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1. Abstrakt 

Uppsatsen syftar att kritiskt analysera möjligheterna att driva privata sanktioner sanktioner 

runtom EU:s medlemsstater. EU-parlamentet antog nyligen kommissionens förslagsdirektiv 

som ämnar att effektivisera den privata övervakningen. Målet är att skapa incitament för 

skadelidande att driva skadeståndmål mot konkurrensöverträdande företag. Målet med 

uppsatsen är att analysera huruvida detta direktiv verkligen medför en sådan effektivisering. 

Därför redogörs det ingående för direktivets struktur och bestämmelser samt dess 

målsättningar. Vidare görs en analys över hur direktivet kan komma att påverka svensk rätt 

vid ett införlivande. Som framgår i analysen så finns det flertalet svårigheter och hinder som 

lagstiftaren kommer behöva ta itu med. För svensk del bör direktivet anses som tämligen 

ingripande i de svenska processuella reglerna. Uppsatsens konkluderar med att presentera 

potentiella lösningar samt direktivets framtidsutsikter. Slutsatsen är att direktivet i stora drag 

verkar utgöra ett minimidirektiv som inte får några större inverkningar för den privata 

övervakningen.   
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2. Förkortningar 

 

Art. Artikel 

BEUC  Bureau Européen des Unions de Consommateurs 

EG Europeiska gemenskapen 

EU Europeiska unionen 

FEU Fördrag om europeiska unionen 

FEUF Fördrag om europeiska unionens funktionsätt 

SMF  Små- och medelstora företag 

KL Konkurrenlag 

Kap Kaptiel 

KKV  Konkurrensverket 

MD Marknadsdomstolen 

RB Rättegångsbalk 
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3. Inledning 

För att tillförsäkra fullt genomslag av EU:s konkurrensrätt krävs en effektiv övervakning av 

dess regelverk. Målet om att skapa en effektiv inre marknad kan enbart verkställas då samtliga 

subjekt på marknaden erbjuds ett adekvat rättskydd. Vid konkurrensöverträdelser
1
 kan 

offentliga sanktioner följa i form av konkurrensskadeavgifter eller böter. Huruvida dessa 

sanktioner uppnår sitt syfte torde kunna diskuteras.
2
 Därför spelar även privata sanktioner 

3
 en 

viktig roll. Som ett led i att uppmuntra användandet av privata sanktioner har EU-

kommissionen (hädanefter "kommissionen") framställt ett förslagsdirektiv (hädanefter 

"direktivet") inom området. Syftet är att underlätta för privata parter att driva skadeståndsmål 

mot företag som begår konkurrensöverträdelser. Eftersom privata parter har mer begränsade 

resurser än t.ex. konkurrensmyndigheter finns det ett behov för ett sådant direktiv. Det 

långsiktiga målet är att avskräcka företag från konkurrenshämmande beteende genom att 

erbjuda effektiva offentliga- och privata sanktionsmöjligheter. Direktivet antogs den 17 april 

2014 och hoppas kunna skapa starka incitament för skadelidande att driva skadeståndsmål. I 

vart fall är det den grundläggande tanken; verkligheten överensstämmer dock inte alltid med 

syftet. Det är här denna uppsats tar sin utgångspunkt.  

 

3.1. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens primära syfte är att redogöra för utvecklingen av privat övervakning inom EU och 

föra en analys kring dess effektivitet. Analysen förs i ljuset av de initiativ som tagits på EU-

nivå för att öka användningen av privat sanktioner. Eftersom EU-parlamentet nyligen antog 

förslagsdirektivet redogörs för dess struktur tämligen ingående. Då direktivet syftar till att öka 

antalet skadeståndsmål vid de nationella domstolarna analyseras även de eventuella hinder 

som uppkommer. Vidare utforskas den kritik som framförts mot direktivets uppkomst samt 

dess bestämmelser. 

Uppsatsens sekundära syfte är att kritiskt undersöka hur direktivet kan komma att påverka 

svensk lagstiftning vid ett införlivande. Meningen att framföra de problem som uppkommer 

                                                             
1 Detta avser både nationella- och EU-rättsliga konkurrensöverträdelser 
2 Wahl. N. – Optimala sanktioner inom svensk konkurrensrätt, Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie 
2006:3, Konkurrensverket, Stockholm 2006, s. 6 
tillgänglig via: http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/uppdragsforskning/forsk_rap_2006-3.pdf 
(senast besökt 2014.05.20) 
3 De översättningar jag funnit i Kommissionens Vitbok för private enforcement är privat tillämpning. Eftersom 
jag anser att denna term är bristfällig har jag valt att använda Nils Wahls översättning. Således använder jag 
begreppet privat övervakning som innefattas av privata sanktioner, dvs primärt skadestånd (se: Wahl (2006), s. 
16).  

http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/uppdragsforskning/forsk_rap_2006-3.pdf
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när de nationella reglerna ska införliva direktivets ändamål. Därför analyseras även direktivets 

potentiella effekt samt dess framtidsutsikter. Följaktligen en del frågor som ska besvaras:  

 

- Vilka möjligheter ger gällande EU-rätt för enskilda att utkräva ersättning för 

konkurrensöverträdelser?  

- Vilka initiativ har EU-institutioner tagit för att utöka möjligheten till ersättning? 

- Kan gällande regelverk anses vara effektivt? 

- Vilken kritik kan riktas mot Direktivets struktur och bestämmelser? 

- Hur kommer ett införlivande påverka svensk lagstiftning? 

- Kommer direktivet rimligen bidra till en effektivisering och ökning av antalet 

skadeståndsmål? 

- Hur ser framtidsutsikten ut för privata sanktioner inom EU? 

 

3.2. Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa uppsatsen relativt snävt vad avser problemområde. I huvudsak berörs 

endast den skadeståndsrättsliga delen av privata sanktioner. Således behandlas inte sanktioner 

som ogiltighet och möjligheten att få till stånd ett förbud. Utgångspunkten är de EU-rättsliga 

initiativ som tagits inom området och hur dessa förhåller sig till den svenska lagstiftningen. 

Gällande materiella bestämmelser baseras all analys på artiklarna 101-102 FEUF. Artiklarna 

106-109 lämnades utan avseende. Vad avser jämförelser med antitrust-rätten i USA görs 

ingen komparativ analys. Jämförelserna syftar enbart till att ge en objektiv syn på 

effektiviteten av de olika rättsordningarna. Därför förs heller ingen analys av SkL utan det 

hänvisas enbart till dess bestämmelser.  

 

Vidare förutsätts det att läsaren har någon form av grundlig kunskap kring EU och dess 

struktur. Således ges ingen introduktion av EU-institutionerna och deras kompetensområden 

eller deras roll i den privata övervakningen. Däremot ges grundläggande bakgrund av EU:s 

konkurrensrätt och de principer som styr dess regelverk. Vad gäller direktivet har jag valt att 

avgränsa mig till de bestämmelser jag anser är mest relevanta och intressanta för diskussion.  

 

3.3. Metod och material 

För den inledande delen av uppsatsen har jag valt att använda mig av en traditionell 

rättsdogmatisk metod. Metoden som sådan kan i många fall beskrivas som vag, oklar och 
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ibland direkt motsägelsefull.
4
 Det framgår dock att syftet med metoden är rekonstruera 

gällande rättsregler och framställa eventuella lösningar.
5
 Utgångspunkten är användandet av 

relevanta källor så som lagstiftning, praxis, förarbeten samt övrigt accepterade rättskällor. 

Rättsdogmatiken utgår som regel från en konkret problemställning som sedermera analyseras 

utifrån ovanstående källor.
6
  Det är denna metod som ligger till grunden för uppsatsens 

inledande delar.  

 

Utöver rättsdogmatisk metod genomsyras uppsatsen av s.k. EU-rättsligt metod. Då 

utgångspunkten är ett EU-direktiv utgör denna metod en grundläggande del av uppsatsen. 

Även för denna metod är det tämligen oklart vad dess innebörd är. Man kan dock betrakta 

metoden som ett tillvägagångssätt för att hantera EU-rättsliga källor.
7
 Eftersom EU-rätten 

otvivelaktigt påverkar svensk rätt är det viktigt att tillämpa den på rätt sätt. Ett av de särdrag 

som uppkommer är den s.k. teleologiska tolkningen av EU:s rättsakter.
8
 Denna kan översättas 

till ändamålstolkning och utgör den primära metoden som EU-domstolen använder sig utav. 

Denna blir i högsta grad relevant under uppsatsens gång då ett införlivande av direktivet i 

svensk rätt kommer spegla denna tolkningsmetod. Således följer uppsatsen i huvudsak 

ovanstående metoder. Emellanåt förs dock argument vars ställningstagande är baseras på 

rättekonomiska och politiska grunder. 

 

Slutligen ska tilläggas att majoriteten av de källor jag använt mig utav är skrivna på engelska. 

Det innebär att det uppkommer en del begrepp som jag valt att inte översätta eftersom dess 

korrekta innebörd annars kan misstolkas.   

 

3.4. Källkritik 

Källorna som anförs i uppsatsen utgörs av de elementära böcker och författningar som ligger 

till grunden för konkurrensreglerna och den privata övervakningen. Detta kompletteras av 

praxis som stärker de argument som förs av litteraturen. Det ska dock poängteras att vad 

gäller kritiken gentemot direktivet är dessa artiklar främst riktade till det tidigare 

förslagsdirektiv som kommission föreslog. Eftersom denna antogs den 17 april 2014 finns det 

helt enkelt inte tillräckligt med artiklar eller litteratur tillgängligt. Jag har dock analyserat de 

                                                             
4 Korling. F. & Zamboni. M. (red.) – Juridisk metodlära, Studentlittertur AB, Lund (2013), s. 21 
5 Jareborg. N. – Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1 
6 Se Korling, s. 23 
7 Se Korling, s. 109 
8
 Id., s. 122 
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artiklar som riktar sig till förslagsdirektivet och jag finner att kritiken är relevant även för det 

antagna direktivet. Den kompromiss som nåtts mellan institutionerna har i huvudsak föranlett 

en ändrad lydelse av bestämmelserna. Således kan de tidigare artiklarna även användas för det 

nyantagna direktivet.    
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4. Bakgrund 

4.1. Konkurrensrättens målsättningar och förutsättningar 

Konkurrensrätt är det rättsområde som berör företags agerande på EU:s inre marknad. Målet 

är att ha en fri marknadsekonomi där företag bedriver sin verksamhet fritt från överträdelser 

och konkurrensbegränsande beteende.
9
 Ju mer konkurrens mellan företagen, desto bättre 

priser erbjuds konsumenterna och ju bättre blir välfärden.
10

 För att säkerställa denna 

förutsättning utgörs konkurrensrätten av i huvudsak tre målsättningar.  

 

Den primära målsättningen är att öka effektiviten på marknaden genom maximerad 

konsumentvälfärd och optimal fördelning av tillgångar.
11

 Enligt ekonomisk teori nås den mest 

effektiva produktionen av varor och tjänster när det föreligger perfekt konkurrens eller, 

åtminstone, godtagbar konkurrens.
12

 Följaktligen utgör denna målsättning den viktigaste 

hörnstenen inom konkurrensrätten.  

 

Den sekundära målsättningen är att skydda konsumenter och SMF från de stora företagen och 

deras ekonomiska krafter bl.a. i form av monopol.
13

 Genom att ha större ekonomiska 

tillgångar eller särskilt gynnsamma avtal riskerar SMF att slås ur marknaden till följd av 

begränsade resurser. Därför krävs ett starkare skydd för dessa så att de får skälig tid att växa 

för att kunna möta konkurrensen mer likvärdigt.  

 

Den sista målsättningen utgör ett större och mer omfattande projekt; skapandet av en enhetlig 

europeisk marknad.
14

 En förutsättning för en sådan marknad är att ovanstående målsättningar 

uppnås till fullo. EU-rätten strävar efter detta genom att förbjuda tullavgifter, kvoter och allt 

annat som begränsar handeln mellan medlemstater.  

 

Följaktligen intar konkurrensreglerna en viktig roll i skapandet av en enhetlig marknad 

eftersom utvecklingen skulle hindras om företag tilläts bedriva sin verksamhet obegränsat. 

Kommissionen har länge förespråkat tydliga riktlinjer och hårda tag gentemot företag som på 

                                                             
9 Jones. A. & Sufrin, B. E. – EU competition law: text, cases, and materials, (4:e uppl.)., Oxford University Press, 
Oxford, (2011), s. 1 
10

 Ibid.  
11

 Craig. P. & de Búrca. G. – EU law: text, cases, and materials, (5:e uppl.), Oxford Univ. Press, Oxford, (2011), s. 
959 
12 Scherer. F. & Ross. D. – Industrial Market Structure and Economic Performance, (3:e uppl.), Houghton Mifflin, 
Boston, (1990)  
13 Craig & de Burca, s. 960 
14

 Ibid.  
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något sätt skadar konkurrensen.
15

 Detta uppmärksammades bl.a. under finanskrisen när före 

detta konkurrenskommissionär, Neelie Kroes, tydligt markerade att;  

 

”det bör vara solklart att karteller är skadliga oavsett hur den nuvarande ekomiska 

tillväxttakten ser ut… vi kommer inte tillåta att medlemsstaterna skapar ineffektiva och 

nationella storföretag bara för att kunna bevara deras stolthet ”.
16

  

 

Historiskt sett har det funnits mängder av karteller i Europa. Från perioden 1990 – 2014 har 

kommissionen bötfällt företag för över 22 miljarder Euro.
17

 Mängden böter har, förutom 

perioden 1995 – 1999, ökat lavinartat.
18

 Vad detta beror på framgår inte, men det bör rimligen 

kunna antas att kommissionen avslöjat allt större karteller som sedermera straffats hårdare. 

Bland annat har företag som Saint Gobain, Phillips och LG Electronics var för sig straffats för 

ca 700 miljoner Euro.
19

 Vad som är gemensamt för dessa företag är att de alla bedrivit 

konkurrenshämmande verksamhet över en längre period vilket troligtvis påverkat 

bötesbeloppens storlek.
20

 Kommissionen har således genom åren förhållit sig till en hård 

attityd i bekämpande av överträdelser vilket tydligt markerats i fallen ovan. 

 

Kommissions strävan i att bekämpa karteller har aldrig varit enkelt. Så sent som på 1950-talet 

accepterade fortfarande storstater som Frankrike, Tyskland och Storbritannien karteller.
21

 

Flertalet medlemstater har varit för konkurrensbegränsande avtal och karteller i ett led att 

skapa nationella storföretag. Det har medfört stora svårigheter för skadelidande att kunna 

kräva ersättning från företagen. En studie gjord av Ashurst visar att skadeståndsmöjligheterna 

inom konkurrensrätten länge har varit väldigt underutvecklade.
22

 Samtidigt råder det stora 

skillnader mellan medlemsstaternas processuella regler vilket leder till ytterligare svårigheter 

för skadelidande att kunna erhålla kompensation. Därför har det länge funnits ett behov för 

reform och ändrad lagstiftning. Studien identifierar flertalet positiva effekter med att införa 

                                                             
15 Se Jones & Sufrin, s. 2 
16 Kroes. N. – Competition, the Crisis and the Road to Recovery, address at Economic Club of Toronto, 30 Mars 
2009 (Speech/09/152 
17

 Statistik från Kommissionens hemsida, tillgänglig via: 
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf (senast besökt 2014.04.03) 
18

 Ibid.  
19

 Ibid.  
20

 Press release: Antitrust: Commission fines car glass producers over €1.3 billion for market sharing cartel 
Kommissionen - IP/08/1685   12/11/2008 
21 Clifford J. A. – Private enforcement of antitrust law in the EU, UK and US, Oxford University Press, New York 
(1999), s. 23f 
22

 Waelbroeck D., et. al. – Study on the conditions of claims of damages in acse of infringement of EC 
competitions rules, studie gjord av Ashurtst på begäran av EU-Kommissionen (2004) s. 1 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
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EU-harmoniserade regler i form av utökade skadeståndsmöjligheter.
23

 Genom att kodifiera 

förslagen och tydliggöra reglerna ökas rättsäkerheten. Genom en förbättrad rättssäkerhet ökar 

även chanserna för skadelidande att få full ersättning. Dessutom uppmanas företag till att bli 

mer försiktiga i sina förfarande för att undvika eventuella överträdelser.  

