53

 EUD hävdade, i likhet med resonemanget i Imperial Chemical Industries,
54

 

att i fall där koncernstrukturen är sådan att moderbolagets aktieinnehav i dotterbolaget uppgår 

till 100 procent av dotterbolaget, kan moderbolaget per automatik anses ha ett avgörande 

inflytande på dotterbolaget.
55

 Skillnaden mellan resonemangen i Akzo Nobel och Imperial 

Chemical Industries är att i Akzo begränsade sig domstolen endast till ett ägande som uppgick 

till samtliga 100 procent, medan ägarförhållandet i Imperial Chemical Industries omfattade 

samtliga aktier eller i vart fall en större del av aktiekapitalet, det vill säga det var möjligt att 

ett ägande som inte omfattade samtliga aktier även det aktualiserade ett avgörande 

inflytande.
56

 Om ett dotterbolags aktiekapital innehas till 100 procent av moderbolaget kan 

det alltså presumeras att moderbolaget faktiskt också utövat ett avgörande inflytande på 

dotterbolaget och dess agerande på marknaden.
57

 Med andra ord behöver inte kommissionen 

visa att moderbolaget faktiskt utövat ett avgörande inflytande på dotterbolaget i praktiken. 

Det som är viktigt att påpeka avseende presumtionen är att denna kan brytas av moderbolaget 

genom bevis om att dotterbolaget, trots det totala ägandet, agerat självständigt på 

marknaden.
58

 Moderbolagets bevisbörda i liknande fall har fastslagits av EUD i tidigare 

avgöranden, exempelvis i Stora Kopparbergs bergslag.
59

  

 

Det står relativt klart att det är svårt att motbevisa presumtionen och att den stora majoriteten 

av moderbolag som försökt sig på detta har misslyckats.
60

 EU:s domstolar har inte heller 

fastslagit några konkreta exempel på vilka bevis eller omständigheter som ska anses vara av 

ett sådant värde att domstolen kan konstatera att ett dotterbolag handlat självständiga trots att 

det varit helt eller näst intill helt underkastat moderbolagets ägande. Liknande resonemang 

går att hitta även i svensk praxis. I MD 2001:30 ansåg Marknadsdomstolen (MD) att 

påföljden av Telia Handel AB:s konkurrensbegränsande verksamhet kunde åläggas dess 

moderbolag Telia AB som ägde samtliga aktier i Telia Handel AB. Ekonomiska enhetens 

                                                 
53

 Mål C-97/08 P, Akzo Nobel NV m.fl. mot Kommissionen. 
54

 Mål C-48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen. 
55

 Mål C-97/08 P, Akzo Nobel NV m.fl. mot Kommissionen, punkt 60. 
56

 Mål C-97/08 P, Akzo Nobel NV m.fl. mot Kommissionen, punkt 60; Mål C-48/69, Imperial Chemical Industries 

Ltd. mot Kommissionen, punkt 136. 
57

 Mål C-97/08 P, Akzo Nobel NV m.fl. mot Kommissionen, punkt 60. 
58

 Mål C-97/08 P, Akzo Nobel NV m.fl. mot Kommissionen, punkt 60. 
59

 Mål C-286/98, Stora Kopparbergs Bergslag AB mot Kommissionen, punkt 29. 
60

 Baily, Wish, 2012, s. 94. 
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princip och presumtionen om avgörande inflytande vid innehavande av det samtliga 

aktiekapitalet, vägde enligt MD över de motbevis vilka Telia AB framförde i syfte att 

motbevisa presumtionen. Det finns två intressanta aspekter att kommentera i MD:s 

resonemang. För det första fanns det ett regelefterlevnadsprogram inom koncernen vilket även 

Telia Handel AB var skyldiga att följa.
61

 Uppenbarligen hade Telia Handel AB agerat i strid 

med regelefterlevnadsprogrammet och därmed inte agerat i enlighet med moderbolagets 

instruktioner. MD bortsåg dock från denna aspekt och hävdade att 

regelefterlevnadsprogrammets existens bevisade att avgörande inflytande på dotterbolaget 

hade utövats utav moderbolaget eftersom Telia Handel AB var tvungna att följa instruktioner 

i form av regelefterlevnadsprogrammet.
62

 Vidare spelade det ingen roll huruvida 

koncernledningen kände till Telia Handel AB:s konkurrensbegränsande verksamhet. Enligt 

MD var det tillräckligt att Telia Handel AB stod under kontroll från dess moderbolag och att 

Telia Handel AB därmed inte agerade självständigt.
63

 

 

Det ovan diskuterade tvåstegsförfarandet har även kallats för Akzo-testet.
64

 Intressant i detta 

hänseende är omständigheten att om dotterbolaget är helägt eller näst intill helägt, räcker det 

att kommissionen bevisar ägarförhållandet för att uppfylla Akzo-testets andra del, det vill 

säga bevisningen om att avgörande inflytande faktiskt har utövats.
65

 Eftersom det ändå ska 

vara möjligt att motbevisa presumtionen om avgörande inflytande, aktualiseras givetvis 

frågan vad som krävs av moderbolaget för att omkullkasta presumtionen.
66

 Sammantaget kan 

sägas att de bolag som lyckats motbevisa presumtionen har gjort det främst på rent 

processuella grunder snarare än på materiell bevisning. I Grolsch
67

 ansåg Tribunalen däremot 

att moderbolaget Koninklijke Grolsch NV inte kunde tillskrivas ansvar för dotterbolaget 

Grolsche Bierbrouwerij Nederland:s medverkan i en kartell beträffande marknaden för öl i 

Nederländerna på grund av bristande motivering.
68

 Närmare bestämt föll kommissionens talan 

på grund av att kommissionen inte tydligt hade visat de rättsliga, ekonomiska alternativt 

organisatoriska band som förelåg mellan moder- och dotterbolaget.
69

 Kommissionen hade inte 

heller separat nämnt namnet på dotterbolaget, eller motiverat varför de vidtagit åtgärder mot 

                                                 
61

 MD 2001:30. 
62

 MD 2001:30. 
63

 MD 2001:30. 
64

 Thomas, 2012, s. 12. 
65

 Mål C-97/08 P, Akzo Nobel NV m.fl. mot Kommissionen, punkt 61. 
66

 Mål C-97/08 P, Akzo Nobel NV m.fl. mot Kommissionen, punkt 60. 
67

 Mål T-234/07, Koninklijke Grolsch mot Kommissionen. 
68

 Mål T-234/07, Koninklijke Grolsch mot Kommissionen, punkt 92. 
69

 Mål T-234/07, Koninklijke Grolsch mot Kommissionen, punkt 88. 
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koncernen.
70

 Med andra ord hade kommissionen processuellt riktat sin talan endast mot 

moderbolaget.  

 

En intressant implikation av Grolsch-målet som framförts i debatten är, att om kommissionen 

framfört en noggrann argumentation avseende förfarandet samt separerat på moder- och 

dotterbolag, hade antagligen utfallet i målet blivit en annan eftersom moderbolaget innehade 

100 procent av aktiekapitalet i dotterbolaget.
71

 Slutligen utdömdes inte heller några böter 

eftersom kommissionen riktade bötesyrkandet endast mot moderbolaget, i stället för det 

normala tillvägagångssättet där moder- och dotterbolaget begärs solidariskt ansvariga för det 

konkurrensbegränsande beteendet.
72

 På grund av kommissionens bristfälliga talan förelåg 

ingen ekonomisk enhet och eftersom moderbolaget därmed inte kunde åläggas böter, 

utdömdes inga böter alls. 

 

2.2.2 Avgörande inflytande 

Som framförts ovan krävs det för koncernansvar att de olika juridiska enheterna ses som en 

ekonomisk enhet. Det som dock är av högsta intresse är frågan beträffande avgörande 

inflytande från moderbolagets sida samt huruvida det har utövats i praktiken.
73

 Frågan som 

blir intressant i detta hänseende är vad som konstituerar ett avgörande inflytande. I Akzo 

Nobel NV uttryckte EUD att om dotterbolaget, i synnerhet avseende de organisatoriska, 

ekonomiska samt juridiska aspekterna, agerar utifrån moderbolagets riktlinjer ska det tolkas 

som avgörande inflytande.
74

  

 

Intressanta och illustrerande resonemang kan också hittas i Tribunalens praxis. I Otis
75

 

fastslog domstolen att fastän ett moderbolag agerar endast i den mån som krävs av det för att 

uppfylla dess lagstadgade skyldigheter gentemot aktieägarna är det ändå ett sådant ingripande 

i dotterbolagets verksamhet som aktualiserar avgörande inflytande.
76

 Även i Total SA
77

 möttes 

bolagen av ett nederlag i Tribunalen. Moderbolagen hävdade att de endast medverkat i 
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 Mål T-234/07, Koninklijke Grolsch mot Kommissionen, punkt 89. 
71

 Harms, [http://www.natlawreview.com/article/antitrust-fines-inevitability-parental-liability-revisited], 2014-

10-07. 
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 Harms, [http://www.natlawreview.com/article/antitrust-fines-inevitability-parental-liability-revisited], 2014-

10-07. 
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 Jones, Sufrin, 2014, s. 143. 
74

 Mål C-97/08 P, Akzo Nobel NV m.fl. mot Kommissionen, punkt 58. 
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 Målen T-141/07, T-142/07, T-145/07 och T-146/07, General Technic-Otis m.fl. mot Kommissionen. 
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 Målen T-141/07, T-142/07, T-145/07 och T-146/07, General Technic-Otis m.fl. mot Kommissionen, punkt 84. 
77

 Mål T-190/06, Total SA och Elf Aquitaine SA mot Kommissionen. 
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beslutsprocessen för antagande av strategiska beslut avseende hela koncernen, men att 

dotterbolagen helt självständigt hade ansvarat för anpassningen av sin affärspolitik till 

koncernens strategi.
78

 De flertal argument som lades fram godtogs dock inte av Tribunalen 

som ansåg att argumenten inte räckte till för att styrka dotterbolaget Arkemas självständighet 

på marknaden.
79

 EUD gjorde senare samma bedömning och ogillade överklagandet.
80

 

 

2.2.3 Bolagsrättsliga effekter på presumtionen om avgörande inflytande 

Inom svensk rätt återfinns regleringen beträffande koncerner på ett antal olika ställen. Av 

dessa är regleringen i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) den som kanske bäst 

beskriver regleringen av koncernförhållanden inom svensk associationsrätt. 1 kap. 11 § 4 st. 

ABL stadgar att ett moderbolag och ett dotterföretag tillsammans utgör en koncern. 

Moderbolagets aktieinnehav i dotterbolaget är en central aspekt, men även inom bolagsrätten 

måste ett inflytande över dotterbolaget förekomma för att en koncern ska existera.
81

 

Kriterierna för ett moderbolags bestämmande inflytande framgår av 1 kap. 11 § 1 st. 1-4 pt. 

ABL och dessa kriterier förhåller sig självständiga till varandra, det vill säga var och ett av 

kriterierna kan aktualisera ett avgörande inflytande och därmed en koncern.  

 

Avseende aktieinnehav krävs ett innehav som överstiger hälften av samtliga aktier, således är 

inte endast 50 procent tillräckligt för att kravet för koncern ska vara uppfyllt.
82

 Andra 

alternativ som den ovannämnda paragrafen stadgar är så kallade konsortialavtal, möjligheten 

att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna i dotterbolaget samt den intressanta 

varianten i 1 kap. 11 § 1 st. 4 pt. ABL angående så kallade underkastelseavtal. Det sistnämnda 

avtalet är problematiskt eftersom det innebär att två bolag genom ett avtal, innehållande 

stadgandet om att dotterbolaget helt och hållet underkastar sig moderbolagets inflytande, 

skapar en koncern, något som är helt oproblematiskt exempelvis i Tyskland.
83

 Problematiken i 

detta förfarande är att det inte sammanfaller med den svenska regleringen avseende ett 

aktiebolags kompetens beträffande beslutsfattandet.
84

 Ett svenskt aktiebolags olika organ kan 

inte i strid med ABL avtala om att beslutsfattandet ska övergå till ett annat bolag eller att 

bolagsstämman frånsäger sig sin beslutanderätt.
85

 Däremot är det av vikt att påpeka att denna 
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regel givetvis kan tillämpas på dotterbolag så länge det inte är frågan om ett aktiebolag, 

exempelvis när dotterbolaget är ett handelsbolag och då besluten därmed fattas endast av 

bolagsmännen som även kan besluta om att frånsäga sig bolagets beslutanderätt.
86

  

 

Hur dessa regler förhåller sig till de konkurrensrättsliga reglerna avseende koncerner, och 

framför allt avseende ansvarssubjekt vid överträdelser, är inte helt klart. I likhet med vad som 

redogjorts ovan krävs det alltså ett avgörande inflytande för att uppfylla både 

konkurrensrättens och associationsrättens koncernbegrepp. Frågan som kan ställas är dock 

huruvida bolagsrättens koncernbegrepp sammanfaller med den centrala konkurrensrättsliga 

principen om ekonomisk enhet. Ekonomisk enhet bör som begrepp tolkas som något som 

bygger på ekonomiska realiteter.
87

 Denna formulering lämnar givetvis utrymme för tolkningar 

men eventuellt kan detta kopplas ihop med det faktum att avgörandet om en ekonomisk 

enhets existens ska avgöras separat i varje enskilt fall. Förenklat kan det uttryckas att vad som 

utgör en ekonomisk enhet i konkurrensrättslig mening, inte nödvändigtvis alltid behöver 

sammanfalla med definitionen av koncern inom det bolagsrättsliga regelverket.
88

  

 

Av intresse är även den omständigheten huruvida bolagsrättsliga konstellationer kan inverka 

på den konkurrensrättsliga bedömningen av en koncern och hur dess parter påverkar varandra. 