 

För att förverkliga kompensationsmöjligheterna har kommissionen under åren tagit en rad 

initiativ för att tydliggöra reglerna och kodifiera riktlinje. Senast i ledet är ett 

förslagsdirektiv
24

 som är ämnat att öka antalet skadeståndsmål inom EU. Målet är att 

uppmuntra skadelidande att våga driva skadeståndsmål då nuvarande möjligheter beskrivs 

som "ineffektiva" och "oenhetliga".
25

 Genom att harmonisera nationella regler hoppas 

Kommissionen kunna hitta den rätta balansen mellan offentlig- och privat övervakning.
26

 

Direktivet hoppas kunna erbjuda lösningar på de problem som hitintills gjort den privata 

övervakningen ineffektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Se Waelbroeck, s. 1 
24 Förslag till Europarlamentets och Rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell 
lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, 
COM (2013) 0404 final version, 2013/0185 (COD), Strasbourg den 11.6.2013 
25 Almunia. J. – Antitrust damages in EU law and policy, Tal/13/887, 7 november 2013 
26

 Id. s. 5 
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5. Konkurrensreglerna  

5.1. Inledning 

I följande stycke redogörs för de grundläggande konkurrensrättsliga regler som aktualiseras i 

ljuset av direktivet.  Då uppsatsen syftar till att analysera de eventuella svenska 

rättsinverkningarna redogörs även för de svenska konkurrensreglerna. Dock redogörs först 

kortfattat för de grundläggande EU-rättsliga principer och regler som är relevanta inom 

konkurrensrätten. 

 

5.2. Grundläggande EU-principer 

Redan så tidigt som 1963 fastställde EU-domstolen, i det ökända van Gend en Loos-fallet, att 

dåvarande EG-fördraget utgjorde en ny rättsordning där medlemsstaterna begränsat sin 

suveränitet.
27

 För att ha en funktionerande gemenskap var medlemsstaterna och dess 

medborgare tvungna att binda sig till det regelverk som innefattade såväl rättigheter som 

skyldigheter för alla. På så sätt garanterades EU-medborgare en skydd som kunde tillämpas 

enhetligt bland medlemsstaterna.  

 

Sedan van Gend en Loos-domen har principen om direkt effekt etablerats i praxis. Principen 

innebär att enskilda kan åberopa sina EU-rättigheter inför nationell domstol för att tillvarata 

sina intressen.
28

 Även konkurrensrättens regler berörs av denna princip vilket bl.a. fastställdes 

i BRT v. SABAM.
29

 Vid en eventuell konflikt mellan nationell och EU-rätt ska den nationella 

rätten åsidosättas enligt principen om gemenskapsrättens företräde. Syftet är att säkerställa 

Europarättens fulla genomslag för att garanterna dess enhetliga tillämpning.  Principen har sitt 

ursprung i van Gend en Loos men utvecklades sedermera i Costa/ENEL-målet.
30

  

 

Även om Europarätten intar en stark position i medlemstaternas rättsordningar balanseras 

denna av principen om nationell processuell autonomi. Principen innebär att medlemstaterna, 

i avsaknad av EU-rättsliga medel, själva reglerar de rättsliga konsekvenserna för brott mot 

Europarätten. Autonomin är dock inte villkorslös. Det ställs krav vissa på de nationella 

process- och sanktionsregler för att EU-medborgarna fortsatt ska åtnjuta ett starkt skydd för 

sina rättigheter. Bland annat tillämpas effektivitetsprincipen som innebär att genomdrivandet 

                                                             
27 C-26/62 van Gend en Loos v. Nederlandse Tariefcommissie, [1963] ECR 13, para. 3 
28 van Gend en Loos, para. 5 
29 C-127/73 Belgische Radio en Televisie (BRT) v. Société Belge des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique 
(SABAM) [1974] ECR 313 
30

 C-6/64 Flaminio Costa v ENEL [1964] ECR 585, se även Sufrin s. 1185-86 
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av rättigheter inte ska vara överdrivet svårt eller praktiskt taget omöjligt.
31

 Dessutom får inte 

enskilda anspråk som stödjer sig på Europarätten behandlas mindre förmånligt än liknande 

nationella anspråk enligt den s.k. likställighetsprincipen.
32

 Nationella domstolar får inte heller 

ta beslut som strider mot kommissionens tidigare beslut i ärenden gällande art. 101 eller 102 

FEUF.
33

 I de fallen har nationella domstolar en skyldighet att förklara ärendet vilande eller 

begära förhandsavgörande till dess att frågan är utredd.
34

 

 

5.3. EU:s Konkurrensrätt – Materiella regler 

För att EU:s konkurrensregler överhuvudtaget ska aktualiseras krävs att det s.k. 

samhandelskriteriet är uppfyllt. Det innebär att det relevanta avtalet eller förfarandet i frågan 

måste kunna bevisas påverka handeln mellan medlemsstaterna.
35

 EU-domstolen har i flertalet 

domar givit kriterier en vid och generell tolkning.
36

 Det ställs inget krav på att bevisa en de 

facto påverkan av handeln utan det räcker med att styrka att den hade kunnat påverkas.
37

 Den 

tämligen låga trösklen kan förklaras av att syftet med kriteriet enbart är att avgöra huruvida 

EU:s konkurrensregler aktualiseras eller ej.
38

 När väl EU:s konkurrensregler blir gällande får 

den nationella rätten inte tillämpas på ett sätt som strider mot art. 101-102 FEUF.
39

 Beslut 

som strider mot artiklarna saknar rättslig verkan och gäller således inte. Bestämmelserna i art. 

101-102 FEUF är s.k. förbudsregler vars syfte är att avskräcka företag från 

konkurrenshämmande beteenden. Genom att medvetandegöra företagen om att risken för 

upptäcks är stor hoppas man kunna minska antalet överträdelser.
40

 

 

Art. 101 (1) FEUF förbjuder konkurrensbegränsande avtal eller samarbeten mellan företag 

som snedvrider, begränsar eller hindrar konkurrensen.
41

 Det hänvisas till särskilda avtal som i 

                                                             
31

 Wetter C., Karlsson J., Östman J. – Konkurrensrätt: en kommentar, Thomson Reuter, (2009) s. 37-38 
32

 Ibid.  
33

 C-344/98 Masterfoods Ltd. v. HB Icecream Ltd., [2000] ECR I-1369. 
34 Id. para 51-55, 57 
35 Wetter C., Karlsson J., Östman J. – Konkurrensrätt: en handbok (5:e uppl), Karnov Group, (2014) , s. 52f  
36 Se bl.a. C-56/65 Société Technique Miniére v. Maschinenbau Ulm GmbH [1966] ECR 234, 249, och C-306/96 
Javico International and Javico AG v. Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP) [1998] ECR I-1983 268 
37 Kommissionens tillkännagivande (2004/C 101/07) Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 
81 och 82 av fördraget från 2004.27.04, se även Wetter (2009), s. 52f 
38 Chalmers. D., Davies. G., Monti. G. – European Union Law (2:a uppl.), Cambridge University Press 
(Cambridge) (2010), s. 966-67. 
39 Konkurrensverkets hemsida om konkurrensreglerna, se: http://www.kkv.se/t/Page____560.aspx (senast 
besökt 2014.05.23) 
40 Wahl. N., Konkurrensskada- skadeståndsansvar vid överträdelser av EG:s konkurrensregler och den svenska 
konkurrenslagen, JureCLN AB (2000), s. 21  
41 Konkurrensverket hemsida om EU:s konkurrensregler, tillgänglig via: 
http://www.kkv.se/t/page____300.aspx, (senast besökt: 2014.04.08)  

http://www.kkv.se/t/Page____560.aspx
http://www.kkv.se/t/page____300.aspx
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första hand är förbjudna, men listan är inte på något sätt uttömmande. Avtal som strider mot 

art 101 (2) anses ogiltiga ab initio och kräver ingen fastställelsetalan för att ogiltigförklaras.
42

 

För de avtal eller samarbeten där de positiva effekterna överväger de negativa finns ett 

generellt undantag från förbudet i art. 101 (3). Det är företagen som själva får avgöra huruvida 

villkoren i fördraget är uppfyllda eller ej.
43

 

 

Artikel 102 FEUF förbjuder missbrukande av en dominerande ställning. Bestämmelsen riktar 

sig till företag som utnyttjar sin ställning till att snedvrida konkurrensen eller villkoren för 

övriga parter på marknaden.
44

 Även här återfinns en icke-uttömmande lista på förfaranden 

som anses vara ett missbruk, dock finns inget generellt undantag angivet.  

 

5.3.1. Förordning 1/2003 

Kommissionens och de nationella konkurrensmyndigheternas förfaranden under art. 101-102 

FEUF regleras särskilt i förordningen 1/2003.
45

 Förordningen är en del av den 

moderniseringsreform som decentraliserade den privata övervakningen inom EU.  

Traditionellt sett har denna befogenhet tillhört kommissionen som ensamt varit den 

verkställande kraften av EU:s konkurrensregler.
46

 Tidigare fick företag vars förfaranden 

ansågs uppfylla samhandelskriteriet tvungna att anmäla denna till kommissionen som 

sedermera kunde bevilja undantag.
 47

 Följden blev att kommissionen överväldigades av 

förfrågningar vilket resulterade i en ineffektiv administration av konkurrensärenden. Därför 

valde man 1999 att inleda en reformprocess som började med offentliggörandet av 

kommissionens Vitbok från.
48

 

 

                                                             
42 Kennedy T.P., European Law, Oxford University Press (2011), Oxford., s. 237 
43 Se fotnot 30 
44 Kriteriet innefattar en avgränsning av den relevanta marknaden vilket innefattar produkt och geografiska 
marknaden, se bl.a. C-27/76 United Brands Company adn United Brands Continental BV v. Commission [1978] 
ECR 207 
45 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 

artiklarna 81 och 82 i fördraget  
46

 Rådets förordning (EG) nr 17/62 av den 12 februari 1962 om första förordningen om tillämpning av 
fördragets artiklar 85 och 86 
47 Europeiska Unionens officiella hemsida: tillgänglig via: 
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26092_sv.htm (senast besökt 2014.04.09) 
48

 Kommissionens Vitbok om modernisering av tillämpning av Artiklarna  85 och 86 EG-förordningen 99/027. 

COM (99) 101 final, 28 April 1999.  

http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26092_sv.htm
http://aei.pitt.edu/1175/
http://aei.pitt.edu/1175/
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Reformen resulterade i förordning 1/2003
49

 vilket innebar att man övergav det tidigare 

systemet om ex ante-notifieringen och godkännande av kommissionen. Istället inrättades ett 

system där de nationella konkurrensmyndigheterna blev parallellt behöriga att tillämpa art. 

81-82 EG i dess helhet, inklusive undantagen i 81 (3).
50

 Förordningen är till alla delar 

bindande och direkt tillämplig i medlemstaterna som nu hade både primär och sekundär 

lagstiftning att förlita sig på.
51

 Dessutom ökades möjligheterna för privata parter att påtala 

överträdelser av konkurrensregler då de nu kunde få avtal bedömda i sin helhet av nationella 

domstolar.
52

 På så sätt erbjöds ett supplement till den offentliga övervakningen av 

konkurrensrätten. Förhoppningarna var att få de privata marknadsaktörerna att i större 

utsträckning tillvarata sina intressen genom att driva privata sanktioner mot 

konkurrensöverträdare. Därmed säkerställdes det huvudsakliga syftet om en effektiv 

övervakning och en mer decentraliserad tillämpning av EU:s konkurrensregler. 

Kommissionen utvidgade dessutom sitt nätverk genom att länka samman med de nationella 

konkurrensmyndigheterna för att kunna upprätthålla effektivare kommunikation.  

  

Förordningen bör anses vara en lyckad moderniseringsreform. Redan fem år efter dess 

införlivande konstaterade kommissionen att det skedde en markant ökning i tillämpningen av 

artiklarna 81 och 82 EG.
53

 Praktiskt sett föranledde det en mer enhetlig tillämpning av 

bestämmelserna. Därmed uppfylldes de mål och ambitioner Kommissionen utlyste i 1999 års 

Vitbok. Moderniseringsprocessen har sedan dess fortsatt, med fokus riktat på en ökad 

användning av privata sanktioner. De behandlas mer ingående i följande kapitel.  

 

5.4. Svensk konkurrensrätt 

Svensk konkurrensrätt började redan så tidigt som 1925 då en lag gav myndigheterna rätt att 

inleda förundersökning av företag som intog en dominerande ställning.
54

 Under den här tiden 

fokuserade svenska konkurrensregler främst på överträdelser som kunde skada 

                                                             
49

 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget (Text av betydelse för EES) 
50 Müller. F. – The New Council Regulation (EC) No. 1/2003 on the Implementation of the Rules on Competition, 
German Law Journal, Vol. 05 No. 06.2004, s. 721-740 
51 Artikel 6 samt punkt 4 och 7 i ingressen till förordning 1/2003 
52 Se Wahl, s. 174 
53 Commission staff working paper accompanying the Communication from the Commission to the European 
Parliament and Council - Report on the functioning of Regulation 1/2003 (COM(2009)206) final 
54

 1925 års lag (1925:223) om undersökning angående monopolistiska företag och sammanslutningar. 
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samhällsekonomin eller konsumenters intressen.
55

 1993 infördes den första moderna 

konkurrenslagen som i stora drag grundade sig på dåvarande EG-rätten.
56

 En stor förändring 

var introduktionen av möjligheten att utkräva skadestånd till följd av konkurrensöverträdelser. 

Detta gjorde Sverige till ett av de länder i världen som var först ut med en uttrycklig 

skadeståndsgrund.
57

 Lagen var dock väldigt begränsad eftersom endast ”företag” eller 

’kontrakterade parter’ var ersättningsberättigade.
58

 Detta kom att ändras 2005 då gruppen 

ersättningsberättigade utvidgades. Numera gällde rätten både för individer och för företag 

som har lidit skada till följd av en konkurrensöverträdelse.
59

 Senaste förändringen skedde 

2008 då 1993-års lag ersattes av nuvarande konkurrenslag.
60

 Inga större ändringar gjordes 

gällande privata sanktionsmöjligheter utan det är fortsatt KL 3 kap. 25-26 §§ som är gällande. 

Lagen tillämpas i högsta grad av konkurrensverket som bär den initiala rätten att föra talan 

mot företag som begår brott mot konkurrensrätten. För i de fall KKV väljer att inte meddela 

ett åläggande, har företag möjlighet att driva talan vid marknadsdomstolen i Stockholm.
61

 Det 

bör även ämnas att Sverige har, sedan 2002, s.k. eftergiftprogram.
62

 I korthet innebär 

programmet att konkurrensöverträdande företag kan helt- eller delvis få nedsättning av 

konkurrensskadeavgifter ifall de lämnar information om konkurrensbegränsande verksamhet. 

Syftet med programmet är att skapa incitament hos överträdande företag att våga komma fram 

så att fler karteller och dylik kan avslöjas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 Öberg. U. & Lundström. J. – The Judicial Application of European Competition Law (Swedish Report), FIDE 
Congress Madrid (2010), tillgänglig via: http://www.obergassocies.eu/downloads/suecia-2.pdf (senast besökt 
2014.05.19) 
56

 Konkurrenslag (1993:20) 
57 Bernitz. U. – Svensk och europeisk marknadsrätt, Nordstedts Juridik (2009), s. 240 
58 Se Öberg och Lundström, se även Konkurrenslag (1993:20) 33§ 
59 Konkurrenslag (2008:579) 3 kap. 25 § 
60 Ibid.  
61 Id. se 3 kap. 2 § 
62

 Se Wahl (2006), s. 26 

http://www.obergassocies.eu/downloads/suecia-2.pdf
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6. Privat övervakning av konkurrensregler 

6.1. Skadeståndets allmänna funktion 

För att få full förståelse för funktionen av offentlig- och privat övervakning är det motiverat 

att redogöra för skadeståndets allmänna funktioner vid konkurrensöverträdelser. Dessa utgörs 

i huvudsak av reparativa- och preventiva funktioner. 

 

6.1.1. Reparation 

Reparation är den mest accepterade funktionen och innebär att den skadelidande kompenseras 

för de skador som uppkommit till följd av konkurrensrättsliga överträdelser. Funktionen 

överensstämmer till stor del med den europeiska synen på kompensation även fast den 

kritiserats en del i doktrinen.
63

 En del av kritiken riktas mot faktum att det i realiteten sällan 

utgår något skadestånd. Det kan förklaras av de svårigheter skadelidande bemöter i att 

uppfylla bevisbördan för kauslitet, culpa, eller andra rekvisit. En annan del av kritiken riktas 

mot svårigheterna i att beräkna skadans storlek.
64

 Genom att den skadelidande drabbas av 

dessa svårigheter finns fog denna kritik då möjligheterna att tillgodose skadeståndets 

reparationsfunktion minskas. 

 

6.1.2. Prevention 

Den andra huvudsakliga funktionen har även den varit föremål för kritik och oenighet bland 

experterna.
65

 Utgångspunkten för prevention är att avskräcka företag från 

konkurrenshämmande beteende genom ålagt skadeståndsansvar vid överträdelser. Enligt 

rättsekonomisk teori måste då skadeståndet minst uppgå till den vinst som företaget förväntas 

uppnå genom överträdelsen.
66

 På så sätt tvingas företaget att överväga detta i sin 

marknadsstrategi vilket hoppas leda till ett "rent" förfarande på marknaden. Denna funktion 

kan mer detaljerat beskrivas som ekonomisk prevention och går helt enkelt ut på att påverka 

företagets handlingsätt på marknaden. Det ska framstå som mer lockande att sköta sig än att 

begå överträdelser. Den ekonomiska funktionen finner starkt stöd i både utländsk och svensk 

doktrin gällande förbindelsen med skadeståndet.
67

 

 

                                                             
63 Koziol. H. – Punitive Damages: a European Perspective, Louisiana Law Review 
Volume 68, Number 3, Spring 2008, s. 748-49 
64 Dufwa. B. W. – Flera skadeståndsskyldiga, band I-III, Stockholm Juristförlag, (1993), s. 1681-83 
65 Id. s. 1684 
66 Se Wahl (2006), s. 10-11 
67

 Se Dufwa, s. 1692 
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6.2. Skadeståndets funktion inom konkurrensrätten 

Skadeståndet inom konkurrensrätten har i huvudsak tre funktioner. För det första, att 

avskräcka företag från konkurrenshämmande beteende. För det andra, att skapa incitament för 

individer att ingripa och driva process mot konkurrensöverträdelser. Sist, att kompensera 

skadelidande för de skador som överträdelsen givit upphov till. Därmed sammanfaller de 

preventiva- och reparativa funktioner gällande skadestånd inom konkurrensrätt. När man 

analyserar skadeståndets funktion inom konkurrensrätt bör man ha en något annorlunda 

utgångspunkt. Konkurrensbegränsande avtal eller förfaranden kan få effekter på vitt skilda 

områden. Även skador inom konkurrensrätt på exempelvis konsumenter skiljer sig från 

person- eller sakskada då förlusten oftast balanseras av en vinst för den som vidtagit 

konkurrensöverträdelsen. Således är det mer än fråga om omfördelning av tillgånger än 

faktiskt förlust.
68

 Det är denna omfördelning som konkurrensrättens sanktionssystem syftar att 

återställa.
69

 

 

6.3. Privat- eller offentlig övervakning? 

Det är allmänt vedertaget att konkurrensöverträdelser är skadliga för hela 

samhällsekonomin.
70

 Det skapar stora förluster för företagare och deras konkurrenter vilket på 

det stora hela även skadar konsumenter. Ersättning av sådan förlust faller inom privaträttens 

ämnesområde. Dock så har detta område inte varit fullt så framgångrikt med ersättning för de 

skadelidande.
71

 Den europeiska marknaden har inte någon lång tradition av framgångrika 

skadeståndsmål; som exempelvis i USA.
72

 Detta beror på många faktorer varav de vanligaste 

är rädslan för rättegångskostnader, bevisbörderegler samt långdragna processer.
73

 För den 

skadelidande inger detta oftast känslan att det inte lönar sig väcka talan.    

 

Därför föreligger det ett behov för en stark offentlig övervakning då privat övervakning inte 

kan skydda och upprätthålla konkurrensreglerna. Inom EU är det de nationella 

konkurrensmyndigheter som fyller denna funktion. Vi talar alltså om en preventiv funktion. 

Funktionen hjälper dock inte detta de skadelidande som fortsatt står utan ersättning för 

                                                             
68

 Se Wahl, s. 31 
69 Ibid.  
70 Se Wahl (2006), s. 13-14 
71 Basedow. J. – International Competition Law Series – Private Enforcement of EC Competition Law, Kluwer Law 
International, (2007), s. 1 
72 Se Clifford, s. 16 
73

 Ibid.  
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konkurrensöverträdelser. Därmed uppstår frågan om vilken form av övervakning som är bäst 

lämpad att tillfredsställa allas intressen.  

 

Som tidigare nämnts så föreligger det ingen stark europeisk kultur för drivandet av privata 

sanktioner. I jämförelse med USA, där nästintill alla konkurrensmål drivs av privata aktörer, 

ligger den europeiska marknaden långt efter.
74

 Detta tyder på en starkare tendens att vilja 

verkställa konkurrensreglerna genom offentlig övervakning. Det är dock oklart huruvida det 

är den ”rätta” vägen att gå. En parallell möjlighet till privata sanktioner bör även övervägas. 

Enligt rättsekonomisk litteratur ställs frågan huruvida privata sanktionsmöjligheter bör anses 

vara ett substitut eller komplement till offentlig övervakning.
75

 Studien visar blandade åsikter 

bland experterna. 

 

Bland de som är kritiska till privat övervakning nämns negativa aspekterna som; 

överprevention och orimligt processande som föranleder slösande av tillgångar och resurser.
76

 

Eftersom privata sanktioner förutsätter höga ersättningsbelopp uppmuntras en 

oproportionerlig mängd käranden att driva skadeståndsmål. Käranden drivs tillslut enbart av 

de höga ersättningsbeloppen vilket sin tur hamnar i konflikt med de samhällsenliga och 

allmänna syften en offentligrättslig lagstiftning ska ge upphov till.
77

 Med detta sagt så hävdar 

inte experterna att privat övervakning borde övergivas. Istället förespråkas en välbalanserad 

modell mellan privat och- offentlig övervakning för att nå den mest effektiva metoden i att 

begränsa konkurrensöverträdelser.
78

  

 

Genom att säkerställa möjligheten till privata sanktioner uppkommer en rad fördelar. 

Experterna belyser bl.a. aspekter som; direkt kompensation, utökade möjligheter för 

verkställande av konkurrensrätten, samt en ökad rättsäkerhet.
79

  Vad avser direkt 

kompensation framgår det att privata sanktioner är effektivare i att uppnå en reparativ 

kompensation. Offret får, till skillnad från offentlig övervakning, ersättning enligt principen 

om restutitio in integrum och försätts i samma situation som innan överträdelsen gjordes.
80

 

                                                             
74 Se Clifford, s. 16 
75

 Commission report by Lande and Davis, Interim Report, Making Antitrust Damages actions More Effective in 
the EU, (2007), s. 56-9, se även Sufrin s. 1190 
76 Ibid.  
77 Ibid.  
78 Ibid. 
79 Chalmers, s. 952 
80
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Därmed utökas möjligheterna att genomdriva konkurrensreglerna vilket i sin tur ökar 

rättsäkerheten de enskilda.  

 

Som framgår av ovanstående diskussion kan det rimligen antas att en balanserad modell av 

privat och- offentlig övervakning generar den mest effektiva metoden i att avskräcka 

konkurrenshämmande beteenden. Genom att möjliggöra privata och- offentliga sanktioner 

tillvaratas både de allmänhetens och individuellas intressen. Av detta följer en mer effektiv 

marknad där utbud och efterfråga står i perfekt balans. Verktygen för offentlig övervakning är 

redan väl etablerade och återfinns bland samtliga medlemsstater. Problemet ligger i 

möjligheterna att kunna driva privata sanktioner som ännu bör är djupt undervecklade.
81

  

 

6.4. Vilka är möjligheterna att kräva skadestånd? 

Som tidigare nämnts återfinns EU:s konkurrensregler bl.a. i art. 101-102 FEUF. 

Bestämmelserna fastställer ett förbud mot konkurrensbergränsande avtal och mot missbruk av 

dominerande ställning. Dock så finner man ej, vare sig i primär- eller sekundärrätten, något 

skadeståndsansvar till följd av konkurrensöverträdelser. Det saknas helt enkelt uttryckliga 

regler för skadeståndsersättning inom EU-rätten. Till följd av denna avsaknad har frågan om 

EU-rätten kan grunda ett skadeståndsansvar utvecklats genom EU-domstolens praxis. Därmed 

är det motiverat att redogöra för de mål som har lagts grunden för denna utveckling. 

 

6.4.1. Vägen till skadeståndsskyldighet 

Redan så tidigt som 1989 fastslog EU-domstolen att nationella domstolar har en skyldighet att 

tillvarata de rättigheter som EU-medborgare tillförsäkrats genom EU-rätten.
82

 Detta gäller 

även EU:s konkurrensregler som tillämpas parallellt med medlemstaternas nationella 

processregler. I avsaknaden av EU-rättsliga regler har EU-domstolen klargjort att det är 

medlemstaternas skyldighet att säkerställa ett adekvat skydd för medborgarnas rättigheter.
83

 

Domstolen krävde inte införandet av nya sanktioner för att tillförsäkra efterlevanden av EU-

reglerna.
84

 Däremot krävdes de sanktioner som erbjöds skulle följa effektivitetsprincipen och 

inneha en avskräckande verkan.
85

  

                                                             
81 Se Walbroeck, s. 27 
82 C-234/89 Delimitis v. Henninger Bräu [Delimitis], [1991] ECR 935 
83 C-45/76 Comet BV v. Produktschap voor Siegerwassen [Comet], [1976] ECR 2043 
84 C-158/80 Rewe-Handelsgesellschaft Nord GmbH och Rewe-Markt Steffen v. Haputzollamt Kiel [Rewe], [1981] 
ECR 1805 
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Nästa stora steg kom med avgöranden i Francovich
86

 och Brasserie du Pêcheurs
87

 vilket var 

starten för de nya EU-rättssanktioner som kom att utvecklas. I båda målen rättfärdigas 

skadeståndersättning för konkurrensöverträdelser då det ansågs vara en nödvändighet för EU-

rättens fulla genomslag och för att skydda de enskildas rättigheter enligt EU-fördragen.
88

 Man 

hänvisar bl.a. till lojalitetsplikten i art. 10 EG (nuvarande art. 4 (3) FEU) där medlemsstaterna 

åtagit sig plikten att fullgöra de uppgifter som följer av fördragen.  Problemet med 

Factortame och Brasserie du Pêcheurs-målen var att de enbart berörde vertikala förhållanden, 

dvs. mellan enskild och stat. Frågan om horisontella relationer togs delvis upp i Banks-målet
89

 

där GA van Gerven gjorde en omfattande argumentation om behovet av att erhålla skadestånd 

till följd av konkurrensöverträdelser.
90

 Han menade på att det fanns en, direkt på EU-rätten 

grundad, skadeståndsskyldighet som följer logiskt från den direkta effekten av 

konkurrensreglerna.
91

 Van Gerven var väl före sin tid innan ett s.k. landmark case kom att 

klargöra rättsläget om skadeståndsmöjligheterna för enskilda. 

 

6.4.1.1. Courage 

Efter en lång tids press kunde inte EU-domstolen undvika att besvara frågan om överträdelser 

av EU:s konkurrensregler gav upphov till skadeståndsansvar. I Courage-målet
92

 var frågan 

oundviklig och domstolen gjorde för första gången ett tydligt ställningstagande. 

 

Domstolen börjar med att konstatera att fördraget inrättat en särskild rättsordning som 

införlivats i medlemstaternas nationella lagstiftning och är bindande för deras domstolar.
93

 

För det andra konstateras att enligt art. 3(1)(g) EG
94

 utgör art. 101 FEUF en grundläggande 

bestämmelse som är särskilt viktig för en effektiv inre marknad.
95

 Därför ansåg domstolen att 

art. 101 FEUF även innehar horisontell direkt effekt vilket skapar rättigheter för enskilda som 

nationella domstolar måste skydda.
96

 Den fulla verkan av art. 101 FEUF skulle kunna 

                                                             
86 C-6/90 & 9/90 Francovich and Bonifaci v. Italy [Francovich] [1990] ECR I-5357 
87 C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheurs SA v. Germany och the Queen v. Secretary of State of Transport, ex 
parte: Factortame Ltd. and others [Brasserie du Pêcheurs] [1996] ECR I-1029  
88 Se Francovich, para 33 och Factortame III, para 20 
89 C-128/92 H.J. Banks & Co. Ltd. v. British Coal Corporation [Banks] [1994] ECR I-1209 
90

 C-128/92 Banks, Generaladvokatens yttrande 1993-10-27 [Banks AG], ECR I-209, para 40-43 
91 Se Banks AG, para 44 
92 C-453/99 Courage v. Crehan [Courage] [2001] REG 2001, I-6297 
93 Se Courage, para 19 
94 Artikeln återfinns in i nuvarande Lissabon-fördraget men dess kontenta kan utläsas i protokoll (27).  
95 Se Courage, para 20 
96

 Id. para 23 
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ifrågasättas ifall enskilda inte kunde utkräva ersättning för de skador de lidit till följd av 

konkurrensöverträdelser.
97

 Därmed besvarar EU-domstolen den centrala frågan med att 

fastställa att det inte ska finnas något absolut förbud mot att kunna utkräva ersättning för 

konkurrensöverträdelser. Däremot är det medlemsstaterna själva som ansvarar för att fastställa 

de processuella regler och villkor som gäller för att kräva ersättning.  