I den nuvarande lydelsen öppnar ABL för en möjlighet att begränsa moderbolagets inflytande 

på dotterbolaget med hjälp av bolagsrättsliga regler. 7 kap. 8 § ABL stadgar nämligen att 

varje aktieägare får rösta för samtliga av sina aktier om inget annat föreskrivs i 

bolagsordningen. Således kan ett moderbolags rösträtt i dotterbolaget begränsas genom en 

reglering i dotterbolagets bolagsordning. Ett exempel på detta förfarande går att hitta i svensk 

konkurrensrättslig praxis. I Posten Sverige AB
89

 förelåg ett ägarförhållande där Posten 

innehade en ägarandel uppgående till 75 procent i bolaget CityMail. På grund av en 

röstbegränsning kunde dock Posten rösta endast för 20 procent av sitt aktieinnehav. Eftersom 

resterande minoritetsägare hade rösträtt som sammanlagt uppgick till 25 procent av samtliga 

aktier hade minoritetsägarna röstmajoritet på bolagsstämman. Härav följde KKV:s tolkning 

att eftersom Posten inte innehade röstmajoritet på bolagsstämman förelåg det inte heller 
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någon möjlighet för Posten att utöva ett avgörande inflytande på CityMail, något som i sin tur 

ledde till tolkningen att Posten och CityMail därmed inte ingick i samma ekonomiska enhet.
90

  

 

I Posten Sverige AB var problemfrågan som sagt om de två företagen bildade en ekonomisk 

enhet, och om därmed de avtal som träffats mellan dessa två bolag utgjorde 

konkurrensbegränsande avtal enligt artikel 101 FEUF alternativt 2 kap. 1 § KL. Fallet visar att 

bolagsrätten, åtminstone i viss mån, inverkar på konkurrensrätten och det avgörande 

inflytandet. Det nyss behandlade fallet med Posten kanske också kan fungera som ett 

vägledande exempel på att en rösträtt understigande minoritetsägarnas sammanlagda rösträtt 

kan fungera som tillräcklig bevisning mot avgörande inflytande från moderbolagens håll. 

Problemet är dock att EU-rättspraxis även stadgar andra aspekter som aktualiserar avgörande 

inflytande och därmed även ekonomisk enhet samt koncernansvar. Således är det svårt att ge 

ett direkt svar på om ett liknande resonemang skulle vara framgångsrikt i dagens läge. 

 

3 Koncernansvar inom orena koncernstrukturer 
 

3.1 Inledning 

Renodlade koncerner, det vill säga en vanlig struktur med minst två verksamma aktiebolag, 

torde vara den mest förekommande varianten beträffande koncerner. Det ter sig dock naturligt 

i dagens allt mera moderna affärssamhälle att koncerner innefattar även andra juridiska 

personer än aktiebolag. Detta kan givetvis inverka på de olika rättsområden som innehåller 

regleringar avseende koncerner, på så vis att reglerna behöver justeras för varje form av 

juridisk person. Samma förhållande gäller även beträffande konkurrensrätten. Frågan är 

däremot om någon justering eller avvikande tillämpning är nödvändig beträffande det 

konkurrensrättsliga koncernansvaret. Frågan är intressant i synnerhet i den situationen när den 

juridiska personen, som utgör en alternativ form av juridisk person till det verksamma 

aktiebolaget, agerar som moderbolag inom koncernen. Det kan nämligen ifrågasättas om 

moderbolaget i dessa fall uppfyller kriterierna för att tolkas som ett företag i 

konkurrensrättslig bemärkelse. 
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Nedan kommer två olika orena koncernstrukturer att behandlas utifrån EU-rättslig praxis. De 

koncernstrukturer vilka kommer att behandlas är för det första fall när koncernens 

moderbolag är en stiftelse och för det andra när moderbolaget utgörs av ett holdingbolag eller 

private equity-bolag. 

 

3.2 Stiftelse som moderbolag 

En koncerns struktur kan se ut på flera olika sätt. Moderbolaget behöver nödvändigtvis inte 

vara ett aktiebolag. Dotterbolagets aktier kan innehas av både av fysiska och juridiska 

personer och beträffande juridiska personer kan flera olika former förekomma, däribland även 

stiftelser.
91

 På så vis kan stiftelsen agera som ett moderbolag inom en koncern om den innehar 

röstmajoritet och därmed ett avgörande inflytande på dotterbolaget. Stiftelsen kan utöva sin 

makt både genom ett direkt ägande och inflytande eller genom ett indirekt ägande.
92

 Med 

direkt ägande menas en ägarstruktur där moderbolaget själv direkt äger en viss del av 

aktiekapitalet i dotterbolaget. En indirekt ägarstruktur omfattar i sin tur de fall där 

moderbolaget äger andelar i ett annat bolag som i sin tur äger aktier i ett dotterbolag. På så vis 

kan moderbolaget ha inflytande på dotterbolaget genom sitt ägande i det bolag som äger 

dotterbolaget. 

 

3.2.1 Mål C-440/11 P Kommissionen mot Stichting Administratiekantoor 
Portielje 

Ett intressant och relativt färskt avgörande beträffande koncernansvar inom en koncern i 

vilken moderbolaget utgörs av en stiftelse är målet Potielje.
93

 I målet aktualiserades flera 

frågeställningar som är av väsentlig karaktär för koncernansvar. De mest centrala aspekterna 

var att stiftelsen själv saknade all form av egen verksamhet samt att ägarstrukturen innehöll 

bägge av de ovannämnda formerna av ägande, det vill säga direkt och indirekt ägande. 

 

Bakgrunden i målet var i korthet följande. Gosselin Group NV (Gosselin) var ett belgiskt 

företag verksamt inom flyttbranschen som erbjöd flytthjälp för både privatpersoner och 

företag samt offentliga aktörer. Kommissionen riktade ett beslut till bland annat Gosselin och 

dess nederländska moderbolag Stichting Administratiekantoor Portielje (Portielje) för 

medverkan i en kartell avseende den ovan beskrivna flyttsektorn. De medverkande bolagen i 

kartellen ansågs av kommissionen ha gjort sig skyldiga till en överträdelse av dåvarande 
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artikel 81 EG (nuvarande artikel 101 FEUF) genom att manipulera anbud, fördela kunder 

mellan bolagen samt fastställt priser sinsemellan. Dessa åtgärder vidtogs i syfte att behålla 

hög prisnivå på marknaden och därmed försvåra konkurrenters inträde på marknaden för 

flyttjänster.
94

 Fallet är anmärkningsvärt framför allt på så vis att Tribunalen friade Portielje 

från koncernansvar medan EUD genom ändring av Tribunalens dom ålade böterna även på 

Portielje. På grund av de olika utfallen är det av värde att analysera dessa skiljaktiga 

bedömningar. Det är värt att påpeka att avseende den praxis som behandlas i denna uppsats är 

det endast i målet beträffande Portielje där Tribunalens och EUD:s åsikter skiljer sig så starkt 

ifrån varandra. 

 

3.2.2 Tribunalens bedömning i Gosselin och Portielje mot Kommissionen 

De aktuella bolagens bakgrund var följande. Gosselin är ett aktiebolag bildat 1987 men 

använder det nuvarande namnet sedan 2007.
95

 Portielje i sin tur är en stiftelse med syfte att 

sammanföra ägarfamiljen och dess aktieinnehavare och därmed säkerställa enhetligheten av 

förvaltningen. Av väsentlig betydelse i detta skede är att påpeka att Portieljes verksamhet inte 

är av kommersiell karaktär.
96

 Detta stöds av de redovisade årsomsättningarna för de två 

parterna. Gosselins årsomsättning vid slutet av räkenskapsåret avseende 2005-2006 uppgick 

till 143 639 000 euro, medan Portieljes omsättning globalt för samma tidsperiod var noll 

euro.
97

  

 

Själva koncernstrukturen i det aktuella fallet var intressant eftersom Portieljes inflytande på 

Gosselin utövades både genom direkt och indirekt ägande. Först och främst innehade Portielje 

själv 92 procent av aktierna i Gosselin medan de resterande åtta procenten av aktierna ägdes 

av Vivet en Gosselin NV. Det indirekta inflytandet aktualiserades eftersom att Portieljes 

aktieinnehav i Vivet en Gosselin NV uppgick till 99,87 procent, med andra ord var det 

därmed alltså frågan om ett näst intill helägt dotterbolag.
98

 Kommissionen kunde därmed 

tillämpa presumtionen om att avgörande inflytande faktiskt utövats eftersom förutsättningarna 

var snarlika med ägarförhållandet i Imperial Chemical Industries.
99

 Frågan som dock inte 

besvaras direkt i tidigare praxis från EU:s domstolar är huruvida det spelar någon roll om 

ägandet och därmed även inflytandet utövas indirekt genom ett annat bolag, i detta fall genom 
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Vivet en Gosselin NV. Det kan dock antas att denna konstellation inte förändrar 

kommissionens bedömning att använda Akzo-testet och presumera att ett avgörande 

inflytande utövats. 

 

Både Portielje och Gosselin överklagade alltså kommissionens beslut från mars 2008. 

Portielje överklagade kommissionens beslut på följande centrala punkter. För det första 

menade Portielje att det inte kan ses som ett företag i konkurrensrättslig mening och för det 

andra att Portielje inte kan hållas ansvarigt för handlingar vidtagna av Gosselin.
100

 Som grund 

för den första punkten, att Portielje inte utgjorde ett företag i konkurrensrättsligt hänseende, 

anförde Portielje att på grund av dess form av juridisk person kan det inte klassas som ett 

företag enligt det konkurrensrättsliga företagsbegreppet. Först och främst menade Portielje att, 

eftersom de endast förvaltar de aktier tillhörande aktieägarfamiljen vilka inte längre förvaltar 

dessa själva, och därmed inte är engagerade på någon marknad där de erbjuder vare sig 

produkter eller tjänster, kan de inte heller anses bedriva en ekonomisk verksamhet.
101

 Det 

centrala i detta fall enligt Portielje var att dessa aktier inte kunde avyttras samt att Portielje 

inte förvaltade andra än de nu aktuella aktierna.
102

 Detta kan anses styrka påståendet om att 

ingen ekonomisk verksamhet bedrivits, i vart fall inte på aktie- och värdepappersmarknaden. 

Vidare hävdade Portielje att eftersom frågan var om en stiftelse, och att det enligt nationell 

lagstiftning i Nederländerna inte föreligger någon skyldighet för stiftelser att betala varken 

någon bolagsskatt eller omsättningsskatt, kan detta inte aktualisera en tolkning av Portielje 

som ett företag. Detta i sin tur leder enligt Portielje till den bedömningen att förhållandet 

mellan Portielje och Gosselin inte kan ses som ett koncernförhållande mellan ett moder- och 

dotterbolag.
103

 

 

Avseende den andra grunden, att avgörande inflytande inte utövats, framförde Portielje 

följande argument. Inledningsvis hade Portieljes ledning inte haft något sammanträde innan 

den femte november 2004. Detta var av väsentlig betydelse eftersom det framgick av 

kommissionens beslut att den konkurrensbegränsande verksamheten pågick mellan åren 1984 
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och 2003.
104

 Vidare har Portielje medgett att det förelegat en möjlighet för stiftelsen att 

indirekt påverka Gosselins affärer, nämligen genom att bruka sin rösträtt på Gosselins 

bolagsstämma. Det är dock styrkt att denna möjlighet till indirekt påverkan inte tillämpats 

eftersom ingen bolagsstämma ägt rum under tidsspannet avseende vilket Portielje hålls 

ansvarigt för Gosselins handlande.
105

 Utöver dessa omständigheter anmärkte Portielje även på 

den omständigheten att Gosselins styrelse tillsats innan den aktuella tidsperioden, och att 

Portielje således inte haft möjlighet att påverka den operativa verksamheten genom 

styrelserepresentation heller.
106

 

 

Avseende den första grunden menade Tribunalen att kommissionens formulering var klart 

felaktig. Kommissionen hade nämligen i sin svarsinlaga skrivit att Portielje inte var ”ett 

företag i sig”, men att detta inte hindrade en tolkning att Portielje tillhörde samma företag som 

agerat konkurrensbegränsande.
107

 Problemet med denna utformning enligt Tribunalen var att 

företagsbegreppet sammanblandas med frågan om koncernansvar avseende 

konkurrensbegränsande verksamhet.
108

 Tribunalen underströk också att reglerna om 

ekonomisk enhet inte tillkom i syfte att säkerställa huruvida moderbolaget är ett företag eller 

inte.
109

 Eftersom det i fallet var ostridigt att Portielje inte idkade någon direkt ekonomisk 

verksamhet, blev i stället frågan hur det av kommissionen påstådda indirekta deltagandet i 

Gosselins ekonomiska verksamhet skulle bedömas. Kommissionen hänvisade till äldre praxis 

och hävdade att i fall där en enhet hade ett kontrollerande innehav i ett annat bolag och när 

sådan kontroll faktiskt utövas kan detta aktualisera indirekt deltagande i ekonomisk 

verksamhet. Kommissionen menade nämligen att om aktieägaren kontrollerar dotterbolagets 

förvaltning ska detta ses som ett sådant deltagande att det indirekt kopplar ihop moderbolaget 

med ekonomisk verksamhet enligt rådande konkurrensregler.
110

 Tribunalen gjorde 

bedömningen att kommissionens argumentation hade tagit sikte på frågan avseende 
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avgörande inflytande och att bevisningen inte var knuten till frågan huruvida Portielje 

utgjorde ett företag.
111

 Tribunalen valde dock att för tydlighetens skull även pröva den andra 

grunden, det vill säga huruvida Portielje kunde hållas som ansvarssubjekt avseende Gosselins 

delaktighet i kartellen. Avseende den andra grunden bedömde Tribunalen att Portieljes 

motbevisning av presumtionen i Akzo-testets andra del var framgångsrik. Det vill säga dels 

att ledningens sammanträde skedde efter att överträdelsen upphört och dels att rösträtt inte ens 

kunnat användas eftersom ingen årsstämma ägt rum, var tillräckligt för att motbevisa 

presumtionen om att avgörande inflytande utövats. Tribunalen godtog även det tredje 

argumentet som Portielje framförde, nämligen att de inte hade haft någon påverkan på 

Gosselins styrelse. Kommissionen menade å andra sidan att påverkan på Gosselins 

affärspolicy visst ägt rum i och med att hälften av styrelsemedlemmarna i Portieljes styrelse 

även ingick i Gosselins styrelse. Tribunalen fastslog dock att de tre personerna i Gosselins 

styrelse endast utgjorde ett sätt för stiftelsen att praktisera sitt ägande i bolaget och inte att 

utöva inflytande på dotterbolaget. Sammantaget ansåg således Tribunalen att Portielje varken 

utgjorde ett företag enligt gemenskapsrätten eller att den utövat avgörande inflytande på 

Gosselin och kunde därmed inte åläggas böter genom koncernansvar för dotterbolagets 

medverkan i kartellen.
112

 

 