 

I det aktuella fallet uppkom även frågan ifall den engelska domstolen kunde neka en part 

rätten till ersättning då denne bär ett betydande ansvar för att konkurrensen snedvridits. EU-

domstolen anförde att så länge principerna om likvärdighet och effektivitet respekteras utgör 

inte EU-rätten något hinder för att neka parter rätten till ersättning.
98

 Enligt gällande praxis 

bör inte enskilda kunna dra nytta av EU-rätten då deras eget handlande varit rättstridigt och 

kan styrkas.
99

 Däremot rekommenderar EU-domstolen att vid dessa typer av övervägande bör 

den nationella domstolen beakta de ekonomiska och rättsliga omständigheter parterna befann 

sig i.
100

 Det bör göras en bedömning huruvida den skadelidande parten befann sig i en 

betydligt svagare position i form av begränsat förhandlingsläge eller svårigheter att undvika 

en ekonomisk förlust. 

 

Sammanfattningsvis klargjorde Courage-domen en rad frågor från det tidigare otydliga 

rättsläget. Domstolen fastställde bl.a. att: (i) art. 101 FEUF ger enskilda, även de som är parter 

till ett konkurrensbegränsande avtal, särskilda rättigheter; och (ii) vid ett tillräckligt allvarligt 

överträdande har enskilda rätten till ersättning för de skador och förluster som följer av 

överträdelsen. Domstolen svarade dock aldrig på frågan om det krävs en direkt kausal kedja 

mellan skadan och överträdelsen. I avsaknad av ett yttrande bör det antas att de nationella 

reglerna för kausalitet aktualiseras istället.
101

 

 

6.4.1.2. Manfredi 

I Manfredi-målet
102

 fick EU-domstolen ännu ett tillfälle att upprepa sina tidigare anföranden 

om gällande rättsprinciper. Dessutom förklarades det mer ingående vad rätten till ersättning 

innebar samt de nationella domstolarnas roll i det processuella och verkställande förfarandet. 

Emellertid uppkom även frågan huruvida medlemstaterna var tvungna att berättiga s.k. 

                                                             
97 Id. para 25 
98 Se Courage, para 31 
99 Se C-39/72 Commission v. Italy [1973] ECR 101, para 10 
100 Se Courage, para 32 
101 Se Sufrin, s. 1205 
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punitive damages.
103

 Tanken var att om skadeståndsbeloppet var väsentligt högre än den 

ekonomiska fördelen för den överträdande aktören skulle detta avskräcka denne från att ingå 

avtal eller liknande förfaranden som är förbjudna enligt konkurrensreglerna.
104

 Domstolen 

hänvisade återigen till att, i avsaknaden av EU-regler, ankommer det medlemsstaternas 

interna rättordningar att avgöra om sådana sanktioner ska finnas tillgängliga.
 105

 Så länge 

principerna om likvärdighet och effektivitet respekteras utgör EU-rätten inget hinder.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Manfredi-målet kom fram till två viktiga punkter. För det 

första måste medlemstaterna erbjuda punitive damages ifall liknande möjligheter erbjuds 

under nationella regler. Medlemsstaterna är dock inte hindrade från att se till det inte leder till 

s.k. unjustified enrichment för rättighetsinnehavarna;
106

 För den andra måste rätten att begära 

skadestånd måste innehålla ersättning, inte bara för den faktiska skadan (damnum emergens) 

utan, även för utebliven vinst (lucrum cessans) följt av ränta.
107

 

 

Avslutningsvis kan sägas att Courage och Manfredi-målen lade den verkliga grunden för 

möjligheten till privata sanktioner inom EU-rätten. Målen gav en tydlig signal att 

konkurrensöverträdelser inte kommer att accepteras, och att enskilda ska ges en verklig 

möjlighet till att kräva ersättning. EU-domstolen tog ett stort steg i att skapa incitament för 

skadelidande att börja driva skadeståndsmål gentemot konkurrensöverträdande. 

Kommissionen hade länge känt sig överväldigad av mängden konkurrensmål och såg nu en 

chans att avlasta ansvaret genom att skadelidande nu själva kunde kräva ersättning från 

företagen. 
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104 Se Manfredi para 83-100 
105 Id. para 92 
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7. EU:s parallella utveckling av skadeståndsmöjligheterna 

7.1. Vägen till förslagsdirektivet 

Vid sidan av EU-domstolens utveckling av privata sanktionsmöjligheter har kommissionen 

parallellt tagit initiativ för att främja denna. Förutom införlivandet av förordning 1/2003 har 

kommissionen fortsatt sina utredningar för att fastställa hur den privata övervakningen kan 

bäst effektiviseras.
108

 Detta föranledde bl.a. offentliggörandet av Grön- och Vitboken som 

sedermera utmynnade i ett förslagsdirektiv.
109

 För att få förståelse för de problem som 

ineffektiviserat den privata övervakningen redogörs nu för dessa tidigare initiativ.  

 

7.2. Grönbok 

Kommissionens första steg var att göra en utförlig utredning gällande behovet av EU-rättsliga 

medel för att få en effektiviserad privat övervakning. Initiativet ledde till publiceringen av 

Grönboken och tillhörande arbetsdokument. 
110

 Syftet med var att fastställa vilka hinder som 

förorsakat ett ineffektivt system och samtidigt öppna upp diskussionen för tänkbara åtgärder. 

Framförallt lades vikt vid åtgärder för s.k. follow on actions dvs. mål där skadeståndstalan 

väcks efter att en konkurrensmyndighet fastställt en överträdelse. Man lade även vikt vid 

lösningar för s.k. stand-alone actions dvs. när skadeståndstalan väcks utan att en tidigare 

överträdelse fastställts.
111

  

 

Grönboken föranledde intensiva debatter och följande centrala diskussionsämnen togs upp:
112

 

 

(i) Tillgången till bevismaterial. Det fastställdes att möjligheterna att samla bevis för 

privata aktörer är väsentligt mycket svårare än för myndigheterna. Anledning torde 

vara att myndigheter innehar omfattande resurser och tillgång till expertis. Därmed 

uppkom frågan ifall man skulle introducera särskilda regler för tillgängligheten av 

bevis i tvistemål gällande överträdelser av art. 101-102 FEUF.  

                                                             
108

 Se De Burca, s. 1005-06 
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(ii) Problemen kring culpa. Huruvida överträdelser av art. 101-102 FEUF kräver culpa 

skiljer sig avsevärt mellan medlemstaterna vilket skapar stor ovisshet. Frågan var 

om det inte skulle räcka med att enbart bevisa överträdelse och därmed kunna 

presumera skada. 

(iii) Beräknandet av skadeståndsbelopp. Frågan uppkom ifall kommissionen borde 

publicera riktlinjer som vägledning i beräknandet. 

 

I övrigt fördes diskussion kring hur konsumenternas intressen bäst kan försvaras, problem 

kring övervältran, och hur offentlig och privat övervakning bäst kunde samordnas. En viktig 

målsättning var att inte säkerställa att skadeståndstalan inte påverkar ansökningar om 

förmånlig behandling negativt.
113

  

 

Som förväntat så skapade Grönboken en debatt om ovannämnda problemen. Sammanlagt 

presenterades 34 konkreta förslag till hur en ökad användning privata sanktioner kunde nås. 

Förslagen var av en tämligen radikal karaktär vilket även mötte kritik från medlemsstaterna. 

En del av kritiken relaterade till att många av förslagen grundade sig på den amerikanska 

antitrusträtten, t.ex. konceptet om treble damages. Den europeiska konkurrensrätten präglas 

av en kompensatorisk utgångspunkt, vilket gjorde att förslagen inte kunde accepteras av 

medlemsstaterna. Risken var att införande av alltför ”kärande-vänliga” regler kunde leda till 

ett missbruk av möjligheten att föra skadeståndstalan och oproportionerligt öka arbetsbördan 

för domstolarna.
114

 Därmed valde kommissionen att gå en annorlunda väg när man 

presenterade mer konkreta förslag i den efterföljande Vitboken.
115

 

 

7.3. Vitbok 

Vitboken hade i uppdrag att finna praktiska lösningar på de hinder som fastställdes i 

Grönboken. Man konstaterade återigen att tidigare engagemang inte var tillräckligt och att det 

krävdes nya tag.  Kommissionen fortsatte att trycka på vikten av att ha ett effektivt system av 

privat övervakning för att komplettera den offentliga övervakningen och för att effektivisera 

konkurrensrätten som en helhet.
116

 För att säkerställa dessa ambitioner ansågs det lämpligt att 
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åtgärda problemen både på unions och- nationell nivå. Således presenterades en rad förslag 

med syftet att säkerställa rätten för medborgare att kunna kräva ersättning till följd av 

konkurrensöverträdelser. Tanken var att förbättra skadelidandes rättsliga förutsättningar 

genom att införliva ett fungerande minimiskydd.
117

 Vitboken kom således att genomsyras av 

tre vägledande principer för att säkerställa skyddet:
118

 

 

(i) Principen om full kompensation för den skadelidande. 

(ii) Principen om att regelverket för privata sanktioner ska vara väl förankrat i 

europeisk rättskultur. 

(iii) Principen om att den privata övervakningen ska anses utgöra ett komplement, och 

inte en ersättning, till den offentliga övervakningen.  

 

Följandet av dessa principer innebar att kommissionen tog fram flertalet förslag till reformer 

inom området. Vad gäller skadeståndets omfattning, själva ersättningsbeloppet, ansåg man att 

det borde motsvara den faktiska förlusten, eventuell intäktsförlust samt dröjsmålsränta. Att 

fastställa det exakta beloppet är oftast väldigt komplicerat och kräver omfattande beräkningar. 

Kommission bad ekonomexperter att komma med detaljerade förslag kring hur beräkningarna 

bör utföras.
119

 Dock kan sägas att utgångspunkten är ett hypotetiskt scenario där 

skadelidandes ekonomiska förutsättningar jämförs med den tidigare situationen innan 

konkurrensen ansågs vara snedvriden.
120

 

 

Angående tillgången till bevisning föreslog kommissionen minireformer i form av ett 

informationsutbyte mellan parter i konkurrensmål.
121

 Avsikten var för att förbättra den 

skadelidandes tillgång till relevant bevisning. Då stor del s.k. ”nyckelbevisning” ligger hos 

svaranden, är det av största vikt att käranden får åtkomst till den för att kunna förbättra sina 

förutsättningar vid drivandet av skadeståndstalan. Samtidigt ville kommissionen undvika 

negativa effekter i form av ett överdrivet ansvar att ta fram bevisning samt undvika risken för 
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missbruk.
122

 Därför utformades särskilda krav för att kunna begära edition. Käranden ska (i) 

lägga fram all känd bevisning och (ii) gjort vad som kan påkallas för att få fram bevisningen 

samt, (iii) detaljerat redogöra för den bevisning som är aktuell och att utlämnandet kan anses 

vara proportionellt.  

 

Vidare föreslogs att nationella konkurrensmyndigheters laga kraftvunna beslut ska utgöra 

bindande bevisning i efterföljande skadeståndsprocesser.
123

 Således utesluts möjligheten att 

återuppta frågan om culpa vilket innebär automatiskt att skadestånd presumeras om inte 

företaget kan påvisa att överträdelsen är uppenbart ursäktlig. Att ge konkurrensmyndigheters 

beslut bindande verkan leder till enhetligare tillämpning och minskad arbetsbörda för de 

nationella domstolarna. Vitboken tog även upp förslag till ändringar gällande 

preskriptionsfrister som oftast utgör ett betydande hinder för den skadelidande. Förslaget var 

att preskriptionen skulle löpa från den dagen då överträdelsen upphör alternativt, den dagen 

då skadelidande rimligen kunnat upptäcka överträdelsen.
124

 Därför föreslogs en 

preskriptionstid på minst två år för att underlätta för eventuella follow-on actions.  

 

Gällande övervältran konstaterade kommissionen att i ljuset av ersättningsprincipen
125

 bör 

lagöverträdare kunna åberopa att överpriser kan ha övervältrats på nästa led.
126

 Ett förbud mot 

detta försvar kan leda till oproportionerliga vinster för köpare som minimierat sina förluster 

genom övervältran. På så sätt undviker man oberättigad flerfaldig ersättning (unjustified 

enrichment). Beviskraven för övervältran bör ligga på samma nivå som ställs på kärande att 

bevisa skada.    

 

Vitboken ger även förslag avseende talerätten bl.a. möjligheten till grupptalan.
127

 Tanken är 

att grupptalan ska verka som ett incitament för indirekta köpare och konsumenter att föra 

skadeståndsmål trots att deras ekonomiska skada må vara mindre omfattande. Talan sker då 

genom s.k. organisationstalan, dvs. ett särskilt organ för talan åt gruppen. För det fall talan 

inte förs av ett organ ges möjligheterna att föra enskild grupptalan på s.k. opt-in basis.
128

 Med 

detta menas att flera offer ingår i en grupp och för en gemensam talan för ett gemensamt 
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123 Id. s. 6 
124 Se Vitbok, s. 9 
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ändamål. Det ska dock tilläggas att införandet av grupptalan har kritiserats på flertalet punkter 

då det kräver omfattande ändring i lagstiftningen för de medlemstater som inte erbjuder 

möjligheten. Övrig kritik kommer redogöras mer utförligt i efterföljande kapitel.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Vitboken gav förslag till de hinder som Grönboken 

identifierade. Kommissionen valde att gå en mer liberal väg än den som Grönboken föreslog; 

framförallt då denna eftersträvade amerikanska lösningar. Vitboken tydliggjorde att oavsett 

lösning skulle denne reflektera europeisk rättskultur vilket får ses som ett tydligt 

avståndstagande från den amerikanska antitrusträtten. Man valde således att inte inkludera 

instrument som tredubbla skador eller dubbelt skadestånd vid horisontella karteller. Det var på 

denna bas som kommissionen sedan inväntade remissvar från samtliga medlemstater. 

 

7.4. Förslagsdirektivet 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens huvudsakliga ämne: det omfattande förslagsdirektivet 

som antogs av EU-parlamentet den 17 april 2014.
129

 Direktivet föregås av en omfattande 

förhandlingsprocess som nu nått sin slutfas. I följande stycken redogörs för bakgrunden och 

motiven för direktivet för att sedan följas av en mer djupgående analys dess innehåll. 

 

7.4.1. Bakgrund 

I Vitbokens kölvatten uppstod en rad frågetecken om bl.a. kommissionens kompetens och 

behörighet att lagstifta på området. Flertalet medlemstater ställde sig kritiskt till unionsrättslig 

lagstiftning då de ansåg att det inte fanns tillräckligt övertygande argument för en sådan.
130

 De 

åberopade bl.a. principen om nationell processuell autonomi vilket de menade skulle lämna 

all reglering åt medlemstaterna. Kommissionen i sin tur åberopade enbart tidigare beslut i 

Courage- och Manfredi-målen, något som gav upphov till ytterligare kritik då det inte 

besvarade frågan om hur kommissionen ansågs inneha kompetens. Därför var kommissionen 

tvungen att klargöra rättsläget och tydliggöra argument gällande deras kompetens.  

                                                             
129 Press release: Antitrust: Commission welcomes Parliament vote to facilitate damages claims by victims of 
antitrust violations, tillgänglig via: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-455_en.htm (senast besökt 
2014.05.06  
130 Se bl.a. Svenska, Danska, Irländska samt Österikiska utlåtanden tillgänglig via: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/white_paper_comments.html (senast besökt 
2014.05.01).  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-455_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/white_paper_comments.html
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När konkurrenskommissionär Joaquin Almunia tog över framförde han sina intentioner om att 

utöka möjligheterna till privata sanktioner.
131

 Han avsåg bl.a. att införa möjligheter till 

grupptalan och förverkliga de ambitioner som framfördes i Vitboken. Till en början följde ett 

försiktigt förfarande och Almunia var återhållsam i sina utlåtanden. Efter en tid så initierades 

kommissionen en public consultation från november 2010 till februari 2011 gällande 

grupptalan.
132

 Det var dock inte förrän i oktober 2010 som Almunia började införliva sina 

löften när han under ett tal framförde avsikten att presentera ett förslagsdirektiv för 

skadeståndstalan vid konkurrensöverträdelser.
133

 Almunia förklarade vikten av att kunna 

tillvarata medborgares rättigheter och möjliggöra full ersättning av skada till följd av 

konkurrensöverträdelser.
134

 Han ansåg dock att problemet med möjligheten är att den i 

praktiken beror på vilken medlemstat rättigheterna ska tillvaratas i. Almunia menade på att 

det råder alltför stora skillnader bland medlemstaternas privata sanktionsmöjligheter. 

Omkring hälften av medlemstaterna saknar helt möjligheten att föra grupptalan och att bland 

dessa varierar dess omfång och effektivitet kraftigt.
135

  

 

Tillslut, efter en åtta år lång debatt, presenterade kommissionen ett förslagsdirektiv den 11 

juni 2013.
136

 I samma vända presenterades även ett meddelande gällande beräkning av 

skadestånd samt en rekommendation gällande möjligheten till grupptalan.
137

 Syftet med 

meddelandet är att införliva tydlighet i ett av de mest komplexa och kostsamma områden för 

privata sanktioner.
138

 Även rekommendationen är ett stort steg framåt då detta är det första 

överenskomna avtalet på EU-nivå som fastställer principer för möjligheterna till grupptalan. 

Almunia anser att förslagsdirektivet utgör en milstolpe i konkurrensrättens evolution för 

privat övervakning.
139

 Följaktligen har han kontinuerligt manat de politiska grupperna till 

samarbeta i syfte att snabbt kunna anta förslaget, framförallt med tanke på ett närmande EU-

parlamentsval. Almunias påtryckningar har visat sig vara väl värda då EU-parlamentet, som 

                                                             
131 Almunia. J. – New Frontiers of Antitrust Tal/10/25, 15 februari 2010 
132 Almunia. J. –  Competition and consumers: the future of EU competition policy, Tal 10/233, 12 maj 2010 
133 Almunia. J. –  Competition Policy: State of Play and Future Outlook, Tal/10/576, 21 oktober 2010 
134

 Id.  
135 Ibid.  
136 Kommissionens officiella hemsida, tillgänglig via: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/ (senast besökt 2014.05.22) 
137 Ibid.  
138 Almunia. J. – Antitrust damages in EU law and policy, Tal/13/887, 7 november 2013 
139

 Id.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/
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ovannämnt, antog direktivet den 17 april, 2014. Därmed återstår bara ett godkännande av 

europeiska rådet innan direktivet lämnas över till medlemstaterna för införlivande.
140

 

 

7.4.2. Motiv och syfte 

Direktivet bygger vidare på mycket av det som framgick i Grönboken och Vitboken. Man har 

i huvudsak utstakat två primära syften, nämligen (i) att optimera samspelet mellan privat och 

offentlig övervakning av konkurrensreglerna, samt (ii) säkerställa full ersättning för 

skadelidande vid konkurrensöverträdelser.
141

  

 

Gällande det första syftet utgår man ifrån att tillämpningen av EU:s konkurrensregler 

säkerställs bäst genom att välavvägd kombination av offentligt och privat övervakning. För 

närvarande sker detta samspel till stor del genom medlemstaternas nationella processuella 

regler. Detta fungerar inte alltid problemfritt. Som exempel tas Pfleider-målet
142

 upp gällande 

utlämnandet av handlingar som rör förmånlig behandling. Utgångspunkten är att det, i 

avsaknad av EU-lagstiftning, är upp till nationella domstolar att göra en avvägning mellan det 

offentliga och privata intresset.
143

 Det kan leda till stora skillnader bland medlemstaterna som 

förorsakar att effekten av programmen för förmånlig behandling riskerar att undergrävas 

allvarligt.
144

 Därför anser kommissionen det välbehövligt att reglera detta samspel för att 

säkerställa en effektiv funktion.  

 

Avseende syftet att säkerställa rätten till full ersättning bygger denna vidare på ovanstående 

argumentation. Direktivet fastställer att många av de hinder som identifierades i Grönboken 

ännu finns kvar.
145

 Dessa hinder har lett till att skillnaderna mellan medlemstaterna har ökat 

de senaste åren vilket i sin tur har lett till en ineffektiv privat övervakning. För att åtgärda 

dessa problem syftar direktivet till att garantera skadelidandes möjlighet att utkräva full 

ersättning, oavsett i vilken medlemstat processen inleds i.
146

 För att uppnå detta erbjuder 

direktivet konkreta policyförslag som nu närmare ska redogörs för. 

                                                             
140 Kommissionens officiella hemsida, tillgänglig via: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/proposed_directive_en.html (senast besökt 
2014.05.22) 
141

 Se Förslagsdirektiv, s. 3 
142 C-360/09 Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt, REG 2011, s. I-5161 
143 Id. para 31 
144 Se Förslagsdirektivet, s. 3 
145 Bl.a. nämns bevissvårigheter, övervältran, skadeståndsberäkning, bristen på effektiva mekanismer för 
grupptalan och frånvaron av ett tydligt bevisvärde av nationella beslut av konkurrensmyndigheter.  
146

 Se Förslagsdirektivet, s. 4 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/proposed_directive_en.html
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7.4.3. Direktivets upplägg och struktur 

Vid EU-parlamentets antagande av direktivet gjordes en hel del ändringar och tillägg från det 

originaldokumentet som kommissionen framförde. I nuvarande form syftar direktivet att 

erbjuda bl.a.; 147  

(i) rätten till full kompensation,  

(ii) lättare tillgång till bevisning,  

(iii) regler för preskriptionsfrister,  

(iv) automatisk skadepresumption till följd av karteller,  

(v) tydliggörande av regler för övervältran och dess påverkan för direkta och indirekta 

konsumenter, 

(vi) tydliggörande av gemensamt och solidariskt ansvar för överträdare,  

(vii) erbjuda verktyg för att underlätta för tvistelösning   

(viii) säkerställa att nationella konkurrensmyndigheters beslut ska kunna användas som 

grundläggande bevis för att konstatera att en överträdelse skett. 

 

7.4.3.1. Kapitel I: Tillämpningsområde och definitioner 

Då en stor del av direktivet går ut på att tydliggöra gällande regler inleds första kapitlet med 

att beskriva dess tillämpningsområde och begrepp. Direktivets omfång sträcker sig till de 

situationer där enskilda lidit skada till följd av att ett eller flera företag begått 

konkurrensöverträdelser.
148

 Termen konkurrensöverträdelser innefattar både EU:s och- de 

nationella konkurrensreglerna.
149

 Domare skulle ha svårt att behandla mål ifall olika regler för 

skadeståndsansvar skulle tillämpas och således omfattar direktivet enbart de fall där nationella 

konkurrensregler tillämpas parallellt med EU:s konkurrensregler. 

 

Ett annat viktigt begrepp som definieras är ”rätten till full ersättning” för skadelidande.
150

 

Denna rätt ska omfatta alla fysiska eller juridiska personer som lidit skada till följd av 

konkurrensöverträdelser. Skyddet ska erbjudas likvärdigt i hela unionen och omfattar, 

förutom faktiskt skada, även intäktsförlust samt ränta från dagen då skadan uppkom. Vidare 

framgår det att ersättningen inte ska medföra ”överkompensation” i form straffliknande 

                                                             
147

 Speyart. H., Verstraeten. T., & Borreman. G. – European Union: European Parliament Adopts Directive to 
Facilitate Damage Claims for Antitrust Violation, Mondaq.com, tillgänglig via: 
http://www.mondaq.com/x/309866/Antitrust+Competition/European+Parliament+Adopts+Directive+to+Facilit
ate+Damages+Claims+for+Antitrust+Violations (senast besökt 2014.05.06) 
148 Artikel 1 av Direktivet 
149 Artikel 4 (1) av Direktivet 
150

 Artikel 2 av Direktivet 

http://www.mondaq.com/x/309866/Antitrust+Competition/European+Parliament+Adopts+Directive+to+Facilitate+Damages+Claims+for+Antitrust+Violations
http://www.mondaq.com/x/309866/Antitrust+Competition/European+Parliament+Adopts+Directive+to+Facilitate+Damages+Claims+for+Antitrust+Violations
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skadestånd eller dylikt.
151

 Således utgår direktivet från en kompensatorisk modell som inte 

utesluter varken materiell eller immateriell uppkommen skada. Skadelidande ska helt enkelt 

försättas i samma situation som om överträdelsen inte hade skett. Slutligen kräver direktivet 

att medlemstaternas processuella regler för rätten till ersättning ska följa likvärdighets och- 

effektivitetsprincipen.
152 

 

7.4.3.2. Kapitel II: Utlämnande av bevisning 

En av de viktigaste byggstenarna i en effektiv privat övervakning är möjligheterna att 

tillhandahålla bevis för den skadelidande. Eftersom skadelidande måste bevisa att det finns en 

överträdelse blir tillgången till bevisning direkt avgörande för framgången i ett 

skadeståndsmål. Fastställandet av en överträdelse kräver en tydlig, men ofta komplicerad, 

ekonomi och- faktaanalys som försvåras ytterligare då bevisen oftast innehas av svarande 

eller tredje man.  

 

För att åtgärda dessa hinder eftersträvar direktivet att möjliggöra utlämnande av information 

för bägge parter genom att nationella domstolar utfärdar sådant föreläggande.
153

 Således kan 

endera parten begära ut handlingar från varandra. Utlämnandet är dock begränsat till 

specifika- eller relevanta kategorier av handlingarna som är så precist avgränsade som 

möjligt. Vidare är utlämnandet villkorat av en proportionalitetsprövning som den nationella 

domstolen utför i samband med förfrågan. I sin bedömning överväger domstolen bl.a. 

rimligheten i förfrågan, omfånget av kostnader som uppkommer för parterna i samband med 

utlämnandet, samt huruvida handlingarna omfattas av sekretess.
154

 

Proportionalitetsprövningen innefattar även förebyggandet av s.k. ”fiske-expeditioner” dvs. 

förfrågningar där parter begär ut icke-specificerad eller avgränsad information. 

Tilläggningsvis kan de nationella domstolarna ålägga böter för i de fall parten vägrar att 

tillhandhålla handlingar, förstör bevisning, eller bryter mot sekretessbestämmelser och 

användandet bevisen.
155

 Så länge som straffet är effektivt, proportionerligt och avskräckande 

är det upp domstolen att avgöra dess utformning.  

 

                                                             
151 Artikel 4( 3) av Direktivet 
152 Artikel 3 av Direktivet 
153 Artikel 5 (1) av Direktivet 
154 Artikel 5 (3) av Direktivet, se även Speyart, Verstraeten och Borreman  
155

 Artikel 8 av Direktivet 
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En annan del som man valt att särreglera i direktivet är tillgången till bevis som innehas av en 

konkurrensmyndighet.
156

 Förfrågningar avseende dessa handlingar kan kategoriseras i tre 

huvudsakliga grupper:
157

  

 

(i) ”Svarta listan” (dokument som aldrig får utlämnas) som avser bl.a. 

företagsredogörelser för förmånlig behandling och förlikningsinlagor. 

Dokumenten kan inte heller användas som bevisning i skadeståndsmål. 

(ii) ”Gråa listan” (dokument som kan utlämnas först efter att konkurrensmyndigheten 

avslutat sitt förfarande i ärendet) som avser bl.a. information som tagits fram för 

handläggning av ett ärende, eller under ett ärende som t.ex. svar på myndigheters 

begäran om upplysningar, eller meddelande om invändning. Även dessa 

dokumentet hindras från användning i skadeståndsmål till dess att förfarandet från 

konkurrensmyndighet avslutats genom beslut eller liknande. 

(iii) ”Vita listan” (dokument som kan utlämnas när som helst) som avser övriga 

dokument. Dessa dokument begränsas dock till att enbart kunna användas av 

personen som begärt ut dem eller den som förvärvat dennes rättighet. 

 

Det ska tilläggas att även här tillämpas en proportionalitetsprövning där 

konkurrensmyndigheten ska beakta; huruvida utlämnandet är begärt i samband med 

skadeståndstalan vid nationell domstol, och behovet av att säkerställa effektiviteten av 

offentlig övervakning av konkurrensrätt.
158

 Konkurrensmyndigheten kan även lämna in 

observationer kring proportionaliteten av utlämnandet till den nationella domstolen. Den 

nationella domstolen i sin tur kan enbart begära utlämnande av konkurrensmyndigheten för i 

de fall enskilda eller tredje part omöjligen kan tillhandahålla informationen.
159

  

 

Vidare medför inte direktivets bestämmelser några konsekvenser för redan gällande 

Förordning 1049/2001 avseende tillgång till EU-parlamentets, rådets och kommissionens 

handlingar.
160

 Möjligheten att begära tillgång till dessa handlingar är således fortsatt möjligt. 

Direktivet medför inte heller mer omfattande begräsningarna för medlemstaterna än vad som 

                                                             
156 Artikel 6 av Direktivet 
157 Artikel 6 (5)-(6), (9) samt Artikel 7 av Direktivet 
158 Artikel 6 (4) (b)-(c) av Direktivet 
159 Speyart, Verstraeten och Borreman 
160
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framgår i dess bestämmelser. Medlemstaterna får introducera regler som utvidgar tillgången 

till bevisning förutsatt att svart- respektive grålistade handlingar aldrig utlämnas.
161

 

 

Det bör även nämnas att bestämmelserna kring tillgången till bevisning påverkar i högsta grad 

företag som ansöker om eftergiftsprogram. Dessa program har visat sig vara ett av de mest 

effektiva verktyg i avslöjandet av karteller och är således central för en effektiv 

konkurrensrätt.
162

 Direktivet ämnar bibehålla programmens attraktionskraft genom att, som 

ovannämnt, begränsa tillgången till dessa dokument. Allt som återfinns på svartlistan ska 

således inte kunna utlämnas till svarande eller tredje part i ett konkurrensmål.  