3.2.3 EUD:s motsatta bedömning avseende Portielje 

Tribunalens dom överklagades av kommissionen avseende två punkter vilka bägge grundade 

sig på att Tribunalen, enligt kommissionens uppfattning, hade åsidosatt dåvarande artikel 81 

EG.
113

 Enligt den första grunden ansåg kommissionen att Tribunalens bedömning avsåg en 

irrelevant fråga i detta hänseende, nämligen huruvida Portielje självt kunde anses uppfylla 

kriterierna för ett företag. Frågan som Tribunalen snarare borde ha behandlat, var enligt 

kommissionen den huruvida kommissionen i sin bedömning, att Portielje i stället ingick i 

företaget som agerat konkurrensbegränsande, hade tolkat företagstillhörigheten korrekt.
114

 För 

det andra ansåg kommissionen att Tribunalens bedömning strider mot rådande rättspraxis och 

att Tribunalens agerande inte är i linje med tillvägagångssättet i det ovan behandlande målet 

Akzo Nobel.
115
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EUD konstaterade inledningsvis i sitt avgörande att reglerna om ekonomisk enhet bör beaktas 

och att ansvarssubjektet vid en överträdelse av gemenskapsrättens konkurrensregler är denna 

ekonomiska enhet, detta med stöd av regeln om personligt ansvar.
116

 Detta framgick tydligt 

enligt EUD ur EU:s tidigare praxis, exempelvis ur EUD:s avgöranden i Anic
117

 samt Suiker 

Unie.
118

 EUD gick även igenom, utifrån tidigare praxis, det rådande regelverket avseende 

möjligheten att hålla moderbolaget ansvarigt för dotterbolagets handlande. EUD underströk 

ytterligare vikten av den rådande regeln om att det, vid ägarförhållande som uppgår till hela 

eller näst intill hela aktiekapitalet, är rätt att kommissionen presumerar avgörande inflytande 

och att det är upp till moderbolaget att motbevisa detta.
119

 Kärnan i EUD:s resonemang är 

tydligt. Den centrala aspekten avseende den ovan behandlade problematiken är att samtliga 

juridiska enheter, som ingår i en och samma ekonomiska enhet med en aktör som agerat i 

strid med EU:s konkurrensregler, kan hållas solidariskt ansvariga för överträdelsen. Därmed 

saknar det betydelse att den enhet som innehar aktiekapitalet och endast ägnar sig åt 

verksamhet av förvaltningskaraktär är en stiftelse. Vidare är det moderbolagets faktiska 

utövande av avgörande inflytande samt den ekonomiska enhetens princip, de enda relevanta 

faktorerna vid bedömningen av ansvarsubjektet inom den ekonomiska enheten.
120

 EUD 

hävdade alltså att Tribunalens rättstillämpning var felaktig avseende tre punkter. De fel som 

enligt EUD hade begåtts var dels separationen av företagsbegreppet och moderbolaget som 

ansvarssubjekt, bedömningen att moderbolaget inte kan hållas ansvarigt om den inte är ett 

företag samt att kommissionens bevisning beträffande Portieljes status som företag skulle ha 

varit bristfällig.
121

  

 

Även beträffande den av kommissionen åberopade andra grunden, det vill säga att Portielje 

lyckats motbevisa presumtionen, kom EUD fram till en annan slutsats än vad Tribunalen 

gjorde. EUD ansåg att Tribunalen i sitt avgörande endast hade utgått från ett rent 

bolagsrättsligt perspektiv och därmed inte sett till samtliga ekonomiska, organisatoriska och 

juridiska band som existerar mellan de två parterna. Med andra ord utgick inte Tribunalen 

från de ekonomiska realiteterna vilka, som tidigare behandlats, kan skilja sig från de rent 
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bolagsrättsliga reglerna.
122

 EUD förklarade vidare, i likhet med vad generaladvokaten tidigare 

påpekat, att en ekonomisk enhet kan förekomma även mera informellt och att formella beslut 

i en bolagsrättslig kontext inte behöver vidtas.
123

 Således kan det tolkas att de personliga band 

som existerade i form av att Gosselins styrelse bestod av delar av Portieljes styrelse, räckte för 

att skapa en ekonomisk enhet och därmed även möjligheten till koncernansvar. 

 

3.3 Sammanfattande synpunkter och kommentarer på 
koncernansvarets tillämpning på stiftelser 

Slutsatsen som kan dras av Portielje, och därmed även avseende koncernansvarets 

tillämpning på stiftelser, är att det uppenbarligen inte går att göra skillnad mellan olika 

juridiska personer beträffande deras form avseende frågan huruvida koncernansvar kan 

aktualiseras. Det faktum att en stiftelse till sin karaktär ofta saknar inslag av ekonomisk 

verksamhet, liksom i detta fall eftersom Portieljes årsomsättning var noll euro, ska alltså inte 

tillmätas någon större vikt eftersom i de fall när ekonomiska, juridiska eller organisatoriska 

band föreligger mellan moder- och dotterbolag är dessa band avgörande för bedömningen. 

Författarens bestämda åsikt avseende fallet med Portielje är att det inte förelåg underlag för en 

koncernansvarsbedömning och att stiftelser enligt huvudregeln borde undantas från 

koncernansvaret. Undantag till huvudregeln bör givetvis finnas i de fall då stiftelsen bedriver 

kommersiell verksamhet och tydligt deltar i besluten beträffande dotterbolagets vardagliga 

affärsverksamhet. 

 

Vidare är EUD:s resonemang i Portielje i vissa avseenden bristfälliga. Visserligen ingick en 

redogörelse för både vikten av ekonomisk enhet samt presumtionen om avgörande inflytande, 

men eftersom Tribunalens resonemang avseende stiftelser kontra företagsbegreppet mötte så 

starkt motstånd skulle en djupare redogörelse ha varit önskvärd. I saknad av tydlig praxis 

huruvida stiftelser omfattas av företagsbegreppet vore det av central betydelse med en 

motivering varför denna fråga inte kan behandlas separat från frågan beträffande utövandet av 

avgörande inflytande. Om den första av dessa frågor skulle besvaras nekande borde detta 

rimligtvis ha en inverkan på svaret i den efterföljande frågan. Det kan nämligen framstå som 

tämligen ologiskt att en stiftelse utan någon som helst ekonomisk verksamhet skulle ha ett 

intresse eller överhuvudtaget en möjlighet att utöva ett sådant inflytande på ett dotterbolag att 

dess affärsverksamhet skulle tolkas som osjälvständigt. Vidare är det heller inte fullständigt 
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rimligt att en juridisk person som saknar ekonomisk verksamhet enligt EU-rättens lydelse och 

har en årsomsättning motsvarande noll euro, ska hållas ansvarigt för ett annat företags 

konkurrensbegränsande verksamhet.  

 

Det har framförts åsikter om att EUD gjorde en korrekt bedömning när den slog fast att 

formen av juridisk person inte spelar roll eftersom detta skulle öppna möjligheter för 

koncernens ledning att undgå ansvar.
124

 Det kan öppna för mera, från konkurrensrättsligt 

perspektiv, diskutabla koncernkonstellationer men om detta förfarande bör tillämpas oavsett 

formen av juridisk person är tveksamt. I första hand bör det vara det avgörande inflytandet 

som ska fungera som central bedömningsfaktor men till skillnad från andra skribenter anser 

uppsatsens författare att det behöver inte nödvändigtvis vara den enda relevanta faktorn.
125

 

För att uppnå koherens med tidigare avgöranden bör även frågan huruvida företagsbegreppet 

är uppfyllt bedömas separat i varje enskilt fall. 

 

3.4 Holdingbolag som moderbolag 

En annan koncernstruktur som i dagens moderna affärssamhälle inte alls är ovanlig är att 

moderbolaget i koncernen utgörs av ett så kallat holdingbolag alternativt av ett private equity-

bolag med så kallade portföljbolag som dotterbolag. Bägge av dessa former av moderbolag 

skiljer sig från ett verksamt aktiebolag och därmed kan det bli även skillnad 

konkurrensrättsligt om något av dessa moderbolag återfinns i koncernstrukturen. Det bör 

anmärkas att holdingbolag och private equity-bolag skiljer sig åt även sinsemellan och 

kommer därför att behandlas separat. 

 

3.4.1 Definitionen av holdingbolag 

I grund och botten är syftet med ett holdingbolag, även kallat förvaltningsbolag, att göra både 

koncernens verksamhet och administration mera effektiv. Den av Von Uthmann och 

Glansberg använda benämningen funktionsbolag, är väldigt väl beskrivande.
126

 Inom den 

svenska bolagsrätten har holdingbolag bland annat beskrivits som ett aktiebolag vars uppgift 

är att äga andra företag men även att ansvara för styrningen av dessa företag.
127

 Sammantaget 

kan sägas att ett holdingbolags syfte är att exempelvis förenkla för ett bolag att kontrollera sitt 

eller sina dotterbolag. Följdfrågan som därmed blir av intresse är vad följden blir när ett av ett 
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holdingbolag ägt dotterbolag exempelvis medverkat i en kartell och därmed riskerar böter för 

detta konkurrensbegränsande beteende. Kärnfrågan är hur ansvarsfördelningen ser ut i fall där 

moderbolaget inte har samma egenskaper som ett renodlat och verksamt aktiebolag. 

 

Den ovan presenterade intressanta frågeställningen har behandlats av EU:s domstolar i ett 

antal fall. Skillnaden från fall avseende koncernansvar med så kallade rena koncernstrukturer 

förefaller vid en första anblick rätt klart. I fall med en ren koncernstruktur är moderbolaget ett 

aktiebolag som bedriver aktivt en ekonomisk verksamhet och det är sannolikt lättare att visa 

ett avgörande inflytande eftersom moderbolaget är också verksamt. När moderbolaget i stället 

är ett holdingbolag, som ofta saknar aktiv verksamhet och snarare fungerar som ett 

styrredskap för holdingbolagets ägare, blir bedömningen svårare huruvida man i dessa fall ska 

tillämpa samma förfarande avseende ansvarssubjekt som man gör i de fall där inget passivt 

mellanled existerar. I de fall när holdingbolag varit inblandade har EU:s domstolar gjort 

intressanta bedömningar och det kan ifrågasättas om dessa är i koherens med de huvudregler 

som behandlats ovan. 

 

3.4.2 Mål C-521/09 P Elf Aquitaine SA mot Kommissionen 

Det kanske mest centrala avgörandet beträffande koncernansvar och holdingbolag är målet Elf 

Aquitaine.
128

 Elf Aquitaine (Elf) var ett holdingbolag som innehade ett ägande uppgående till 

98 procent i dotterbolaget Arkema (vid tiden för överträdelsen hette bolaget Atofina) som 

deltagit i en kartell avseende marknaden för monoklorättiksyra.
129

 Eftersom ägandet var så 

pass omfattande använde sig kommissionen av den ovan behandlade presumtionen om 

avgörande inflytande.  

 

Redan vid behandlingen av målet i Tribunalen lade Elf fram argumentet om att bolagets form 

som ett holdingbolag inte kunde aktualisera koncernansvar för Arkemas handlande. 

Tribunalen godkände inte detta argument och avvisade Elfs talan med motiveringen att det 

inte var tillräckligt att endast ange bevis och argument som ger en allmän bild av 

verksamheten för att bryta presumtionen.
130

 Elfs tanke med argumentet var nämligen att 

bolaget inte på något sätt hade möjlighet att påverka Arkemas handlande på marknaden 

eftersom Elf var ett holdingbolag och saknade egen operativ verksamhet. På så vis var 
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Arkemas handlande på marknaden helt självständigt och detta styrktes av Elfs argument att 

även tredje parter på marknaden uppfattade Arkema som en självständig aktör och inte som 

ett dotterbolag vars beteende bestämdes av Elf. Vidare framförde Elf bland annat följande 

argument för att stöda sin bevisning om att avgörande inflytande inte hade utövats. 

Koncernens förvaltning präglades av stark decentralisering, Arkema kunde ingå samtliga 

avtal utan att godkännande från Elf behövde inhämtas, Arkemas uppförande på marknaden 

samt alla dess strategier upprättades alltid självständigt samt att Arkema var helt självständigt 

från Elf avseende ekonomiska aspekter.
131

 

 

Elfs överklagan till EUD innehöll flera olika grunder beträffande varför Tribunalens 

rättstillämpning var bristfällig. Avseende fyra grunder vann Elf ingen framgång men den mest 

intressanta punkten behandlades sist av EUD, nämligen huruvida kommissionen bör och i 

sådana fall i vilken mån motivera det beslut som den riktar till flera juridiska personer inom 

samma ekonomiska enhet. Elf motiverade denna grund med fyra argument: dels bristande 

information till Elf beträffande kommissionens åtgärder mot Arkema, dels att åtgärderna 

byggde endast på presumtionen men saknade materiella grunder, dels att kommissionen hade 

agerat inkonsekvent gentemot sin egen praxis samt dels att Elfs rättigheter i samband med 

beslutet ignorerats.
132

  Till stöd för det tredje argumentet, att kommissionen inte följt sin egen 

praxis, hänvisade Elf till dels beslutet i kartellen för ljusmassa
133

 och i synnerhet till beslutet i 

organiska peroxider.
134

 Av särskilt stort intresse avseende dessa beslut var omständigheten att 

Elf var part även i organiska peroxider samt att omständigheterna rent objektivt var de samma 

som i det nu aktuella fallet, men i organiska peroxider hölls Elf inte solidariskt ansvarigt med 

dotterbolaget.
135

 Vidare hade EUD att bedöma huruvida kommissionens beslut var tillräckligt 

motiverat. EUD påpekade vikten av att när kommissionen riktar betungande beslut mot flera 

juridiska personer, vilket blir aktuellt vid fall beträffande koncernansvar, att utförligt motivera 

detta beslut och att motiveringen rimligtvis bör vara särskilt välutformad till parten som ska 

bära ansvaret.
136

 Beträffande koncernansvaret är kravet även mer specificerat eftersom 

kommissionen i dessa fall även har en skyldighet att motivera varför moderbolaget påförs 
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ansvar för dotterbolagets handlingar.
137

 EUD underströk även att en essentiell faktor, för att 

inte presumtionen om avgörande inflytande ska urvattnas, är att kommissionen vid 

tillämpandet av presumtionen är skyldig att noggrant motivera varför de av moderbolaget 

framförda motbevisen inte godtagits.
138

 EUD ansåg avslutningsvis att de av kommissionen 

framförda motiveringarna inte kunde anses vara så omfattande som krävs enligt tidigare 

praxis och biföll därmed Elfs överklagande och annullerade böterna avseende Elf.
139

 

 

3.4.3 Mål C-90/09 P General Química SA m.fl. mot Kommissionen 

I detta mål aktualiserades den centrala frågan beträffande kombinationen av koncernansvar 

och holdingbolag, det vill säga om det engelska uttrycket ”grand parent liability” kan ersätta 

”parental liability”. Med andra ord innebär frågan om ansvaret för överträdelser kan utsträcka 

sig längre än till endast det bolag som direkt innehar aktiekapitalet i dotterbolaget. 

Ägarstrukturen inom koncernen var följande. General Química SA (GQ) var ett bolag som var 

etablerat på marknaden för produktion av gummikemikalier. Hela GQ:s aktiekapital 

innehades av Repsol Química SA (RQ) vars samtliga aktier i sin tur ägdes av Repsol YPF SA 

(RYPF).
140

 I sitt beslut avseende Kartellen för gummikemikalier
141

 fastställde kommissionen 

GQ:s medverkan i kartellen och påförde GQ tillsammans med RQ och RYPF ett solidariskt 

betalningsansvar för överträdelsen av EU:s konkurrensrätt. Kommissionens beslut 

överklagades till Tribunalen som helt och hållet följde kommissionens linje och ogillade 

överklagandet.  

 

Tribunalens dom överklagades av RQ och RYPF. Överklagandet grundade sig på att 

Tribunalen enligt klagandena hade dömt felaktigt eftersom de två bolagen hölls solidariskt 

ansvariga för GQ:s handlingar. De ansåg att Tribunalen bortsett från kravet på en separat 

prövning i varje enskilt fall, något som bör göras eftersom förutsättningarna kan variera från 

fall till fall. Denna enskilda prövning var speciellt viktig eftersom koncernen innehöll flera 

olika led av bolag.
142

 Kommissionens ståndpunkt var i sin tur att det spelar ingen roll om 
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länkarna mellan de olika bolagen är mera avlägsna och indirekta för att presumtionen om 

avgörande inflytande ska vara möjlig att använda.
143

  

 

EUD påpekade först och främst, i likhet med de flesta avgöranden av denna karaktär, att böter 

för ett dotterbolags konkurrensbegränsande verksamhet i vissa fall kan tillskrivas ett 

moderbolag som inte har varit inblandat i själva överträdelsen, framför allt om dotterbolaget 

inte kan anses ha agerat genom självständiga beslut.
144

 På frågan huruvida detta förfarande är 

tillämpligt på ett holdingbolag svarade EUD, att om samtliga led inom koncernen präglas av 

att det underliggande bolaget saknar möjlighet att agera på marknaden med tillräcklig 

självständighet, är förfarandet att påföra böter även tillämpligt på holdingbolag eftersom det 

bolaget då bildar en ekonomisk enhet med de underliggande bolagen.
145

 

 

3.4.4 Förenade målen C-628/10 P och C-14/11 P Alliance One International och 
Standard Commercial Tobacco mot Kommissionen 

I Alliance One
146

 var koncernstrukturen mycket avancerad och gjorde frågan om 

koncernansvar om möjligt ännu mera svårbedömd. En komprimerad bild av 

ägarförhållandena såg ut som följande. World Wide Tobacco Espana SA (WWTE) var ett till 

två tredjedelar ägt, och senare näst intill helägt, dotterbolag till Trans-Continental Leaf 

Tobacco Corp. Ltd (TCLT). TCLT ägdes till 100 procent av Standard Commercial Tobacco 

Co. Inc. (SCTC) vars aktiekapital slutligen helt innehades av Alliance One International Inc. 

Här var med andra ord koncernförhållandet ett steg längre än i de andra behandlade fallen. 

Kommissionens beslut överklagades till Tribunalen som kom till slutsatsen att moderbolagen 

skulle hållas solidariskt ansvariga för WWTE:s handlingar, men att TCLT undantogs från 

detta ansvar. Orsaken till detta var enligt Tribunalen att TCLT:s ägande i WWTE endast hade 

ett finansiellt syfte och att TCLT överhuvudtaget inte hade någon egen verksamhet. På dessa 

grunder ansåg Tribunalen att kommissionens argument för ett avgörande inflytande inte 

kunde godtas i detta fall.
147

 Vidare ansåg Tribunalen att kommissionens grunder skulle 

aktualisera en diskriminering av TCLT om bolaget också skulle ses som ett ansvarssubjekt. 

Grunden till detta var att bolag i samma position och med liknande ägarförhållanden inom 

andra koncerner, vilka också varit delaktiga i kartellen för råtobak, inte hade ansetts vara 
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ansvariga för dotterbolagens konkurrensbegränsande verksamhet.
148

 I detta fall räckte det 

alltså inte med presumtionen om avgörande inflytande till följd av innehav av majoriteten av 

aktiekapitalet, utan avgörande inflytandet borde också ha bevisats i praktiken.
149

 

 

Tribunalens dom överklagades både av Alliance One tillsammans med SCTC och av 

kommissionen. Till stöd för sitt överklagande angav kommissionen bland annat att 

Tribunalens rättstillämpning avseende likabehandlingsprincipen inte utgått från 

legalitetsprincipen, och att den därmed var felaktig. Med andra ord hävdade kommissionen att 

TCLT inte kunde undgå böter bara på den grunden att andra bolag i samma position, och 

dessutom med olika förutsättningar, hade gjort det.
150

 Vidare anförde kommissionen att TCLT 

inte kunden anses ha haft ett rent finansiellt syfte i likhet med bolag som TCLT likställdes 

med och eftersom ett rent finansiellt syfte saknades så borde presumtionen varit aktuell. På 

grund av detta ansåg sig kommissionen i sitt beslut ha bedömt situationen på ett sätt som inte 

stred mot reglerna om likabehandling.
151

 Alliance One och SCTC grundade sitt överklagande 

på tre olika punkter vilka avsåg följande aspekter; dels att Tribunalen åsidosatte dåvarande 

artikel 81 EG:s, dels en parts grundläggande rätt till försvar och dels den redan behandlade 

aspekten om likabehandling.
152

 

 

Samtliga parters överklaganden ogillades av EUD. Det intressanta i detta avgörande är att 

kommissionen från första början valde att inte tillämpa det så kallade dubbla förfarandet 

avseende TCLT. Detta förfarande innebär att kommissionen i sin utredning avseende alla 

andra bolag valde att inte endast förlita sig på presumtionen om avgörande inflytande, vilken 

är som ovan behandlats acceptabelt vid ägande som uppgår till hela eller nästan hela 

aktiekapitalet, utan i stället även se till annan bevisning som visade på att avgörande 

inflytande faktiskt utövats i verkligheten.
153

 Bägge överklagande parter ansåg att Tribunalens 

rättstillämpning, avseende frågan huruvida detta förfarande var korrekt, var felaktig. EUD 

slog dock fast att Tribunalen agerat på ett korrekt sätt och att överklagandena hänförliga till 
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dubbla grunder således inte kunde vinna bifall.
154

 Det kan med andra ord sägas att TCLT 

undgick koncernansvar och böter på den grunden att dess intresse i WWTE:s verksamhet 

endast var finansiellt och att intresset för TCLT att påverka dotterbolagets affärsstrategier och 

affärspolicy därmed saknades. Värt att påpeka är dock att ett renodlat finansiellt intresse i 

dotterbolaget inte nödvändigtvis per automatik befriar moderbolaget från koncernansvar 

vilket kommer att presenteras och diskuteras nedan i stycket avseende private equity-bolag. 

 

3.4.5 Kommentarer beträffande koncernansvarets tillämpning på holdingbolag 

Det som kan sammantaget sägas om koncernansvarets tillämplighet på holdingbolag är att 

förfarandet inte kan anses skilja sig åt från tillämpning avseende verksamma aktiebolag. Det 

är mera logiskt och mera i linje med koncernansvarets tänkta funktion att tillämpa 

koncernansvaret på holdingbolag jämfört med stiftelser. Ett rent finansiellt intresse i likhet 

med det som förelåg i Alliance One kan dock kunna komma att användas framgångsrikt av 

moderbolag för att motbevisa presumtionen om avgörande inflytande. I det fallet krävs det 

dock att ägaren till holdingbolaget också saknar andra intressen i dotterbolaget förutom rent 

finansiella. Om så inte är fallet är användningen av ”grand parental liability” ett befogat val. 

 

3.5 Private equity-bolag som moderbolag 

Det finns flera olika konstellationer av investerings- och riskkapitalbolag som kan tänkas 

agera på marknaden. Uppsatsen behandlar dock kortfattat koncernansvar avseende fall där 

moderbolaget har form som ett private equity-bolag och även därtill anknutna private equity-

fonder. Detta kan leda till en bättre förståelse om hur långt koncernansvaret kan dras i de fall 

då moderbolaget inte utgör ett traditionellt verksamt bolag och inflytandet på dotterbolaget, i 

vart fall avseende ett första intryck, torde vara av mindre avgörande karaktär.  

 

3.5.1 Definitionen av private equity-bolag och private equity-fonder 

Först och främst bör det anmärkas att private equity som begrepp är en underkategori till 

finansieringsformen riskkapital som även innefattar andra begrepp.
155

 Investeringar som 

baserar sig på private equity har allt som oftast utgångspunkten i att investeringen i ett bolag 

görs i ett senare skede då bolaget, som investeras i, har kommit förbi de mest grundläggande 
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faserna.
156

 De absolut största aktörerna på private equity-marknaden är de privata private 

equity-bolagen.
157

 De privata aktörerna kan i sin tur delas in i två huvudgrupper, oberoende 

private equity-bolag och private equity-fonder.
158

 Skillnaden mellan dessa två varianter är 

främst den att de oberoende private equity-bolagens investerare är oftast privatpersoner 

medan private equity-fonderna är mera slutna och präglas av att investerarna är betydligt 

större aktörer, exempelvis banker och aktörer med tillgång till betydande kapital.
159

 Den 

gemensamma grundavsikten för samtliga aktörer inom private equity kan ändå slutligen anses 

vara maximerad avkastning på det investerade kapitalet. 

 

3.5.2 Koncernansvar och private equity 

Praxis avseende koncernansvar för private equity-bolag är som tidigare påpekats mycket 

begränsad. Frågan som i dessa fall är av väsentligt intresse är huruvida bolaget som investerat 

i private equity-fonden kan hållas ansvarigt för portföljbolagets ageranden. Problematiken i 

det hela, liksom var fallet avseende holdingbolag som behandlats ovan, är att private equity-

fonden kan endast anses ha ett strikt finansiellt intresse i dotterbolaget, men skillnaden här 

blir att även moderbolaget som investerat i private equity-fonden också kan anses ha ett strikt 

finansiellt intresse i sina dotterbolag. 

 

För att belysa den intressanta aspekten avseende private equity kontra koncernansvar kan 

bötfällandet av den amerikanska storbanken Goldman Sachs nämnas. Kommissionen inledde 

år 2009 en undersökning avseende medverkande bolag i kartellen för Kraftkablar avsedda för 

undervattensanvändning.
160

 Koncernstrukturen i det aktuella fallet kan ses som relativt vanlig 

i dagens allt mer affärsorienterade samhälle. Goldman Sachs innehade ägande i en private 

equity-fond som investerat i det italienska bolaget Prysmian som i sin tur var ett av de 

deltagande bolagen i den ovannämnda kartellen.
161

 Efter uppköpet år 2005 var Prysmian 

helägt av private equity-fonden. Aktieinnehavet avtrappades dock stegvis på så vis att år 2007 

ägde fonden endast 43 procent och år 2010 var Prysmian helt och hållet sålt.
162

 År 2014, det 
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vill säga fyra år efter att private equity-fonden avvecklat sitt ägande i Prysmian, utfärdade 

kommissionen sitt beslut i vilket Goldman Sachs påfördes böter för Prysmians verksamhet. 

 

Eftersom det i dagens läge saknas en publik version av kommissionens beslut är det svårt att 

utföra en djupare analys beträffande vilka aspekter som aktualiserat ansvaret för Goldman 

Sachs. I sitt överklagande till Tribunalen har Goldman Sachs åberopat grunder som bygger på 

att kommissionen tillämpat rättsreglerna fel avseende bland annat personligt ansvar, 

oskuldspresumtionen, rättssäkerhetsprincipen samt att kommissionens motiveringar varit 

bristfälliga.
163

 

 

3.5.3 Kommentarer beträffande koncernansvarets tillämning på private equity-
bolag 

Det finns ett antal intressanta aspekter avseende det nyss behandlade beslutet. Exempelvis att 

om den tidigare behandlade principen om ekonomisk enhet ska tillämpas borde rimligtvis 

private equity-fonden vara den juridiska enhet som bör bära ansvaret solidariskt tillsammans 

med Prysmian. Anledningen till varför det i stället var Goldman Sachs som bötfälldes är att 

private equity-fonden inte kunde åläggas böter och i sådana fall kan inte den som investerat i 

fonden behandlas på ett annorlunda sätt än vad fonden skulle ha behandlats.
164

 Till skillnad 

från tidigare behandlade scenarion finns det ytterligare frågetecken beträffande fallet 

Goldman Sachs. För det första kan man ifrågasätta varför inte både Goldman Sachs och 

fonden undgick ansvar. I Alliance One undgick moderbolaget TCLT ansvar på grund av att 

bolagets intresse i dotterbolaget var rent finansiellt. Rimligtvis hade både Goldman Sachs och 

private equity-fonden intressen i Prysmian vilka endast baserade sig på finansiella aspekter i 

form av att maximera vinsten på investeringen. Vidare framträder en viss problematik och 

inkonsekvens i kommissionens agerande med tanke på ägarförhållandet och avgörande 

inflytande. Eftersom private equity-fonden minskade sitt ägande i Prysmian avsevärt, till att 

först understiga gränsen för majoritetsägare och inom en tre års period därefter sälja 

resterande aktier, kan det svårligen aktualisera ett avgörande inflytande. Det är svårt att 

bedöma korrektheten i detta beslut innan en offentlig version av beslutet har publicerats samt 

att Tribunalen avgjort frågan, men fram till dess kan Goldman Sachs anses ha en god chans 

att undgå ansvar för Prysmians handlingar. 
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4 Koncernansvar inom joint ventures 
 

4.1 Innebörden av joint venture 

En grundprincip för samtliga företag kan anses vara minimeringen av risken för en eventuell 

förlust. Ett effektivt sätt för att uppnå detta är att risken fördelas på fler parter, något som 

relativt enkelt kan uppnås genom bildandet av ett så kallat joint venture, på svenska även känt 

som samriskföretag.
165

 Till skillnad från de ovan behandlade private equity-bolagen krävs det 

i regel, för att ett joint venture ska vara framgångsrikt och vinstdrivande, att de deltagande 

bolagen i ett joint venture är betydligt mera aktiva än exempelvis investerarna i ett private 

equity-bolag.
166

 Vid bildandet av ett joint venture bildas med andra ord ett samarbetsbolag, 

oftast i form av ett aktie- eller handelsbolag, mellan de avtalande moderbolagen. Avtalet om 

samarbetsbolagets bildande bör innehålla så utförliga bestämmelser som möjligt avseende 

funktion av det nybildade bolaget.
167

 Joint ventures kan som sagt ha flera olika konstellationer 

men den viktigaste aspekten ur ett konkurrensrättsligt perspektiv är huruvida 

samarbetsbolaget är ett så kallat full-function joint venture eller om det i stället är frågan om 

ett så kallat partial-function joint venture. Vidare är också ägarförhållandet av stort intresse 

när man undersöker joint ventures med utgångspunkt i konkurrensrätten. På grund av detta 

ska ovannämnda typer av joint ventures behandlas i korthet. 