 

7.4.3.3. Kapitel III: Effekten av nationella beslut, preskriptionsfrister och 

solidariskt ansvar 

Genom införlivandet av direktivet kommer nationella konkurrensmyndigheter slutgiltiga 

beslut
163

 utgöra obestridligt bevis på konkurrensöverträdelser.
164

 Dessutom åläggs 

medlemsstaterna en skyldighet att se till att sådana beslut åtminstone utgör prima facie bevis 

på överträdelse i andra medlemstater. Svarande har dock fortfarande möjlighet att bevisa att 

konkurrensmyndighetens beslut inte utgör en överträdelse i medlemstaten där 

skadeståndstalan väcktes. För skadelidande som ämnar driva privata sanktioner kommer 

tidigare myndigheters påverka bevisbördan. Detta skiljer sig avsevärt från vad kommissionen 

föreslog i förslagsdirektivet där man ville ge besluten från en konkurrensmyndighet bindande 

verkan i samtliga medlemstaters domstolar.
 165

 Bestämmelsen har varit föremål för omfattande 

debatt och dess slutgiltiga lydelse visar tydligt att kommissionen har fått kompromissa på 

vissa punkter. Dessutom ska inte bestämmelsen påverka rättigheterna respektive 

skyldigheterna under artikel 267 FEUF. Inte heller förändras kommissionens beslut under 

artiklarna 101 och 102 FEUF som fortsatt har bindande verkan på de nationella 

domstolarna.
166

   

 

                                                             
161 Artikel 5 (8) av Direktivet 
162

 Ibid.  
163 Beslut som inte går att överklaga, jmf med icke-slutgiltiga beslut.  
164 Artikel 9 av Direktivet 
165 Se Förslagsdirektivet, s. 16 
166 Willis. P. – Draft EU Antritrust Damages Directive Nears Final Form, Bird&Birds hemsida, tillgänglig via: 
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/global/draft-eu-antitrust-damages-directive-nears-final-
form (senast besökt 2014.05.08) 
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En annan viktig del i säkerställande av möjligheten att få full ersättning är att skadelidande får 

en rimlig chans att väcka skadeståndstalan. För att uppnå detta föreslår direktivet att de 

nationella preskriptionsfristerna ska ge skadelidande minst fem år att väcka talan.
167

 Tiden 

räknas fr.o.m. att skadelidande blev medveten om överträdelsen, förstår att förfarandet 

innebär en överträdelse, att den orsakat skada, och har vetskap om överträdande företags 

identitet.
168

 Vidare upphör preskriptionsfristen att löpa när en konkurrensmyndighet inleder en 

undersökning för misstänkt överträdelse till minst ett år efter att slutgiltigt beslut kungjorts. 

Detta detaljerade regelverk har gett upphov till kritik eftersom det innebär i stort sett att 

preskriptionsfristerna löper under en väldigt lång tid. Som lösning på detta förslogs det i 

tidigare förhandlingar att förelägga en "bäst-före-dag" för väckandet av skadeståndstalan.
169

  

 

Gällande karteller fastställer direktivet att företag som genom samordnat beteende överträder 

konkurrensreglerna ska vara solidariskt ansvariga för hela den uppkomna skadan.
170

 Detta 

innebär att skadelidande kan yrka full ersättning från vem som helst av kartellmedlemmarna. 

Direktivet medför dock vissa förmildrande omständigheter för SMF som under särskilda 

förutsättningar
171

, hålls till ansvar enbart gentemot företagets direkta och indirekta köpare.
172

 

Syftet med bestämmelsen är att fortsatt uppmuntra företag att söka eftergift- och 

nedsättningsprogram i utbyte mot information om kartellen. Därför är de kartellmedlemmar 

som beviljats eftergift enbart solidariskt skadeståndskyldiga gentemot deras direkta och 

indirekta köpare.
173

 De kan dock fortsatt vara skadeståndsskyldiga för i de fall köparna inte 

kan utkräva full ersättning från övriga kartellmedlemmar. I dessa fall kan dock 

kartellmedlemmen som beviljats bötesbefrielse utkräva skadestånd från övriga 

kartellmedlemmar.
174

 

 

7.4.3.4. Kapitel IV: Övervältran 

Som tidigare fastställt är skadelidande berättigad till full ersättning. Emellertid uppstår ett 

problem när en skadelidande part reducerar sin skada genom att övervältra denna på sina egna 

köpare. Då utgör inte längre det initiala skadeståndsbeloppet den skada som ska kompenseras. 

                                                             
167 Se Artikel 10 (1) av Direktivet  
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170 Artikel 11 av Direktivet 
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Den skadelidande skulle i så fall tillhandahålla en oproportionerlig ersättning medans övriga 

står utan. 

 

För att åtgärda detta problem fastställer direktivet en tämligen komplex serie bestämmelser 

ämnade att redogöra för argument om övervältran.
175

 Direktivet börjar med att fastställa att 

alla som lider skada, både direkta och indirekta köpare, ska vara berättigade till ersättning. 

Svarande ska dock ges möjligheten att åberopa argument om övervältran ifall detta det kan 

bevisas att hela eller delar av överpriset övervältrats på nästa led i distributionskedjan.
176

 

Bevisbördan ankommer således på svarande.  

 

Avseende en indirekt köpare föreligger det en presumtion för att överpriset övervältrats på 

denne och därmed lidit skada. Presumtion tillämpas när överträdelsen resulterar i en 

överprisering för den direkta köparen som sedermera påverkar den indirekta köparen när 

denne exempelvis köper varor eller tjänster som utgör grunden för överträdelsen.
177

 Reglerna 

är ämnade att tillgodose indirekta köpares möjligheter att inkluderas i skadeståndsmål för att 

underlätta deras anspråk.  

 

Vidare ämnar direktivet till att förhindra att överkompensation utges. Detta förekommer oftast 

när talan väcks från olika delar av distributionskedjan. Eftersom det blir svårt att beräkna den 

exakta överprissättningen som övervältrats blir situationen problematisk. Kommissionen har 

försökt underlätta situationen genom att ge riktlinjer för hur dessa delar ska beräknas.
178

 Man 

har introducerat icke-bindande vägledning i form av ett styrdokument följt av ett 

arbetsdokument ämnat att ge praktisk vägledning om beräkning av skada. I vägledningen 

anges bl.a. styrkor respektive svagheter för de olika metoder och tekniker som vanligtvis 

används av experterna. Vidare anges exempel och illustrationer av de typiska effekterna som 

konkurrensöverträdelser föranleder i praktiken. För övrigt ankommer ansvaret på de 

nationella domstolarna som ska säkerställa att de processuella reglerna möjliggör ett en sådan 

uträkning.
179

  

 

 

                                                             
175 Artikel 12-16 av Direktivet 
176 Se Speyart, Verstraeten och Borreman 
177 Se Speyart, Verstraeten och Borreman  
178 Meddelande från Kommissionen om beräkning av skada vid skadeståndstalan vid brott mot Artikel 101 eller 
102 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, (2013/C 167/07).  
179

 Artikel 12 av Direktivet  
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7.4.3.5. Kapitel V: Beräkning av skada 

Beräkning av konkurrensskada omfattas oftast av en faktaintensiv och kostsam process som 

lägger en stor last på skadelidandes bevisbörda. Direktivet fastställer därför en presumtion för 

att en kartell orsakar skada.
180

 Presumtionen grundas på statistik som anför att mer än nio av 

tio karteller orsakar skada i form av olaglig överprissättning.
181

 Svarande ska dock förse med 

möjligheten att motbevisa denna presumtion. 

 

Vidare framgår det att kraven på bevisbördan och bevisvärdet för att beräkna skada inte får 

göras omrimligen svårt eller praktiskt taget omöjligt att uppnå.
182

 I övrigt ankommer det på 

medlemsstaten att förse nationella domstolar med verktyg för att kunna beräkna skada. För i 

de fall det krävs expertis med beräknandet kan, på domstolens begäran, nationell 

konkurrensmyndigheter hjälpa till att uppskatta skadan.
183

 

 

7.4.3.6. Kapitel VI: Tvistlösning 

Skadeståndstalan vid domstol utgör bara ett av elementen i en effektiv privat övervakning av 

konkurrensreglerna.
184

 Andra alternativa vägar är tvistelösning genom t.ex. skiljeförfarande, 

medling eller förlikning. Direktivet uppmuntrar dessa tvistlösningar genom att bl.a. tillfälligt 

häva preskriptionsfristen för parter som ingår i förhandlingar för tvistlösning.
185

 

 

Även medlemsstater ska säkerställa att domstolsprocessen kan avbrytas i de fall parterna 

deltar i en tvistlösning. Den tillfälliga upphävning får dock inte vara längre än högst två år och 

berör endast parter som aktivt deltar i tvistlösningen.
186

 Direktivet fastställer även att utgiven 

ersättning till skadelidande i form av t.ex. förlikning kan ses som en förmildrande 

omständighet när en konkurrensmyndighet sedermera ska fastställa bötesbelopp för 

konkurrensöverträdelse.
187

 Vidare anförs att när väl förlikning har nåtts, har kärande endast 

rätten att utkräva återstående anspråk
188

 från förlikande part om det är omöjligt att utkräva den 

                                                             
180 Se Artikel 17 (2) av Direktivet. 
181 Kommssionen: Quantifying anittrust damages – Towards non-binding guidance for courts, s. 91 tillgänglig 
via: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf (senast besökt 
2014.05.04).   
182

 Se Artikel 17 (1) av Direktivet samt, Artikel 3 (likvärdighet- och effektivitetprincipen) 
183 Id. Artikel 17 (3) 
184 Se paragraf (5) i förordet av Direktivet 
185 Id. Artikel 18 (1) av Direktivet 
186 Se Willis 
187 Ibid.  
188

 Det belopp som återstår av det ordinarie skadeståndsbelopp som överträdelsen vållat till.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf
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från icke-förlikande part.
189

 Tilläggningsvis kan inte icke-förlikande parter, i efterhand, kräva 

tillbaka ett bidrag från förlikande part vad gäller återstående anspråk.
190

 Således uppmuntras 

parter att göra upp i godo samtidigt som det får ett konditionellt skydd mot efterkommande 

anspråk från andra parter. 

 

7.4.3.7. Övrigt 

Slutligen torde även nämnas att tillsammans med direktivet utgav kommissionen även en 

icke-bindande rekommendation avseende möjligheterna till grupptalan.
191

 Till skillnad från 

Vitboken valde kommissionen att inte inkludera kollektiv talan bland förslagen då 

medlemstaterna ställde sig väldigt skeptiskt till det. Resultat blev, som ovannämnt, enbart en 

rekommendation som uppmanar medlemstaterna att det borde finnas möjligheter till 

grupptalan. 

 

I övrigt påverkar direktivet varken EU-budgeten eller tidigare rättsakter genom dess 

införlivande.
192

 Enligt artikel 21 av förslagsdirektivet ska kommissionen rapportera till EU-

parlamentet om direktivets effektivitet senast fem år efter att införlivandets tidfrist löpt ut. 

Detta för att ge en transparent process och tydlig översyn för samtliga medlemstater och 

involverade parter. Eftersom direktivet antogs den 14 april 2014 kommer utgångstiden för 

införlivandet med största sannolikhet förfalla i maj 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
189 Se Speyart, Verstraeten och Borreman 
190 Artikel 19 (1) av Direktivet 
191 Kommissionens rekommendation om gemensamma principer för grupptalan av ansökningar om 
förbudsföreläggande och av ersättningsanspråk vid åsidosättande av rättigheter som garanteras enligt 
unionsrätten (2013/396/EU) 
192

 Se Förslagsdirektivet, s. 20 
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8. Analys  

8.1. Är nuvarande regelverk för privat övervakning effektiv? 

För att besvara den ovanstående frågan krävs en analys av tillgänglig statistik inom området. 

Anförandet kommer i huvudsak att utgöras av den studie som advokatbyrån Ashurst gjorde på 

uppdrag av kommissionen 2004. Studien är väldigt omfattande och ger en bra överblick över 

antalet skadeståndsmål som drivits runtom i medlemstaterna. Rimligen bör det läggas stor vikt 

vid det svenska rättsfall då uppsatsen redogör för de inverkningar svensk rätt kommer ha till 

följd av införlivande av direktivet.  

 

Historiskt sett har antalet skadeståndsmål varit väldigt lågt bland medlemstaterna. Den initiala 

observationen är att det råder stora skillnader mellan medlemstaternas 

skadeståndsmöjligheter. Överlag är de privata sanktionsmöjligheterna djupt 

underutvecklade.
193

 Fram tills studien presenterades hade det endast prövats 60 mål varav 12 

var baserade på EU-rätten. Av de 60 målen följde endast 28 domar varav 8 baserades på EU-

rätten.
194

 Statistiken ger fog för den kritiken att privat övervakning är djupt undervecklad 

inom EU. Bland medlemstaterna ligger Italien värst till med total frånvaro av utdömt 

skadestånd vid studiens framställande. Det land som utdömt flest antal skadeståndsmål är 

Frankrike som redan 1996 dömde Peugeot att betala 245 000 € i skadestånd till följd av 

överträdelse av Art. 101 FEUF. Det bör även uppmärksammas att trots den omfattande 

statistik som redogjorts av Ashurst föreligger det troligtvis ett stort mörkertal avseende 

skadeståndsmål. Detta beror till stor del på förlikningar som inte kommer till allmänhetens 

vetskap.  

 

Inom svensk rätt har den dystra statistiken för skadeståndsmål tydligt återspeglats. Även här 

återfinns en väldigt begränsad mängd rättsfall gällande privata sanktioner. Innan införlivandet 

av förordning 1/2003 fanns det inga svenska domar där skadestånd utdömts för 

konkurrensöverträdelser.
195

 Det ska inte uppfattas som i att det inte fanns några mål utan att, 

precis som ovannämnt, förlikades eller avvisades målen på processuella grunder.
196

 Det har 

dock förekommit andra former av privat processande däribland målet SAS mot 

                                                             
193 Se Waelbroeck, s. 1 
194 Ibid.  
195 Se Öberg,  s. 26 
196 Se t.ex. Mål T 8-17228-99 Powerpipe Holding AB mot ABB Asea Brown Boveri Ltd (2000-05-03 och 2003-02-
03) 
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Luftfartsverket.
197

 Målet gällde Luftfartsverket som ansågs ha missbrukat sin dominerande 

ställning i de avtalsförhandlingar det hade med SAS gällande kostnaderna för byggandet av en 

flygterminal på Arlanda. Övriga flygbolag berördes inte av de avgifter Luftfartsverket 

framtvingades i avtalet. Domstolen fastställde därmed återbetalning av de 128,5 miljoner 

kronor som erlades i avgifter.  