 

4.1.1 Något om ägarförhållanden 

Inledningsvis kan det anmärkas att om ägarförhållandet i det nybildade samarbetsbolaget är 

strukturerat på ett sätt så att samtliga moderbolag innehar exakt lika stort ägande aktualiseras 

naturligt en gemensam kontroll över bolaget.
168

 Värt att påpeka är att gemensam kontroll är 

avgörande för om det föreligger ett joint venture eller om det i stället är frågan om ett 

företagsförvärv där kontrollen förblir hos ett bolag.
169

 Vid ett lika fördelat ägande kan anses 

föreligga en presumtion för ett samarbete mellan moderbolagen, detta för att undvika en 

röstningsblockad mot varandra.
170

 Däremot kan ett samarbetsbolag likväl vara gemensamt 

styrt även fastän ägarförhållandet exempelvis är uppdelat så att ena moderbolaget innehar 70 
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procent medan det andra moderbolagets ägande uppgår till 30 procent, något som var fallet i 

UPM-Kymmene/April.
171

  

 

4.1.2 Full-function joint venture 

För att ett joint venture ska klassas som ett full-function joint venture krävs att det uppfyller 

vissa krav. Dessa krav är av central betydelse eftersom frågan, huruvida ett joint venture är 

full-function eller partial-function till karaktären, vidare även avgör vilket regelverk ett visst 

joint venture omfattas av. Om samarbetsföretaget uppfyller de uppställda kraven och därmed 

är att beakta som ett full-function joint venture omfattas det av Rådets förordning 139/2004 

(koncentrationsförordningen),
172

 medan partial-function joint ventures i stället omfattas av 

bestämmelsen i artikel 101 FEUF.
173

 

 

Det mest centrala kravet enligt artikel 3(4) koncentrationsförordningen, som måste uppfyllas 

för ett full-function joint venture, är att det måste vara frågan om ett bolag som på varaktig 

basis agerar på ett sätt som uppfyller kraven för en självständig ekonomisk enhet. Vidare 

kännetecknas denna bolagstyp av bland annat eget kapital samt egna varumärken som kan 

påvisa bolagets självständighet från moderbolagen.
174

 Sammankopplat till det nyss nämnda 

kan det även påpekas att samarbetsbolag vilka erbjuder tjänster i stället för varor, ofta 

presumeras vara full-function joint ventures så länge dessa tjänster inte utgör ett renodlat 

tillägg till det som redan erbjuds av moderbolagen.
175

 

 

4.1.3 Partial-function joint venture 

Till skillnad från den ovan behandlade bolagsformen kännetecknas ett partial-function joint 

venture av att det i en större omfattning är beroende av sina moderbolag och endast kan 

sammankopplas till en liten del av moderbolagens affärsintressen.
176

 Ett frekvent använt 

exempel på partial-function joint venture som belyser bolagsformens användning väl är ett så 

kallat R&D-bolag eller research and development-bolag vilket är ett joint venture grundat 

endast i syfte att få till stånd ett effektivt samarbete avseende forskning och utveckling.
177
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Ytterligare ett kännetecken för ett partial-function joint venture är att det är i stor omfattning 

beroende av moderbolagen exempelvis avseende produktion och teknologi.
178

 

 

4.2 Koncernansvarets genomslag på joint ventures 

I likhet med koncernansvaret inom de ovan behandlade orena koncernstrukturerna 

innehållandes stiftelser, holdingbolag samt private equity-bolag, förhåller det sig aningen 

oklart även avseende joint ventures. Problematiken som uppstår i fall som berör 

samarbetsbolag är att det saknas korrelation mellan dels de i praxis stadgade reglerna om 

avgörande inflytande dels det faktum att ett full-function joint venture anses agera som en 

autonom enhet. Kommissionens tidigare praxis visar på en tendens att moderbolagen och 

samarbetsbolaget inte kan tolkas in i samma enhet enligt företagsbegreppet, men nyare praxis 

tyder i stället på motsatsen och att principen om ekonomisk enhet ska sträcka sig så långt att 

även joint ventures kan ingå.
179

 De skilda uppfattningarna kommer att illustreras nedan i form 

av både äldre och nyare beslut. 

 

4.2.1 Kommissionens beslut i Gosme/Martell – DMP 

Det franska bolaget DMP var ett joint venture med företagen Martell och Piper-Hiedsieck 

som moderbolag. I detta fall förelåg ett klart och tydligt ägarförhållande där bägge 

moderbolagen respektive ägde 50 procent av DMP samt att DMP:s styrelse bestod till hälften 

av representanter utvalda av Martell och till hälften utvalda av Piper-Hiedesieck.
180

 Vidare 

stod det även klart att DMP ansvarade själv för sin försäljning och att moderbolagen inte var 

inblandade i samarbetsbolagets säljverksamhet samt att DMP inte sålde produkter tillhörande 

dess moderbolag.
181

 På dessa grunder stod det enligt kommissionen klart att DMP skulle ses 

som ett självständigt företag enligt konkurrensrättens företagsbegrepp, och att det därmed inte 

bildade en ekonomisk enhet med dess moderbolag.
182

 

 

Beslutet aktualiserar inte direkt frågan om koncernansvar men belyser i stället frågan 

beträffande ekonomisk enhet på ett tydligt sätt. Detta synsätt omkullkastades dock helt i de 

färska avgörandena från EUD vilka ska redogöras för nedan. 
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4.2.2 El DuPont och Dow Chemical Company mot Kommissionen 

Målen El DuPont
183

 och Dow
184

 kan anses vara ett till led i EU:s kamp att ytterligare försvåra 

för moderbolag att undgå ansvar för dotterbolagets konkurrensbegränsande verksamhet. 

Bägge målen behandlar frågan huruvida moderbolagen till ett joint venture kan bedömas som 

ett ansvarssubjekt tillsammans med samarbetsbolaget. De ovannämnda målen hänger i allra 

högsta grad ihop med varandra fastän de överklagades separat, men för klarhetens skull 

kommer dessa att behandlas tillsammans. 

 

El DuPont, ett framstående bolag inom branschen för kloroprengummi med säte i USA, ägde 

tillsammans med Dow ett joint venture, DuPont Dow Elastomers (DDE) som kännetecknades 

av att den var av ovan behandlade full-function joint venture typen.
185

 I och med DDE:s 

medverkan i kartellen för kloroprengummi ansåg både kommissionen och Tribunalen att 

moderbolagen skulle åläggas böter tillsammans med DDE. I sin överklagan till EUD anförde 

El DuPont främst att Tribunalens rättstillämpning varit allvarligt felaktig eftersom DDE, ett 

joint venture som till sin karaktär är ett full-function joint venture, agerar självständigt och 

kan därmed inte anses bilda en ekonomisk enhet med moderbolagen.
186

 El DuPont utvecklade 

denna grund genom ett centralt argument om att moderbolagen till ett full-function joint 

venture inte kan likställas med ett moderbolag i ett normalt rent koncernförhållande. 

Argumentet, vilket utan tvekan har en klar poäng, bygger på det faktum att beslutsfattandet i 

ett joint venture kan blockeras av det andra eller de andra moderbolagen genom deras vetorätt. 

Detta i sin tur leder till att beslut inte kan fattas och därmed kan detta förfarande svårligen 

aktualisera ett avgörande inflytande.
187

 Med detta som vägledning ansåg El DuPont att varken 

de eller Dow kunde hållas ansvariga tillsammans med DDE som en ekonomisk enhet.
188

 

 

Det som står klart i detta mål är att det tidigare behandlade Akzo-testet givetvis inte blir 

tillämpligt eftersom det inte är fråga om ett helägt dotterbolag. EUD påpekade i sina domskäl 

att eftersom presumtionen om avgörande inflytande inte är tillämpligt avseende moderbolagen 

i detta fall krävs i stället bevis på att avgörande inflytande verkligen utövats.
189

 Angående 

frågan, huruvida Tribunalen tillämpat begreppet ekonomisk enhet felaktigt, påpekade EUD att 
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i fall där moderbolagen till ett 50/50-joint venture bevisligen har utövat ett avgörande 

inflytande på samarbetsbolaget, kan dessa tre bolag ses som en ekonomisk enhet enligt 

gemenskapens konkurrensrätt och därmed även ses som ett företag.
190

 Detta påstående står 

dock inte i linje med tidigare regler avseende ekonomisk enhet. Den tidigare uppfattningen, 

som Östman och Karlsson också beskrivit det, har varit att det är möjligt att ett moderbolag 

som innehar en del av kontrollen av dotterbolaget tillsammans med dotterbolaget kan bilda en 

ekonomisk enhet, men att tolka moderbolaget och dotterbolaget tillsammans med det andra 

moderbolaget som en ekonomisk enhet är felaktigt.
191

 EUD stod slutligen fast i sin 

bedömning och ansåg i likhet med Tribunalen att både El DuPont och Dow hade utövat en så 

pass avgörande roll avseende DDE:s affärsstrategier att det skulle ses som ett avgörande 

inflytande. Vidare underströk domstolen att den autonomi, som ett joint venture erhåller med 

stöd av bestämmelsen i artikel 3(4) koncentrationskontrollsförordningen, även avser besluten 

kopplade till affärsstrategier och att DDE:s autonomi därmed brustit avseende denna punkt. 

På dessa grunder avvisade EUD El DuPonts överklagan.
192

  

 

I likhet med El DuPont hävdade Dow bestämt att Tribunalen gjort en felaktig bedömning av 

begreppet ekonomisk enhet, med en hänvisning till Tribunalens avgörande i Avebe,
193

 där 

Tribunalen hade tolkat att bägge moderbolagen tillsammans med sitt joint venture bildade en 

ekonomisk enhet.
194

 Den anmärkningsvärda skillnaden var att i det fallet handlade det om ett 

partial-function joint venture som var helt underkastat moderbolagen. Dow menade också att 

en negativ kontroll från moderbolagen vid ett beslutsfattande inte kan aktualisera avgörande 

inflytande samt att ett avgörande inflytande kännetecknas av en inblandning i bolagets mera 

vardagliga åtaganden, något som mest sannolikt sköts av ett full-function joint venture 

själv.
195

 I enlighet med avgörandet i AEG-Telefunken
196

 fastslog EUD att kommissionen hade 

i tillräcklig mån visat att Dow utövat avgörande inflytande på DDE.
197

 EUD påpekade även 

att som tidigare praxis stadgar är inte det avgörande inflytandet knutet till endast de mera 

vardagliga besluten utan samtliga aspekter av ekonomisk, organisatorisk samt juridisk 

karaktär måste beaktas.
198
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4.3 Sammanfattande synpunkter beträffande koncernansvarets 
tillämpning på joint ventures 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att koncernansvarets tillämpning på joint ventures 

torde i stor utsträckning bero på vilken typ av joint venture det är frågan om. Tillämpas 

koncernansvaret på ett full-function joint venture på ett likadant sätt som det tillämpas på 

exempelvis en koncern med ett holdingbolag som moderbolag, blir utgången felaktig. Det 

skulle i sådana fall strida mot själva grundtanken om ett full-function joint venture som är 

tänkt att agera självständigt på marknaden avskiljt från sina moderbolag.  

 

Koncernansvaret kan däremot otvivelaktigt anses vara tillämpligt på joint ventures som är av 

typen partial-function. Denna typ av joint ventures skulle inte klara av marknaden på egen 

hand och därför styrs även den dagliga affärspolicyn av moderbolagen. Därmed råder det 

ingen tvekan om att ett avgörande inflytande faktiskt utövats i den omfattningen att 

koncernansvar blir aktuellt. På basis av det redogjorda är det svårt att förstå den tankegång 

som EU:s domstolar haft i de fall där koncernansvar även tillämpats på fall där det varit 

frågan om full-function joint ventures. 

 

5 Konkurrenslagens funktion och tillämplighet 
 

5.1 Reflektioner över problemet 

Ovan har rättsläget avseende koncernansvar inom orena koncernstrukturer utretts och 

kommenterats. Avseende rättsläget och rättstillämpningen på EU-nivå finns det brister av 

relativt allvarlig karaktär. Med detta åsyftas främst den utveckling som startade i och med 

EUD:s dom i målet Akzo Nobel. Om syftet med böter är att avskräcka andra företag och dess 

dotterbolag från att agera konkurrensbegränsande på marknaden så är detta förfarande inte 

optimalt med tanke på de andra effekterna förfarandet får. Eftersom moderbolagens 

möjligheter till att motbevisa presumtionen om avgörande inflytande uttunnats rejält, eller till 

och med omöjliggjorts, kan det ifrågasättas huruvida det tänkta syftet med böternas 

avskräckande effekt är för långt dragen.  

 

Frågan som uppstår härefter är hur den gällande EU-rätt avseende koncernansvar, och i 

synnerhet tillämpligheten beträffande orena koncernstrukturer, inverkar på den svenska 
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nationella rätten samt vilken funktion KL:s regler uppfyller sett mot den tydliga linjen som 

dragits av EU:s domstolar. 

 

5.2 Skillnader i EU-praxis och KL:s lydelse 

Det finns inledningsvis två stycken centrala problem med regleringen i KL jämfört med vad 

som redogjorts ovan angående rättreglerna inom EU. Den första betydande skillnaden är 

bestämmelsen om mot vem Stockholms tingsrätt kan rikta konkurrensskadeavgiften. 3 kap. 5 

§ KL stadgar följande: 

 

”Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket besluta att ett företag ska betala en särskild 

avgift (konkurrensskadeavgift), om företaget eller någon som handlar på dess vägnar uppsåtligen eller 

av oaktsamhet har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.”. 

 

Vidare är den andra nedan citerade och avvikande regleringen i 3 kap. 6 § KL, som tar sikte 

på beräkningen av avgiftens storlek samt hur avgiften ska adresseras, speciellt problematiskt 

avseende koncernansvaret. 

 

”Konkurrensskadeavgiften får inte överstiga tio procent av företagets omsättning föregående 

räkenskapsår. 

 

Om talan riktas mot flera företag, ska avgiften fastställas särskilt för vart och ett av dem.”. 

 

Dessa två regler är av synnerligen stor vikt avseende koncernansvaret inom orena 

koncernstrukturer och kommer därför att analyseras var för sig och i jämförelse med EU-

rätten.  

 

5.2.1 Innebörd och tillämpning av begreppet på företagets vägnar 

Regeln i KL har som utgångspunkt att om ett företag eller någon annan som agerar för bolaget 

bedriver verksamhet som inte är i enlighet med konkurrensreglerna kan 

konkurrensskadeavgift utgå mot företaget. Det torde inte råda någon tvekan om att 

konkurrensskadeavgift kan aktualiseras om bolaget själv agerar konkurrensbegränsande. 

Frågan som i stället blir intressant är vad som kan tolkas in i definitionen på någon som 

handlar på företagets vägnar.  
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Eftersom den nuvarande KL i hög grad är lik den gamla lagen kan relevant vägledning även 

återhämtas från förarbetena till den äldre lagen. Först och främst bör det lyftas fram att 

doktrinen om ekonomisk enhet behandlades redan i detta stadium även inom den svenska 

rätten.
199

 Här behandlades begreppet dock i samband med 6 §, nuvarande 2 kap. 1 §, om 

konkurrensbegränsande avtal. Detta styrker påståendet om att doktrinen även på EU-nivå 

mera tvivelaktigt börjat tillämpas på ansvarssubjektsfrågan avseende böter, något som kanske 

inte var grundtanken med regleringen.
200

 Det är inte en tacksam utveckling eftersom det kan 

anses aktualisera en viss rättsosäkerhet för moderbolagen inom koncerner. 

 

26 § KL i dess gamla lydelse behandlade däremot frågan att bolag eller den som handlat för 

bolaget kunde påföras en konkurrensskadeavgift om verksamheten utövats i strid mot 

bestämmelserna om förbjudna samarbeten, missbruk av dominerande ställning eller om ett 

villkorat beslut från KKV inte efterlevts. Frågan som är av intresse är vad som kan tolkas in i 

begreppet att handla på företagets vägnar. Förarbetena nämner som främsta exempel att 

regleringen ska innefatta anställda hos företegat i vilkens verksamhet överträdelsen ägt 

rum.
201

 Av äldre förarbeten framgick även att uppdragstagare kunde innefattas av 

bestämmelsen.
202

 Således står tolkningen om uppdragstagare i linje med den EU-rättsliga 

regeln om att ekonomisk enhet kan även i vissa fall innefatta personer som agerar som 

exempelvis kommissionärer till företaget, förutsatt att vissa kriterier om bristande 

självständighet är uppfyllda.
203

 Vidare kan det nämnas att det känns rimligt att exempelvis 

arbetstagare ska ingå eftersom deras arbetsprestationer även tillfaller arbetsgivaren och 

således ska företaget också ansvara för deras eventuella misstag.
204

 

 

I motsats till det ovan redogjorda antyder inte lagstiftaren någonstans i motiven att 

regleringen ska omfatta dotterbolag. Detta verkar rimligt. I de fallen att ett dotterbolag 

bedriver någon form av verksamhet kan det svårligen ses att dotterbolaget, trots att det ägs av 

moderbolaget, skulle handla på moderbolagets vägnar. Dotterbolag inom en koncern kan 

svårligen tolkas på ett sätt att de skulle omfattas av regleringen i 3 kap. 5 § 1 st. KL. Praxis 

från svenska domstolar är mycket knapphändig på detta område. Det enda vägledande fallet 
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på området är det tidigare behandlade målet MD 2001:30. MD:s resonemang, vilken i stor 

omfattning följde KKV:s grunder, innehåller vissa punkter som inte uppfyller kravet på en 

rättssäker bedömning på ett tillfredställande sätt. Domstolen hänvisar i domskälen bland annat 

till lagstiftarens motiv där det förespråkas att ”konkurrensskadeavgiften ska betalas av det 

eller de företag i vars verksamhet överträdelsen ägde rum”.
205

 Domstolen konstaterar vidare 

att frågan, huruvida principen om ekonomisk enhet är applicerbar även på koncernansvar för 

konkurrensskadeavgift, inte utvecklas i förarbetena.
206

 Avslutningsvis konstaterar domstolen 

att varken lagtext eller förarbetena ger tydliga riktlinjer beträffande tillämpningen av 

koncernansvar men att lagtextens utformning inte direkt hindrar en sådan tillämpning.
207

  

 

Det ovan beskrivna tillvägagångssättet kan inte anses garantera en rättssäkerhet för svenska 

moderbolag i konkurrensrättsligt hänseende. Eftersom den rådande uppfattningen torde vara 

att det svenska konkurrensrättsliga regelverket ska stå i koherens med eller i vart fall tolkas 

utifrån EU-rätten, är lagstiftning avseende frågan ett krav. Inom doktrinen har det framförts 

åsikter om att samma tillvägagångssätt, nämligen att hålla moderbolagen ansvariga för 

dotterbolagens handlingar, kan även tillämpas inom svensk rätt.
208

 Denna tillämpning 

uppställer dock problem i och med att enligt den nuvarande lagregleringen kan det inte tolkas 

in att dotterbolag agerat på moderbolagets vägnar. Dessutom om den svenska koncernen har 

formen av något av de ovan behandlade orena koncernstrukturerna kan dotterbolaget 

svårligen handla på moderbolagets vägnar i och med att moderbolaget saknar egen aktiv 

verksamhet och nödvändigtvis inte uppfyller kraven för att tolkas som ett företag. Ett renodlat 

ekonomiskt eller fiskalt intresse från moderbolagets sida kan givetvis tolkas på ett sådant sätt 

att ett intresse i dotterbolaget existerar, men om moderbolaget saknar verksamhet kan inte 

dotterbolaget agera på moderbolagets vägnar på samma sätt som en anställd eller en 

uppdragstagare. 

 

Förfarandet har som sagt möjliggjorts i och med den kraftigt utvidgade tillämpningen av 

principen om ekonomisk enhet. Användningen av principen om ekonomisk enhet avseende 

koncernansvar inom svensk rätt är inte i sig felaktigt, förutsatt att det i fallen går att visa att 

dotterbolagets agerande på marknaden helt och hållet styrs av moderbolaget och det därmed 

står klart att dotterbolaget kan anses handla på moderbolagets vägnar. För att principen ska 
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kunna tillämpas på ett korrekt sätt borde lagstiftningen revideras. Ändock skulle en revision 

av lagstiftningen inte legitimera tillämpningen av koncernansvar eftersom moderbolagets 

bolagsform aktualiserar en oren koncernstruktur. Om koncernansvaret ska anses legitimt 

tillämpligt på orena koncernstrukturer krävs en djupare motivering samt en tydligare praktisk 

bevisning om hur ett moderbolag utan någon som helst verksamhet kan ha ett så pass 

avgörande inflytande på dotterbolaget att det inte kan anses agera självständigt. Det kan å 

andra sidan vara svårt att inom svensk rättstillämpning förbise EU-rättslig praxis och sättet 

hur orena koncernstrukturer intolkats i företagsbegreppet, men det är ett problem så länge 

lagstiftningen inte ställer upp tydliga regler. 

 

5.2.2 Underlaget för beräkningen av konkurrensskadeavgift 

I 3 kap. 6 § KL återfinns regleringen beträffande konkurrensskadeavgiftens storlek. 

Paragrafen stadgar att konkurrensskadeavgiften inte till storleken får vara större än tio procent 

av företagets omsättning det förgående räkenskapsåret. I och med att konkurrenslagen 

reviderades till sin nuvarande lydelse togs de gamla beloppsgränserna bort. Det finns dock en 

stor skillnad mellan KL:s reglering och det EU-rättsliga konkurrensrättsregelverket, nämligen 

vilken årsomsättning som bötesberäkningen ska baseras på. Till skillnad från EU-rätten, där 

hela koncernens årsomsättning får beaktas, ska beräkningsunderlaget för 

konkurrensskadeavgiften enligt KL:s regler i stället endast baseras på årsomsättningen för det 

företaget som agerat konkurrensbegränsande.
209

  

 

Lagstiftarens motiv till borttagandet av beloppsgränserna i den nya KL var att en 

harmonisering med EU-rätten skulle uppnås samt att beloppsgränserna inte uppfyllde någon 

direkt funktion.
210

 Om någon egentlig harmonisering med EU-rätten kom till stånd kan 

ifrågasättas eftersom avgörande skillnader fotfarande förekommer. Ett exempel på en sådan 

skillnad är det faktum att beräkningsunderlaget för konkurrensskadeavgiften fortsättningsvis 

baseras endast på årsomsättningen för det bolag som brutit mot KL:s regler.
211

 Det torde ha 

varit klart att redan under tillämpningen av den gamla lydelsen av KL skulle beräkningen 

baseras endast på det berörda företaget. Liksom påpekats i doktrinen har dock MD i det ovan 

behandlade målet MD 2001:30 tolkat regeln på ett sätt som tydligt står i strid med lagregelns 
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tänkta tillämpningssätt.
212

 Att moderbolagets omsättning i det fallet ingick i beräkning 

aktualiserar enligt mig en befogad oro hos svenska koncerner eftersom domstolen därmed, i 

det enda relevanta målet inom inhemsk praxis på området, tillämpade lagen mer extensivt än 

vad lagtext och förarbetena ger utrymme för. 

 

Beträffande orena koncernstrukturer och regleringen i 3 kap. 6 § KL föreligger det också 

intressanta aspekter avseende underlaget för konkurrensskadeavgift. Bestämmelsen i KL kan 

anses vara mera korrekt än tillämpningen inom EU-rätten. Om ett dotterbolag medverkat i en 

kartell bör det rimligtvis vara dotterbolaget som ska sanktioneras för det 

konkurrensbegränsande förfarandet. I ett sådant fall vore det inkorrekt att vid beräkning av 

konkurrensskadeavgiften beakta moderbolagets omsättning. Utgången blir självklart 

annorlunda om bägge företagen aktivt samarbetat, något som dock svårligen kan aktualiseras 

inom orena koncernstrukturer där moderbolaget saknar egen verksamhet och där 

moderbolagets intresse i dotterbolaget inte sträcker sig till den dagliga affärsverksamheten. 

 

Det har ett antal gånger i denna uppsats påpekats bristen av svensk praxis beträffande 

koncernansvar på konkurrensrättens område. Dock bör MD:s beslut i målet MD 2003:2 

nämnas i korthet. I det fallet hade nämligen KKV i sina grunder hävdat att systerbolagets 

omsättning kunde, med stöd av principen om ekonomisk enhet, ingå i beräkningsunderlaget 

för konkurrensskadeavgift.
213

 Med hänvisning till dåvarande 27 § KL samt förarbetena till 

densamma slog MD fast att underlaget för konkurrensskadeavgiften endast får baseras på det 

berörda företagets omsättning.
214

 I och med detta måste frågan ställas på vilka grunder MD 

endast två år tidigare valde att beakta moderbolagets omsättning i beräkningsunderlaget samt 

att detta gjordes endast med stöd av principen om ekonomisk enhet.  

 

För att ytterligare illustrera behovet av omarbetning av KL:s regler beträffande 

konkurrensskadeavgift, och främst med tanke på orena koncernstrukturer, kan regleringen i 3 

kap. 6 § KL appliceras på ett svenskt scenario identiskt med de ovan behandlade målen El 

DuPont och Dow. Om ett svenskt full-function joint venture skulle bedriva verksamhet vilken 

står i strid med de konkurrensrättsliga reglerna, samtidigt som samhandelskriteriet inte är 

uppfyllt det vill säga EU:s marknad inte påverkas, ska enligt nuvarande lydelse i KL endast 
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samarbetsbolagets omsättning beaktas i beräkningsunderlaget. Enligt det rådande rättsläge 

inom EU-rätten bildar även ett full-function joint venture en ekonomisk enhet med bägge 

moderbolagen trots att dessa är fristående från varandra. Om den svenska tillämpningen av 

konkurrensrätten ska stå i önskad överensstämmelse med EU-rätten borde i sådana fall hela 

ekonomiska enhetens omsättning beaktas vid beräkningen. Detta skulle te sig synnerligen 

oskäligt i de fallen när moderbolagen är helt och hållet oberoende av varandra. Exempelvis 

den näst intill absurda situationen, vilken i vart fall i teorin kan diskuteras, när bägge 

moderbolagen på sitt respektive håll har positionen som moderbolag i en varsin koncern. Då 

kan det nämligen tänkas att samarbetsbolaget ingår i samma ekonomiska enhet med bägge 

dessa koncerner och därmed ska även dessa koncerners omsättning ingå. Denna konstellation 

är ytterst osannolik men inte nödvändigtvis omöjlig med tanke på den synnerligen extensiva 

rättstillämpning som aktualiserats under de senaste åren inom EU-rätten. 

 

5.3 Legalitetsprincipens bromseffekt i KKV:s rättstillämpning 

Konkurrensrättens tillämpning i Sverige blir mera invecklad eftersom att olika regleringar kan 

aktualiseras i KKV:s arbete som beslutande myndighet. 

 

Det första fallet är relativt enkelt och lättförståeligt. När KKV agerar i ett ärende som helt och 

hållet är begränsat till svenska förhållanden ska KKV endast utgå ifrån bestämmelserna i KL. 

För att detta ska vara aktuellt får inte samhandelskriteriet avseende någon punkt vara uppfyllt. 