 

Införlivandet av förordning 1/2003 medförde inga drastiska förändringar gällande antalet 

skadeståndsmål i Sverige. Sedan augusti 2005 har endast ett fåtal fall drivits i Stockholm 

tingsrätt och vilket fram till 2010 endast resulterat i en dom. Målet gällde VPC och deras 

distributionsvägran av CD-ROM kopior som ansågs vara ett missbrukande av 

dominerandeställning. VPC ålades att ersätta käranden med de 3,9 miljoner kronor som 

ansågs vara skadan.
198

 

 

Bland de övriga fall som uppkommit post förordning 1/2003 kan nämnas olika follow-on-

actions som, sedan den ökända Asfalt-kartellen
199

 nu återupptagits. Asfalt-målet gällde 

riggade budgivningar, marknadsuppdelning samt prisfixering av asfalt inom offentlig 

upphandling vilket föranledde att flertalet företag ålades rekordhöga böter.
200

 Sammanlagt 

ålades företagen att betala närmare 500 miljoner kronor varav den enskilt största 

konkurrensskadeavgiften var på 200 miljoner kronor.
201

  Ett annat intressant fall är 

TeliaSonera-målet där KKV stämde TeliaSonera på närmare 144 miljoner kronor för 

missbruk av dominerande ställning genom marginellklämning.
202

 Efter ett initialt 

förhandsavgörande från EU-domstolen medgav Stockholm Tingsrätt KKV:s anspråk och 

utdömde konkurrensskadeavgift på 144 miljoner kronor. Beloppet kom att sänkas efter ett 

överklagande till MD som sänkte avgiften till 33 miljoner kronor.
203

 

 

                                                             
197

 Mål T 33-00 Luftfartsverket mot Scandinavian Airlines System, Göta Hovrätts den 27 April 2001 
198

 Målen T 32799/05 och T 34227/05 Europe Investor Direct AB m.fl. mot VPC, Stockholm Tingsrätt den 20 
november 2008 
199

 Mål MD 2009:11 NCC AB, Peab Asfalt AB, Peab Sverige AB, Peab Asfalt Syd AB, Sandahls Grus & Asfalt AB 
och Svenska Väg AB mot Konkurrensverket, Marknadsdomstolen den 28 maj 2009 
200

 Se Öberg, s. 27 
201

 http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=465 (senast besökt 2014.05.20) 
202 Mål T 15331-09 Konkurrensverket mot Department & Stores Europé AB och Åhléns AB, Stockholm Tingsrätt 
den 19 oktober 2009 
203 Dagens juridik - TeliaSonera fälls även i MD för missbruk av dominerande ställning - tvingas betala 35 
miljoner, Publicerad 2013-04-12, tillgänglig via: http://www.dagensjuridik.se/2013/04/teliasonera-falls-aven-i-
md-missbruk-av-dominerande-stallning-tvingas-betala-35-miljoner (senast besökt 2014.05.20) 

http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=465
http://www.dagensjuridik.se/2013/04/teliasonera-falls-aven-i-md-missbruk-av-dominerande-stallning-tvingas-betala-35-miljoner
http://www.dagensjuridik.se/2013/04/teliasonera-falls-aven-i-md-missbruk-av-dominerande-stallning-tvingas-betala-35-miljoner
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Sammanfattningsvis talar statistiken sitt tydliga språk; antalet skadeståndsmål bland 

medlemstaterna är väldigt lågt. Trots EU-domstolens utveckling av skadeståndsansvar samt 

införlivandet av förordning 1/2003 så har denna inte ökat incitamenten för enskilda att driva 

skadeståndsmål. Sverige är inget undantag och visar på samma låga siffror gällande antalet 

skadeståndsmål. Dessutom är det obestridligt att inga stora konkurrensskadeavgifter utdömts 

inom svensk rätt.
204

 I jämförelse med EU:s konkurrensrätt är avgifterna väldigt små och 

närmast obetydliga. Följaktligen uppkommer frågan om vad som kan tänkas ligga bakom 

denna dystra statistik. Detta behandlas närmare i följande avsnitt. 

 

8.2. Relevanta hinder för effektivisering 

Det finns flertalet faktorer som kan förklara den nuvarande ineffektiviteten av privat 

övervakning runtom EU. För att närmare analysera dessa hinder kan de klumpas ihop till tre 

huvudsakliga kategorier: kostnader och risker, bevissvårigheter och bevissäkring, samt 

ovisshet. De ska nu mer ingående beskrivas var för sig. 

 

8.2.1. Kostnader & Risker 

Ersättningsberättigade parter kommer noggrant överväga deras alternativ innan de för 

skadeståndstalan p.g.a. av de ekonomiska konsekvenser som följer. Framförallt föreligger det 

en risk att man förlorar målet vilket, åtminstone enligt svenska regler, innebär att förlorande 

part får stå för rättegångskostnaderna.
205

 Då konkurrensmål oftast innefattar höga 

rättegångskostnaderna står kärandens vinning oftast inte i rimlig proportion till den eventuella 

förlusten. Man har helt enkelt mer att förlora än vad man kan vinna. Detta förandleder en 

noggrann avvägning innan skadeståndstalan förs, där försiktigheten riskerar att väga tyngre än 

viljan att föra talan.
206

 Därmed blir det direkt avgörande hur pass stor förlust kärande har lidit 

av och hur mycket som potentiellt kan utkrävas. Ju mindre förlust, t.ex. till följd av 

övervältran, desto mindre incitament har kärande att föra talan eftersom hen ändå väntar sig 

en lång process med höga insatser och risker. 

 

8.2.2. Bevissvårigheter och bevissäkring  

Det råder även problem gällande bevisning för kärande i skadeståndsmål. För att kunna 

dömas till ansvar i konkurrensmål krävs att följande styrks; (i) att en överträdelse ägt rum, (ii) 

                                                             
204 Se Wahl (2006), s. 32  
205 Se Sufrin s. 1188 
206

 Ibid. 
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överträdelsen har orsakat en skada och (iii) att det finns en kausal kedja mellan överträdelsen 

och den uppkomna skadan.
207

 Bevisbördan ligger hos den som för processen vilket naturligt 

sett faller på käranden. Kravet av ovanstående element är gemensamt för alla medlemsstater 

dock så skiljer de sig åt gällande hur starkt vart element ska styrkas.
208

 Den största 

svårigheten är dock att få fram bevisning som ska leda till et framgångsrikt skadeståndsmål. I 

jämförelse med USA råder det stora inskränkningar i bevissäkring bland medlemstaterna. 

Editionsplikten varierar bland rättsystemen vilket föranleder stora svårigheter för kärande att 

utkräva relevant bevisning. Problemets kärna ligger i att kärande måste specificera den 

bevisning som efterfrågas, vilket hen ofta har lite information om. Samtidigt så åligger det 

ingen skyldighet för svaranden att presentera all relevant fakta, vilket försvårar kärandes 

position än mer.
209

  

 

Ett annat problem med bevisningen är svårigheten att styrka uppkommen skada. För att 

beräkna den exakta skadan krävs omfattande ekonomiska utredningar vilket erfordrar tid och 

expertis; något som är kostsamt för kärande. I det fall processen drivs i annan medlemstat än 

där kärande har sin hemvist ökar dessutom svårigheterna eftersom kärande oftast har 

begränsande resurser. Det i sin tur förandleder fler hinder för bevisföringen.  

 

Sist ska även nämnas de bevissvårigheter som uppkommer vid tidigare beslut från de 

nationella konkurrensmyndigheterna och kommissionen. Huruvida en bevisad överträdelse 

kan läggas till grund i ett skadeståndmål varierar bland medlemstaterna.
210

 Situationen 

försvåras av att de nationella domstolarna måste säkerställa att inget av deras avgöranden 

hamnar i konflikt med kommissionens tidigare beslut. I vissa fall kan domstolarna t.o.m. 

tvingas att vilandeförklara mål för invänta beslut från kommissionen eller överklagande av ett 

sådant.
211

 

 

8.2.3. Ovisshet 

Möjligheten att driva skadeståndsmål till följd av konkurrensöverträdelser varierar kraftigt 

bland medlemsstaterna.
212

 Likaså varierar de nationella processreglerna vilket skapar en 

ovisshet för den skadelidande. Ifall talan ska väckas utanför kärandes hemvist ökar ovissheten 

                                                             
207 Se Ashurst rapporten, s. 52 
208 Ibid.  
209 Id, s. 4 
210 Se Sufrin, s. 1188 
211 Ibid.  
212

 Se Ashurst, s. 8 
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än mer. Som exempel kan nämnas reglerna för preskription som skiljer sig kraftigt bland 

medlemstaterna.
213

 Detta kan utgöra ett stort hinder då skadelidande måste hålla koll på vart 

och ett av medlemsstaternas preskriptionsfrister för att väcka talan i tid. Ovissheten 

framkommer även tydligt bland de nationella domstolarna. Medlemsstaterna har inga särskilt 

inrättade domstolar för konkurrensrättsliga skadeståndsmål vilket gör att domarna har 

begränsad kunskap inom området. Eftersom antalet skadeståndsmål baserat på EU:s 

konkurrensrätt är tämligen få råder det bristande erfarenhet bland domarna.
214

 Den negativa 

aspekten av bristande kompetens anspeglas sedan på skadelidande som blir än mer oviss över 

hur framgångsrikt ett eventuellt skadeståndsmål blir.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den ovannämnda ovissheten leder till omfattande 

begränsningar för kärande som tvingas lägga extra tid och kostnader för att samla information 

om hens möjligheter att driva skadeståndsmål. Detta föranleder även s.k. forum shopping där 

käranden drivs till att leta efter den mest bekväma rättordningen att driva skadeståndsmål i. 

Resultatet blir att ett särskilt urval av medlemsstaterna kommer belastas med fler 

skadeståndsmål då skadelidande valfärdar dit för att nå framgång och ersättning för sin skada. 

Ett sådant resultat kan inte anses vara särskilt önskvärt. Uppkomsten av en sådan negativ 

trend är ett av de starkaste skälen till att harmonisera reglerna för privata sanktioner inom EU. 

 

8.2.4. Potentiella lösningar 

Genom åren har kommissionen tagit en rad initiativ för att övervinna de hinder som föreligger 

för privat övervakning och försökt uppmuntra till fler skadeståndsmål.
215

 Det första steget 

som togs var att erkänna att kommissionen inte ensamt kan bära ansvar för att verkställa 

konkurrensrättens fulla genomslag inom EU.
216

 Därefter har kommissionen bland annat valt 

att avstå från drivandet av klagomål i det fall då kärande har möjlighet att väcka klagomålet 

vid nationell domstol. I dessa situationer vill kommissionen poängtera att nationella domstolar 

förblir mer effektiva med att stoppa överträdelser än genom den offentliga övervakningen.
217

 

Dessutom får käranden bättre möjligheter till ersättning i proportion till skadan, interimistiska 

åtgärder, gottgörelse för överträdelser av nationell lag, samt ersättning för 

                                                             
213 Ibid. 
214 Se Sufrin, s. 1188 
215 See t.ex. Kommissionens trettonde rapport om konkurrenspolicy, (1984) 147-49, Fjortonde rapporten om 
konkurrenspolicy (1985), 59 och, Femtonde rapporten om konkurrenspolicy (1986), 52-5 
216 Se Sufrin, s. 1192 
217

 Ibid.  
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rättegångskostnader. Nästintill ingen av dessa möjligheter återfinns under kommissionens 

förfarande. 

 

För att stärka medlemstaternas roll i den privata övervakningen har kommissionen noggrant 

övervägt behovet av att harmonisera reglerna. Resultatet blev, som ovannämnt, ett 

förslagsdirektiv. Det borde, åtminstone i teorin, kunna erbjuda en lösning. Genom att 

tydliggöra grundläggande regler för kostnader, tillgång till bevis, preskription, talerätt samt 

möjligheter till grupptalan skulle en stor del av ovissheten för enskilda kunna undvikas. Ett 

exempel där detta är välfungerande är antitrust-rätten i USA. 

 

8.2.4.1. Situationen i USA 

Många av de svårigheter som nämnts ovan utgör inget hinder för privat övervakning i USA. 

Skillnader i policy, lagstiftning samt rättskultur gör att det skapas en gynnsam atmosfär för 

privata sanktioner i den amerikanska antitrusträtten. De tydligaste skillnaderna framgår av 

bland annat:
218

  

 

(1) tillgängligheten av specifik lagstiftning för överträdelser av konkurrensregler 

(2) Tillgängligheten av pre-trial discovery genom exempelvis editionsföreläggande 

(3) Tillgängligheten av s.k. ’treble damages’
219

 och ’punitive damages’ 

(4) Möjligheten att använda tidigare domar som prima facie bevis för en överträdelse 

(5) Möjligheterna att driva grupptalan 

(6) Tillgängligheten av s.k. ‘contingency fees’ dvs. provision 

 

I övrigt föreligger det tydliga skillnader i att USA har en mer traditionell "stämningskultur" 

där enskilda parters skadeståndsmål utgör majoriteten av antalet fall som drivs i domstolar.
220

 

Samtidigt som detta kan kritiseras kvarstår faktum att den privata övervakningen har varit en 

viktig roll i framgången och utvecklandet av de amerikanska konkurrensreglerna.
221

 Dock är 

det viktigt att poängtera att många av de lösningar som erbjuds i USA strider direkt eller 

indirekt mot den europeiska rättstraditionen.
222

 Därmed är möjligheterna till ett direkt 

                                                             
218

 Se Sufrin, s. 1187 
219 Clayton Act 1914 15 U.S.C. 12-27, s. 4 och 16, se även Commissioner v. Glenshaw Glass Co., 348 U.S. 426 
(1955), termen innebär att domstolen ges möjligheten att tredubbla det aktuella skadeståndsbeloppet som 
sedan läggs till det redan faställda beloppet.  
220 Se Sufrin, s. 1187 
221 Ibid.  
222

 Ibid.  
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införande av amerikanska lösningar tämligen begränsade. Frågan är dock om det nya 

direktivet erbjuder åtminstone lika effektiva lösningar som i amerikanska antitrusträtten?  

 

8.3  Vilken kritik kan riktas mot förslagsdirektivet? 

Direktivet får anses vara en omfattande reform i kommissionens strävan att nå effektivare 

privata sanktionsmöjligheter. Jämfört med tidigare initiativ har nu nödvändiga verktyg lagts 

till grunden för att ha en rimlig chans att uppnå målen. Direktivet hoppas göra omfattande 

förändringar för den privata övervakningen som tros bli mer harmoniserad bland 

medlemstaterna. Från en teoretisk synvinkel bör direktivet välkomnas och hyllas som ett steg 

i rätt riktning. I praktiken är det dock inte fullt så enkelt. Eftersom direktivet är resultatet av 

en åtta år lång process har det naturligt sett uppkommit en hel del kritik gentemot dess 

uppkomst och lösningar. För att objektivt kunna få en uppfattning om direktivet är det av 

största vikt att analysera denna kritik. I följande kapitel redogörs för denna och de inledande 

frågeställningarna besvaras.  

 

8.3.1. Kompetens 

Bland den tidiga kritik som riktades mot direktivet var de rättsliga aspekter som låg till grund 

för dess uppkomst. Kritiker ställde sig frågan huruvida EU överhuvudtaget har kompetens att 

lagstifta på området. Direktivet baseras på art. 103 och 114 FEUF eftersom det anses ha två 

lika viktiga syften som är oskiljaktiga med varandra.
223

 Frågan kvarstår dock; hur detta kan 

anses medföra kompetens till att föreslå ett direktiv? 

 

Kommissionen börjar med att hänvisa till tidigare EU-praxis där EU-domstolen fastställt att 

den fulla verkan av EU:s konkurrensregler skulle äventyras om det inte fanns möjligheten för 

skadelidande att kräva ersättning för konkurrensöverträdelser.
224

 Domstolen ansåg att 

underlättandet av privata sanktioner stärker effekten av konkurrensreglerna och bidrar till att 

upprätthålla en effektiv konkurrens inom EU.
225

 Därför anses art. 103 FEUF utgöra en legitim 

bas för direktivet. 