Med andra ord, om det angripna förfarandet på något sätt kan tänkas inverka negativt på 

handeln mellan EU:s medlemsstater, ska artiklarna 101 och 102 FEUF användas.
215

 

 

Däremot är fallet mera komplicerat om samhandelskriteriet är uppfyllt. KKV, liksom samtliga 

andra nationella konkurrensmyndigheter har med stöd av artikel 5 Rådets förordning 

1/2003
216

 getts behörighet att vid behov tillämpa artiklarna 101 och 102 FEUF. Påpekas bör 

att förfarandet kan inledas av KKV självmant eller om ett klagomål avseende 

konkurrensbegränsande verksamhet inkommit till KKV. Om förfarandet kan antas påverka 

handeln mellan medlemsländerna, det vill säga om samhandelskriteriet är uppfyllt, och fastän 

parterna är svenska aktörer, ska alltså KKV tillämpa EU-rättens regler i det fallet. Ett scenario 

där detta kan aktualisera ett synnerligen svårt problem är frågor beträffande det ovan 
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behandlade underlaget för konkurrensskadeavgift. Som redogjorts tidigare tillåter EU-rätten 

att hela koncernens omsättning ska ingå i beräkningsunderlaget för konkurrensskadeavgift 

medan de svenska rättsreglerna endast tar sikte på det aktuella företagets omsättning. 

 

Legalitetsprincipen inom EU-rätten har formats främst genom EUD:s praxis. De centrala 

exemplen utgörs av avgörandena i Brottmål mot X
217

 och Berlusconi.
218

 I det förstnämnda 

målet förklarade EUD att nationell rätt som är av sanktionskaraktär, och som antagits i syfte 

att genomföra ett direktiv, inte får tolkas extensivt på så vis att det är till nackdel för den 

åtalade. Eftersom den nationella lagen antagits i syfte att uppfylla kraven i ett direktiv samt att 

nationella rätten ska tolkas utifrån gemenskapsrätten, måste domstolarna i medlemsstaterna 

säkerställa att legalitetsprincipen efterföljs.
219

 Eftersom KKV:s befogenheter att påföra 

företag böter inte sammanfaller med kommissionens vidsträckta möjligheter, torde den 

ovannämnda skyldigheten för nationella domstolar att beakta legalitetsprincipen även gälla 

för KKV. I Berlusconi menade domstolen att den nya nationella regleringen i Italien inte 

kunde tillämpas eftersom lagens lydelse på tidpunkten för den påstådda brottsliga gärningen 

var förmånligare för den tilltalade.
220

 Avseende legalitetsprincipens innebörd inom 

konkurrensrätten ska artikel 49.1 EU-stadgan
221

 fungera som utgångspunkt. Regleringen 

stadgar att gemenskapsrätten måste innehålla tydliga regler avseende sanktioner och 

överträdelser för att de ska vara bindande. Detta resonemang har även framförts tydligt av 

EUD i målet ThyssenKrupp.
222

 Legalitetsprincipen inom konkurrensrätten har även tillämpats 

med stöd av EKMR
223

 där artikel 7 innehåller bestämmelsen om retroaktivitetsförbudet.
224

 

 

Det intressanta scenariot som kan aktualiseras är när Stockholms tingsrätt i ett fall där 

konkurrensskadeavgift ska dömas ut mot en svensk koncern men i ett förfarande där 

samhandelskriteriet är uppfyllt. I dessa fall ska EU-rätten tillämpas vilket i sin tur betyder att 

hela koncernens omsättning kan beaktas. Frågan som därmed inställer sig är om inte 

legalitetsprincipen omöjliggör detta. Liksom diskuterats ovan ska inom svensk rätt endast det 
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berörda företagets omsättning beaktas i beräkningsunderlaget, något som MD tydligt stadgade 

i MD 2003:2. Om KKV, Stockholms tingsrätt och eventuellt även MD väljer att tillämpa EU-

rättens reglering fullt ut kan det ifrågasättas om de i sådana fall tillämpar EU-rätten i större 

omfattning än vad EU-rätten själv kräver. Det som bör frågas är vilken slagkraft den 

nationella rätten får i de fall den ska tillämpas parallellt med EU-rätten med stöd av artikel 3.1 

i förordning 1/2003. Fungerar detta smidigt eller kommer legalitetsprincipen till uttryck även 

här? Frågan är svår att besvara men det som är klart är att bägge regelverk måste användas 

och en jämvikt måste hittas. 

 

5.3.1 Kommentar till domen i MD 2001:30 

För att göra den ovan presenterade problematiken mera begriplig kan man applicera teorin på 

avgörandet i MD 2001:30. I det fallet valde MD, som tidigare påpekats, att även beakta 

moderbolagets omsättning i beräkningsunderlaget fastän detta enligt KL:s reglering inte ska 

göras.
225

 Det kan ifrågasättas om inte MD agerade i strid med legalitetsprincipen i och med 

den extensiva tolkningen av KL:s regler samt att beslutet samtidigt klart missgynnade parten 

som konkurrensskadeavgiften riktades mot. Det som givetvis kan tolkas som förmildrande till 

MD:s fördel är att EU-stadgan inte hade trätt i kraft när domen förkunnades och därmed var 

legalitetsprincipen i artikel 49 inte bindande vid den tidpunkten. Det som i sin tur talar till 

MD:s nackdel är att MD borde ha följt legalitetsprincipen så som den är uttryckt i artikel 7 

EKMR. 

 

Vidare återfinns legalitetsprincipen även inom nationell rätt i Sverige. Exempelvis återfinns 

principen lagstadgad i 2 kap. 10 § regeringsformen (2010:1408) (RF) samt i 1 kap. 1 § 

brottsbalken (1962:700) (BrB). Legalitetsprincipen har även kommit till uttryck inom svensk 

nationell praxis från HD.
226

 Nyligen tillämpade HD legalitetsprincipen i ett mål som rörde 

frågan huruvida en konkursförvaltares arvode skulle nedsättas på grund av att samma person 

tidigare hade agerat som rekonstruktör i samma bolags företagsrekonstruktion och personen i 

fråga inte underrättat tillsynsmyndigheten om detta.
227

 HD konstaterade att om arvodet ska 

nedsättas på grund av underlåtenhet att underrätta tillsynsmyndigheten bör det ses som en 

sanktion likställbart med ett straff och i sådant fall krävs uttryckligt lagstöd för detta. I och 

med att sådant lagstöd saknades ansåg HD med stöd av legalitetsprincipen att det inte fanns 

                                                 
225

 Andersson, Legnerfält, 2008, s. 13. 
226

 Se exempelvis NJA 2000 s. 490. 
227

 Högsta Domstolens beslut av den 3 december 2014 i mål nr Ö 5505-13. 



53 

 

skäl att nedsätta konkursförvaltarens arvode.
228

 Legalitetsprincipen kan tänkas ha främst 

tillämpats i sin rent straffrättsliga bemärkelse men kan anses vara fullt tillämpligt även på 

konkurrensrättens område i likhet med hur den tillämpades exempelvis i Schunk och 

Schunk.
229

 

 

5.4 Kan orena koncerner överhuvudtaget bötfällas enligt KL:s lydelse? 

I saknad av svensk praxis, beträffande tillämpningen av koncernansvar för orena 

koncernstrukturer, kan frågan endast diskuteras på ett mera teoretiskt plan. Uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt är att det kan ifrågasättas huruvida koncernansvarets tillämpning på 

orena koncernstrukturer följer konkurrensrättens grundtanke eller om det ska ses som en 

oskäligt extensiv tillämpning av regelverket. En följdfråga som uppkommer i samband med 

diskussionen om legalitetsprincipens bromsande funktion är om KL:s regler överhuvudtaget 

kan tillämpas på orena koncernstrukturer eller i vart fall om reglerna är tillämpliga endast 

avseende vissa av de ovan behandlade koncernformerna.  

 

I likhet med vad som diskuterats ovan kan det argumenteras för att vissa typer av juridiska 

personer inte kan tolkas in i konkurrensrättens företagsbegrepp. Det krävs en vidsträckt 

tolkning för att de berörda associationsformerna ska anses driva ekonomisk eller kommersiell 

verksamhet i den betydelse vilket syftas inom EU-rätten samt i 1 kap. 5 § KL. Eventuellt kan 

holdingbolagens och private equity-bolagens funktion och bakomliggande syfte aktualisera 

verksamhet i den mån att de i vissa fall kvalificeras som företag. Det måste dock göras en 

noggrann bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall men vissa grundläggande 

lagstadgade kriterier kunde underlätta vid rättstillämpningen. Exempelvis kunde ett krav 

införas på att en tydlig koppling mellan holding- eller private equity-bolaget och 

dotterbolagets erbjudna varor eller tjänster måste kunna visas. I det fallet skulle dock KKV 

och domstolarna återigen mötas av problemet vart gränsen för tydlig koppling med den 

kommersiella verksamheten ska dras. Alternativet kunde vara att klart och tydligt införa dessa 

ägarformer i lagstiftningen men det skulle vara otacksamt i det hänseendet att i det fallet 

skulle inget inflytande alls från moderbolagets sida krävas för att regleringen skulle bli 

tillämplig. På dessa grunder bör holdingbolag och private equity-bolag omfattas av 

koncernansvaret men vissa lagstadgade riktmärken bör införas. 

 

                                                 
228

 Högsta Domstolens beslut av den 3 december 2014 i mål nr Ö 5505-13, punkt 13-14. 
229

 Mål T-69/04, Schunk och Schunk Kohlenstoff-Technik mot Kommissionen. 



54 

 

Till skillnad från de ovan nämnda bolagsformerna är det svårt att se att samma förfarande kan 

tillämpas på stiftelser. Kärnan i associationer är dess medlemmar och därför har det i 

doktrinen ansetts att stiftelser inte kan klassificeras som associationer.
230

 Orsaken till varför 

stiftelserna dock oftast behandlas tillsammans med associationsrätten är att stiftelserna har ett 

ändamål vilka de är bundna av.
231

 Exempel på stiftelsers vanliga ändamål torde vara 

understöd till studier eller forskning inom olika områden eller i specifika länder. Med andra 

ord tordes en stor del av stiftelserna agera utifrån helt ideella grunder och utan verksamhet 

som klassar stiftelsen som ett företag. Målet Portielje illustrerar mycket bra de realiteter som 

gäller för stiftelser och att ekonomisk eller kommersiell verksamhet är mycket avlägset från 

den formen av juridiska personer. På basis därav bör stiftelser undantas från koncernansvaret 

med undantag för de fall då stiftelsen både bredriver egen ekonomisk eller kommersiell 

verksamhet och tydligt är inkorporerat i dotterbolagets vardagliga beslutsfattande. 

 

Vad som i sin tur gäller för joint ventures är klart och tydligt. Innebörden av full-function 

joint ventures, som presenterats ovan, är onekligen att samarbetsbolaget agerar självständigt 

på marknaden och avskiljt från sina moderbolag. Detta kan endast leda till den slutsatsen att 

koncernansvaret svårligen kan tillämpas på denna typ av koncerner. Det är självklart värt att 

påpeka beträffande joint ventures så är moderbolagen oftast sedvanliga aktiebolag med egen 

verksamhet och inte orena koncerner som de andra behandlade koncernstrukturerna. På grund 

av detta har joint ventures behandlats separat i denna uppsats. Däremot är principen den 

samma, nämligen att det måste anses problematiskt att ålägga ett full-function joint ventures 

konkurrensskadeavgift dess moderbolag. Detta gäller så länge samarbetsbolaget är av typen 

full-function och därmed ska ses som självständigt från moderbolagen. Däremot är 

koncernansvaret mycket applicerbart på partial-function joint ventures, i och med att denna 

typ av samarbetsbolag kan tänkas helt sakna självständighet och besluten avseende bolagets 

samtliga aspekter fattas helt av moderbolagen. 

 

5.5 Företagssammanslutning och dess tillämpningsområde 

Avslutningsvis ska begreppet företagssammanslutning analyseras avseende dess tillämplighet 

på koncernansvar. 1 kap. 5 § KL stadgar att företagsbegreppet även innefattar 

företagssammanslutningar. Detta betyder samma reglering som gäller för enskilda företag 

vilka kvalificeras under företagsbegreppet således ska tillämpas även på hela 
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företagssammanslutningar. Frågan är om regleringen öppnar för en tillämpning av 

koncernansvar i och med att en koncern tolkas in i begreppet företagssammanslutning.  

 

Det främsta exemplet förarbetena nämner avseende företagssammanslutningar är olika 

branschorganisationer.
232

 Även ekonomiska föreningar som verkar inom sektorn för skogs- 

och jordbruk anses ingå i begreppet företagssammanslutning.
233

 Praxis avseende 

företagssammanslutningar visar i vart fall att branschorganisationer, i det fallet Svenska 

Bilsportförbundet, omfattas av begreppets tillämpning.
234

  

 

Det finns ingen indikation på att lagstiftaren med begreppet företassammanslutning avsett 

koncerner. Således bidrar nuvarande reglering även av detta begrepp till ett försvårat läge för 

KKV att tillämpa koncernansvar lika extensivt som kommissionen. I det fallet att 

moderbolaget inte kan anses uppfylla kraven på ett företag i konkurrensrättsligt hänseende 

torde möjligheten att tillämpa koncernansvar vara utesluten. Detta i och med 

företagssammanslutning inte heller kan åberopas avseende koncerner.  

 

5.6 Avslutande synpunkter 

Den övergripande slutsatsen som kan dras utifrån rättsläget beträffande koncernansvar är att 

moderbolagens möjligheter att undgå ansvar för dotterbolagens konkurrensbegränsande 

verksamhet inte är speciellt många till antalet. Den extensiva rättstillämpningen som 

tillämpats inom EU kan givetvis ses som synnerligen effektivt avseende konkurrensen men 

frågan är om inte detta görs i oskälig utsträckning på koncernernas bekostnad. Kommissionen 

och EU:s domstolar har återkommande understrukit vikten av att i samtliga fall beträffande 

koncernansvar måste en noggrann undersökning utföras avseende det specifika fallet. Enligt 

min mening har dock domstolarna agerat på ett sätt där resonemangen inte är särskilt 

välmotiverade och lämnar utrymme för ifrågasättande. Denna rättstillämpning har enligt mig 

även i praktiken omöjliggjort moderbolagens möjlighet att motbevisa dels presumtionen om 

avgörande inflytande och det verkliga inflytandet. Visserligen innebär dagens reglering att det 

fortfarande finns en möjlighet för moderbolag att motbevisa inflytandet men på grund av den 

utveckling som ägt rum ser jag svårligen att detta skulle förverkligas. I fall då 
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koncernansvaret är befogat på grund av moderbolagets aktiva medverkande bör 

koncernansvaret dock givetvis aktualiseras. 

 

Liksom påpekats ovan kan det göras viss skillnad mellan de olika behandlade orena 

koncernstrukturerna avseende frågan om koncernansvar. Det torde vara lättare att föra ett 

framgångsrikt resonemang om koncernansvarets tillämplighet beträffande holding- och 

private equity-bolag än stiftelser och full-function joint ventures. Det spelar dock ingen roll 

huruvida ett resonemang kan föras angående vilka orena koncernstrukturer som ska omfattas 

av koncernansvaret om ingen konkret åtgärd från lagstiftarens håll vidtas. En problematik 

föreligger givetvis så länge ingen förändring av rättsläget äger rum på EU-nivå. Eftersom den 

nationella konkurrensrätten i Sverige ska tolkas och tillämpas utifrån och i likhet med EU-

rätten, är det svårt att ändra den nationella konkurrensrätten på ett sätt att den inte längre följer 

EU-rätten. Således kan det vara svårt att se orena koncernstrukturer undgå koncernansvar så 

länge EUD:s nuvarande praxis inte ändras. Jag anser att vissa lagstadgade ramar borde införas 

avseende de olika koncernstrukturerna samt att dessa ramar skulle utformas på ett sätt som 

stadgar de grundläggande indikationerna på om koncernansvar kan aktualiseras. Exempelvis 

kunde vissa absoluta krav avseende en stiftelses medverkan i dotterbolagets verksamhet 

införas. Om det därefter klart och tydligt kan visas att stiftelsen som moderbolag inte når upp 

till dessa krav ska därmed koncernansvaret avvisas. Dessa krav bör givetvis vara relativt låga 

men de bör inte sättas så lågt som det förhåller i dagens läge, eftersom det är näst intill 

omöjligt för moderbolag att motbevisa ett avgörande inflytande. Med tanke på den utveckling 

som ägt rum inom EU-rätten är det mycket intressant att se vad Tribunalens ståndpunkt är i 

den kommande domen angående det ovanbehandlade kommissionsbeslutet mot Goldman 

Sachs. 

 

Avslutningsvis anser jag att koncernansvarets utveckling på konkurrensrättens område inte 

kan sägas vara fullt tillfredsställande. Fördelen är givetvis som påpekats ovan att det kan bidra 

till en mera perfekt konkurrenssituation inom EU. Motfrågan som enligt mig dock är av 

central betydelse och som måste ställas är om den perfekta konkurrensen ska uppnås på icke 

delaktiga moderbolags bekostnad. Bägge av dessa starka och grundläggande juridiska 

principer bör enligt min teori värnas om, men min fråga är om den extensiva tillämpningen av 

koncernansvaret har bidragit till konkurrensrätten utvecklats på ett sätt som det ursprungligen 

var tänkt. Om inte så är fallet, aktualiseras enligt mig frågan huruvida den gällande 

rättsordningen behöver revideras både inom EU och inom svensk rätt. Det som i vart fall 
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behöver åtgärdas enligt min mening är KL:s lydelse avseende konkurrensskadeavgift. Så som 

lagen är utformad idag saknar den på vissa ställen koherens med EU-rätten samt att 

legalitetsprincipen försvårar lagens tillämpning avseende de problematiska punkterna, det vill 

säga konkurrensskadeavgift och dess beräkningsunderlag. Jag kan inte i dagens läge ge 

konkreta exempel på ändringar men det som kan sägas är att en ändring är nödvändig för att 

klargöra rättsläget samt att bevara koncerners intresse att etablera sig inom EU. 

 

6 Slutsats 
 

Efter att ha undersökt den gällande rättsordningen avseende koncernansvarets tillämpning 

inom de valda orena koncernstrukturer samt efter att ha analyserat regelverkets användbarhet 

inom den svenska konkurrensrätten kan de i syftet uppställda frågeställningarna besvaras på 

följande sätt. 

 

Beträffande den första frågan, huruvida det föreligger ett behov av att revidera KL:s 

nuvarande lydelse för att skapa en bas för nationell rättstillämpning som är mera koherent 

med EU-rättens regler, är mitt svar klart och tydligt. Eftersom lydelsen och innebörden av de 

relevanta rättsreglerna vilka är kopplade till koncernansvar inte är identiska, orsakar det en för 

stor risk beträffande rättssäkerheten i de nationella domstolarnas rättstillämpning. Därmed 

anser jag att en lagändring beträffande koncernansvaret i allmänhet och eventuellt beträffande 

specifikt orena koncernstrukturerna bör göras i KL. Eftersom tanken är att nationella 

lagstiftningen ska följa EU-rätten vore det enligt mig naturligt att den nationella lagstiftningen 

skulle vara identiskt utformad med EU-rätten. 

 

Avseende den andra frågan om den nuvarande rättstillämpningen strider mot 

legalitetsprincipen är svaret inte lika klart. Jag ställer mig dock kritisk till om ett agerande i 

likhet med avgörandet i MD 2001:30, från en nationell domstols sida idag skulle vara 

godtagbart. I saknad av ny praxis på området är det svårt att säga hur domstolen skulle 

bemöta frågan om legalitetsprincipens funktion i dagens läge. Jag anser dock att så länge den 

nationella regleringen i Sverige inte ändras så finns det en risk för att rättstillämpningen i de 

fall samhandelskriteriet är uppfyllt kan komma att strida mot legalitetsprincipen. 

 

Beträffande den sista frågan, huruvida orena koncernstrukturer överhuvudtaget kan bli 

föremål för koncernansvar enligt KL:s nuvarande lydelse, är också svaret aningen oklart. Som 
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påvisats ovan så är det i dagens läge svårt enligt mig att besluta om koncernansvar med stöd 

av KL:s lydelse. De regler som stadgar konkurrensskadeavgiftens aktualiserande nämner inte 

koncerner uttryckligen och därmed finns det risk för att tolkningen av de gällande reglerna 

måste göras för extensiv vilket i sin tur aktualiserar legalitetsprincipen igen. Därmed kan 

svaret på denna fråga kopplas ihop med den första frågan och sammanfattningsvis anser jag 

därmed att KL bör revideras beträffande frågorna om koncernansvar i allmänhet och 

eventuellt även specifikt beträffande orena koncernstrukturer. 

  



59 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

 

Offentligt tryck 

Regeringens propositioner (Prop.) 

Prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning. 

Prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 2006:99 En ny konkurrenslag. 

 

Offentligt tryck från EU 

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av 

konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, EUT L 1, 4.1.2003, s. 1–25. 

 

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av 

företagskoncentrationer, EUT L 24, 29.1.2004, s. 1–22. 

 

Rättspraxis 

Avgöranden från Högsta domstolen 

NJA 2000 s. 490. 

HD:s beslut 2014-12-03, mål Ö 5505-13. 

 

Avgöranden från Marknadsdomstolen 

MD 2001:30. 

MD 2003:2. 

MD 2012:16. 

 

Beslut från Konkurrensverket 

KKV:s beslut 1995-12-22, dnr 682/95 Posten Sverige AB. 

KKV:s beslut 1998-02-05, dnr 185/96, Stokab AB. 

 

Avgöranden från EU-domstolen 

Mål C-22/71, Béguelin Import Co.  mot SA G.L. Import Export, REG 1971, s. 949. 



60 

 

 

Mål C-48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. mot Europeiska gemenskapernas 

kommission, REG 1972, s. 619. 

 

Mål C-155/73, Giuseppe Sacchi, REG 1974, s. 409. 

 

Förenade målen C-40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113/73 och 114/73, Coöperatieve 

Vereniging "Suiker Unie" UA m. fl. mot Europeiska kommissionen, REG 1975, s. 1663. 

 

Förenade målen C-209-215/78 och C-218/78, Heintz van Landewyck SARL m.fl. mot 

Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1980, s. 3125. 

 

Mål C-107/82, Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG mot Europeiska 

gemenskapernas kommission, REG 1983, s. 3151. 

 

Mål C-170/83, Hydrotherm Gerätebau GmbH mot Firma Compact del Dott. Ing. Mario 

Andreoli & C. Sas., REG 1984, s. 2999. 

 

Mål C-41/90, Klaus Höfner och Fritz Elser mot Macrotron GmbH, REG 1991, I-1979. 

 

Mål C-266/93, Bundeskartellamt mot Volkswagen AG och VAG Leasing GmbH, REG 1995, 

I-3477. 

 

Mål C-73/95 P, Viho Europe BV mot Europeiska kommissionen, REG 1996, I-5457. 

 

Förenade målen C-74/95 och C-129/95, Brottmål mot X, REG 1996, I-6609. 

 

Mål C-49/92 P, Europeiska kommissionen mot Anic Partecipazioni SpA, REG 1999, I-4125. 

 

Mål C-67/96, Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds Textilindustrie, 

REG 1999, I-5751. 

 

Förenade målen C-180/98 – C-184/98, Pavel Pavlov m.fl. mot Stichting Pensioenfonds 

Medische Specialisten, REG 2000, I-6451. 



61 

 

 

Mål C-286/98, Stora Kopparbergs Bergslag AB mot Europeiska kommissionen, REG 2000, I-

9925. 

 

Mål C-475/99, Firma Ambulanz Glöckner mot Landkreis Südwestpfalz, REG 2001, I-8089. 

 

Mål C-303/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh och Price Waterhouse Belastingadviseurs 

BV mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, i närvaro av Raad van de 

Balies van de Europese Gemeenschap, REG 2002, I-1577. 

 

Mål T-319/99, Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, 

Técnica y Dental (FENIN) mot Europeiska kommissionen, REG 2003, II-357. 

 

Mål C-196/99 P, Siderúrgica Aristrain Madrid SL mot Europeiska kommissionen, REG 2003, 

I-11005. 

 

Förenade målen C-387/02, C-391/02 och C-403/02, Brottmål mot Silvio Berlusconi, Sergio 

Adelchi och Marcello Dell'Utri m.fl., REG 2005, I-3565. 

 

Förenade målen C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P och C-213/03 P, Dansk 

Rörindustri A/S m.fl. mot Europeiska kommissionen, REG 2005, I-5425. 

 

Mål C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze mot Cassa di Risparmio di Firenze 

SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato och Cassa di Risparmio di San Miniato 

SpA, REG 2006, I-289. 

 

Mål T-314/01, Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en 

Derivaten Avebe BA mot Europeiska kommissionen, REG 2006, II-3085. 

 

Mål C-205/03 P, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) mot 

Europeiska kommissionen, REG 2006, I-6295. 

 

Mål T-99/04, AC-Treuhand AG mot Europeiska kommissionen, REG 2008, II-1501. 

 



62 

 

Mål C-279/06, CEPSA Estaciones de Servicio SA mot LV Tobar e Hijos SL, REG 2008, I-

6681. 

 

Mål T-174/05, Elf Aquitaine SA mot Europeiska kommissionen, REG 2009, II-183. 

 

Mål C-113/07 P, SELEX Sistemi Integrati SpA mot Europeiska kommissionen och 

Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), REG 2009, 

I-2207. 

 

Mål C-97/08 P, Akzo Nobel NV m.fl. mot Europeiska kommissionen, REG 2009, I-8237. 

 

Mål T-24/05, Alliance One International, Inc., tidigare Standard Commercial Corp. m.fl. mot 

Europeiska kommissionen, REG 2010, II-5329. 

 

Mål C-90/09 P, General Química SA m.fl. mot Europeiska kommissionen, REG 2011, I-1. 

 

Mål C-352/09 P, ThyssenKrupp Nirosta GmbH mot Europeiska kommissionen, REG 2011, I-

2359. 

 

Förenade målen T-208/08 och T-209/08, Gosselin Group NV och Stichting 

Administratiekantoor Portielje mot Europeiska kommissionen, REG 2011, II-3639. 

 

Målen T-141/07, T-142/07, T-145/07 och T-146/07, General Technic-Otis Sàrl, General 

Technic Sàrl, Otis SA m.fl. och United Technologies Corporation mot Europeiska 

kommissionen, REG 2011, II-04977. 

 

Mål T-190/06, Total SA och Elf Aquitaine SA mot Europeiska kommissionen, REG 2011, II-

5513. 

 

Mål T-234/07, Koninklijke Grolsch NV mot Europeiska kommissionen, REG 2011, II-6169. 

 

Mål C-521/09 P, Elf Aquitaine SA mot Europeiska kommissionen, REG 2011, I-8947. 

 



63 

 

Förenade målen C-628/10 P och C-14/11 P, Alliance One International Inc. och Standard 

Commercial Tobacco Co. Inc. mot Europeiska kommissionen och Europeiska kommissionen 

mot Alliance One International Inc. m.fl., ECLI:EU:C:2012:479. 

 

Mål C-495/11 P, Total SA och Elf Aquitaine SA mot Europeiska kommissionen, 

ECLI:EU:C:2012:571. 

 

Mål C-440/11 P, Europeiska kommissionen mot Stichting Administratiekantoor Portielje och 

Gosselin Group NV, ECLI:EU:C:2013:514. 

 

Mål C-172/12 P, EI du Pont de Nemours and Company mot Europeiska kommissionen, 

ECLI:EU:C:2013:601. 

 

Mål C-179/12 P, The Dow Chemical Company mot Europeiska kommissionen, 

ECLI:EU:C:2013:605. 

 

Goldman Sachs överklagande i mål T-419/14, The Goldman Sachs Group mot Europeiska 

kommissionen. 

 

Beslut från Europeiska kommissionen 

Kommissionens beslut av den 6 februari 1991 i ärende IV/M.85 – Baxter/Nestle/Salvia. 

 

Kommissionens beslut av 15 maj 1991 i ärende IV/31286 Gosme/Martell – DMP. 

 

Kommissionens beslut av den 27 maj 1998 i ärende IV/M.933 - Bertelsmann/Kirch/Premiere. 

 

Kommissionens beslut av den 10 december 2003 (ändrat den 7 januari 2004) i ärende 

COMP/E-2/37.857 – Organiska peroxider. 

 

Kommissionens beslut av den 21 december 2005 i ärende COMP/F/C.38.443 – 

Gummikemikalier. 

 

Kommissionens beslut av den 1 oktober 2008 i ärende COMP/39.181 – Ljusmassa. 
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Sammanfattning av kommissionens beslut av den 2 april 2014 i ärende AT.39610 – 

Kraftkablar. 
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