 

                                                             
223 Se paragraf (8) i förordet av Direktivet samt; Förslagsdirektivet, s. 9 
224 Ibid.  
225 Offentligt samråd: Towards a coherent European approach to collective redress, tillgänglig via: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/index_en.html (senast besökt: 
2014.05.05) 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/index_en.html
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Enbart art. 103 räcker inte som rättslig grund eftersom direktivets syfte och innehåll 

överskrider den.  Här hänvisar kommissionen till de rådande skillnader mellan nationella 

processregler som gett upphov till olika villkor för skadelidande. Flertalet exempel där 

skillnaderna sätts i kontrast är bl.a. reglerna om tillgång till bevis, övervältran, bevisvärde av 

konkurrensmyndigheters beslut samt föreliggande av presumtion av skada.
226

 Till följd av 

skillnaderna blir vissa medlemstater mer fördelaktiga än andra för drivandet av 

skadeståndsmål. Detta resulterar i tidigare nämnda forum shopping som främjar ojämlikheter 

och osäkerhet för skadelidande rätt till ersättning. Samtidigt riskerar detta att ge upphov till 

konkurrensfördelar för de företag som begår överträdelser eftersom de inte har sitt 

huvudkontor eller inte är verksamma i de "fördelaktiga" medlemstaterna. Således kan 

skillnaderna mellan systemen anses inverka negativt på konkurrensen och den inre 

markanden. 

 

För att råda bot på dessa problem och för att garantera mer likvärdiga villkor anser 

kommissionen att det är lämpligt öka den rättsliga förutsägbarheten genom att lagstifta på EU-

nivå.
227

 Därför måste även direktivet grundas på artikel 114 FEUF då rättsakten går längre än 

att enbart ge effekt åt artiklarna 101 och 102 FEUF. Således utgör alltså 103 och 114 den 

rättsliga grunden för direktivet.  

 

Förutom rättslig bas måste även direktivet vara i linje med subsidiaritetsprincipen i art. 5 (3) 

FEU. Enligt principen krävs att agerande är bättre lämpat på EU-nivå än på den nationella 

nivån. Enligt kommissionen är direktivet förenligt med principen av följande skäl:
228

 

 

(i) Det råder en betydande risk för att den effektiva tillämpningen av 

konkurrensreglerna äventyras utan reglering på EU-nivå. Detta illustreras bäst av 

information som lämnats frivilligt av företag som ett led i eftergiftprogram. 

Eftersom de nationella domstolarna avgör från fall till om tillgången till sådana 

handlingar ökar oförutsägbarheten för företag vilket riskerar att minska 

användandet av eftergiftsprogram.  

(ii) Erfarenheten bland medlemstaterna visar att det inte råder någon effektiv ram för 

skadelidandes rätt till ersättning till följd av konkurrensöverträdelser. Detta är ett 

                                                             
226 Se Förslagsdirektivet, s. 9-10 
227 Ibid.  
228

 Se Förlsagsdirektivet, s. 11-12 
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stort problem med tanke på att EU-domstolen flertalet gånger uppmanat 

medlemstaterna att säkerställa sådan möjlighet.  

(iii) De föreligger stora skillnader bland medlemstaterna avseende nivån på de rättsliga 

skydd som åtnjuts av skadelidande. Skillnaderna ökar dessutom om enbart vissa 

medlemstater förbättrar villkoren medans andra fortsatt stagnerar.  

 

Slutligen måste även direktivet följa proportionalitetsprincipen vilket innebär att det inte får 

gå längre än vad som är nödvändigt för att effektivt uppnå de mål som är uppsatta.
229

 

Kommissionen anser detta krav uppfyllt då direktivet enbart ser till att garantera ett effektivt 

skydd för offentlig tillämpning av konkurrensregler och säkerställer tillgången till en effektiv 

mekanism för skadelidande att få full ersättning.
230

 Därmed skyddas även svarandes och 

tredje parts legitima intressen samtidigt som dessa mål uppnås till lägsta möjliga kostnad. 

Direktivet utsluter även många av de radikala åtgärder som föreslogs i Vitboken vilket går i 

linje med principen om minsta möjliga ingrepp så länge målen uppnås. Därmed bör det 

framgå att direktivet som sådant utgör en legitim åtgärd från EU:s håll då det enligt 

ovanstående föreligger ett stort behov att lagstifta på EU-nivå. Detta utesluter dock inte 

möjligheten att den rättsliga grunden utmanas efter Rådets godkännande.
231

  

 

8.3.2. Friktionen mellan direktivet och EU-domstolens praxis 

En annan som ställer sig kritisk till, åtminstone delar av, direktivet är Kersting som anser att 

det föreligger en del problematik kring vissa bestämmelser.
232

 Det ska dock nämnas att 

Kersting kritiserar det föregående förslagsdirektivet från kommissionen. EU-parlamentets 

antagande medförde, som ovannämnt, en rad förändringar i form av tillägg och strykningar. 

Kerstings kritik är dock fortfarande relevant då det nya förslaget fortsatt kan kritiseras från 

hans ståndpunkt.  

 

                                                             
229 Artikel 5 (4) Fördraget om Europeiska Unionen 
230 Se Förslagsdirektivet, s. 12 
231

 Hopson. H. & Willis. S. – The Commission’s Draft Directive on Damages: an end in sight?, publicerat på 
Bristows LLP (advokatbyrå), 23 Januari 2014, tillgänglig via: 
http://www.bristows.com/assets/documents/2014.01.23%20-%20Bristows%20-
%20The%20Commission_s%20Draft%20Directive%20on%20Damages_%20an%20end%20in%20sight.PDF 
(senast besökt: 2014.05.09) 
232 Kerstin. C. – Removing the Tension Between Public and Private Enforcement: Disclosure and Privileges for 
Successful Leniency Applicants, JECLAP, 17 november 2013 

http://www.bristows.com/assets/documents/2014.01.23%20-%20Bristows%20-%20The%20Commission_s%20Draft%20Directive%20on%20Damages_%20an%20end%20in%20sight.PDF
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Kritiken riktar sig bl.a. till bestämmelserna om tillgång till bevis som Kersting anser strida 

mot EU-domstolens praxis och principer.
233

 Bestämmelserna verkar för att underlätta 

samspelet mellan privat och offentlig övervakning. Kersting, å sin sida, argumenterar för att 

man i själva verket motarbetar detta samspel.
234

 Artikel 6 (6) av direktivet syftar till att 

skydda företag som söker eftergift genom att förhindra utlämnandet av vissa handlingar. 

Bestämmelsen i sig strider mot grundläggande EU-principer.
235

 I målen Pfleider och 

DonauChemie fastställer EU-domstolen att tillgången till handlingar ska innefatta en 

välavvägd bedömning mellan parternas intressen som utförts av den nationella domstolen.
236

 

Alla former av strikta regler, så som ett totalförbud för tillgång till handlingar, riskerar att 

underminera en effektiv tillämpning av art. 101 FEUF och strida mot effektivitetsprincipen.
237

 

Dock så är det just detta art. 6 (6) av direktivet gör i.o.m. att den s.k. svartlistan medför ett 

totalförbud för utlämnande av denna kategoris handlingar.
238

 Eftersom det inte heller 

föreligger några konkreta undantag strider detta mot EU:s primärrätt genom 

effektivitetsprincipen.
239

 Argumentet får även medhåll av kommittéerna för ekonomi- och 

valutafrågar samt rättsliga frågor som anser skyddet vara för långtgående.
240

 Vidare har EU-

parlamentet ställt sig skeptiskt till ett totalförbud av utlämnande eftersom det anses strida mot 

EU-domstolens praxis.
241

 

 

Fortsättningsvis avfärdar Kersting alla typer av rättfärdigande av skyddet då han anser att det 

inte finns några övertygande argument. För det första, avfärdas argument om att 

DonauChemie-målet bör anses vara ett extrem fall där alla handlingar var skyddade, medans 

det i direktivet föreligger en varsam kategorisering av handlingar.
242

 I både DonauChemie och 

Pfleider-målen diskuterade EU-domstolen alla typer av förmånlig behandling-dokument utan 

att särskilja dem på något sätt.
243

 För det andra, avfärdar Kersting argument om att EU-

domstolen dömt gentemot bakgrunden att det föreligger en avsaknad av EU-harmoniserade 
                                                             
233

 Kersting, s. 2 
234 Ibid.  
235 Kersting, s. 2 
236 C-360/09 Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt [Pfleiderer], REG 2011, s. I-5161;  
C-536/11 Donau Chemie and others [2013], para 30  
237 Se DonauChemie, para 31 
238 Kersting, s. 2 
239 Ibid., se även Courage, para 29, och Manfredi, para 62 
240

 Committee on Economic and Monetary Affairs, 3 October 2013, Draft Report on the Proposal for a Directive, 
PE 516.968v01-00,  s. 46, samt: Committee on Legal Affairs, 27 January 2014, Opinion on the Proposal for a 
Directive 
241 Nordlander. K. & Abenhaim. M – The “Discoverability” of Leniency Documents and the Proposed Directive on 
Damage Actions for Antitrust Infringements, CPI Antritrust Chronicle, Februari 2014 (2), s. 5 
242 Kersting, s. 2  
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regler och att domen därmed enbart är tillämplig avseende nationella regler om tillgång till 

bevis.
244

 EU-domstolen baserade sin dom på primärrätten och effektivitetsprincipen vilket 

även bör binda EU-lagstiftaren. Medlemstater torde därför inte kunna vara skyldiga att 

införliva sekundärrättsliga mekanismer när primärrätten i sig förbjuder dem att göra så. 

Således anser Kersting att skyddandet av företag på bekostnad av skadelidande strider mot 

EU:s primärrätt, dvs. effektivitetsprincipen. Han föreslår därför att bestämmelserna 

modifieras så att nationella domare förbehålls rätten att avgöra huruvida utlämnandet av 

handlingar ska tillåtas eller ej. Det bör vara den kompetenta domarens gottsinne som avgör 

frågan i exceptionella fall.  

 

Det ska dock även nämnas att det finns de som stödjer Direktivets bestämmelser om 

totalförbud för utlämnandet av ”svartlistade” handlingar. Bland de mer prominenta namn som 

uppkommer är GA Mazák som bestämt hävdar att eftergiftsprogrammen utgör det viktigaste 

medlet i syfte att bibehålla effektivetet i kartellavslöjande.
245

 Därför är det av största vikt att 

bevara attraktionskraften av dessa program hos de nationella konkurrensmyndigheterna. 

Således kan det anses välbehövligt att införa totalförbud för utlämnandet av ”svartlistade” 

handlingar.
246

 Utan detta förbud skulle överträdande parter eller kartellmedlemmar inte ha 

tillräckligt starka incitament för att utnyttja programmen som erbjuds. Dessutom skulle ett 

utlämnande underminera effekten av privat övervakning eftersom, till skillnad från systemet i 

USA, är konkurrensreglerna i Europa starkt beroende av offentlig övervakning.
247

 Utan 

offentlig övervakning skulle färre karteller upptäckas och således färre privata sanktioner vara 

lyckade. Detta anses vara det starkaste skälet till totalförbud.
248

 

 

Som svar till Kerstings avfärdande av rättfärdigandet av skyddet kan framföras några 

synpunkter. EU-domstolens utgångspunkt i Pfleiderer och DonauChemie var att det fanns en 

avsaknad av EU-lagstiftning vilket innebär att det ankommer på de nationella domstolarna att 

fastställa kriterierna för avvägningen av parters intresse.
249

 Detta är enbart en tillämpning av 

principen om nationell processuell autonomi som endast aktualiseras när det inte föreligger 

någon EU-lagstiftning.
250

 Därmed kan inte effektivitetsprincipen begränsa kompetensen för 

                                                             
244

 Kersting, s. 2 
245 Se Nordlander & Abenhaim, s. 4, samt GA Mazák Förslag till Avgörande i Pfleiderer, punkt 42 
246 Id., s. 4 
247 Id., s. 5 
248 Ibid.  
249 Pfleiderer, para 23 och 30 
250

 Se Nordlander & Abenhaim, s. 5 
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EU att lagstifta på området. Effektivitetsprincipens syfte är att begränsa den nationell 

processuella autonomin i avsaknad av EU-lagstiftning. Därmed aktualiseras den inte i 

förevarande fall eftersom Direktivet just medför införandet av EU-lagstiftning på området. 

Således kan det inte anses krocka mellan EU-praxis och det nyantagna direktivet. 

 

8.3.3. Övrig kritik – lösningar och struktur 

8.3.3.1. Problemen kring grupptalan 

En ett av de mest tudelade områden av privat övervakning är möjligheterna till grupptalan. 

Tidigare planer att införa sådana möjligheter i direktivet möttes av stark opposition.
251

 Därför 

blev kommissionen tvungen att introducera bestämmelser i form av en rekommendation.
252

 

Denna framställer en s.k. ”opt-in” möjlighet till grupptalan där skadelidande måste aktivt 

välja att delta förfarandet. Kommissionen rekommenderar att medlemstaterna implementerar 

sådana möjligheter t.o.m. juli 2015.
253

 Kommissionen ska sedan granska dessa 

implementeringar och överväga huruvida fler förslag bör läggas fram. Viktigt är dock att 

poängtera att det rör som en rekommendation, alltså icke-bindande förslag till att införa 

möjligheter till grupptalan. 

 

Diskussioner kring möjligheterna att introducera grupptalan har under direktivets process 

varit tämligen begränsade. I oktober 2013 gav EU-parlamentets konsumentkommittee ett 

informellt yttrande där man föreslog att direktivet skulle ta itu med problemen kring 

grupptalan.
254

 Detta kom sedan att stoppas då EU-parlamentets kommitté för rättsfrågor 

uttryckligen röstade mot sådant anförande. Därmed har än så länge inga större händelser 

uppkommit kring rekommendationen, som står kvar i dess nuvarande form.  

 

Några som ställer sig starkt kritiskt till frånvaron av en lagreglerad grupptalan är BEUC.
255

 

Organisationen uttrycker ett tydligt missnöje med att direktivet inte inkluderar regler gällande 

grupptalan.
256

 Missnöjet grundar sig i utgångspunkten att konsumenter ensamt inte kan driva 

                                                             
251 Se Bristows, s. 3 
252 Se Fotnot 228 
253 Se Bristows, s. 3 samt Kommissionens Rekommendation (fotnot 228) 
254
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256 BEUC Position Paper – Action for Damages European Kommission Directive Proposal, Ref: X/2013/067 – 
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skadeståndsmål till följd av för lågt yrkade skadeståndsbelopp. Detta medför att de 

administrativa och rättsliga kostnader står oproportionerligt till eventuella vinster, ett faktum 

som även stöds av kommissionen tidigare rapporter.
257

 Eftersom en rekommendation är icke-

bindande medför detta ingen praktisk effekt för konsumenterna som fortsatt får navigera 

mellan de medlemstater som erbjuder möjligheten till grupptalan. BEUC uppmanar EU-

lagstiftaren att införa en skyldighet för medlemstaterna att införliva regler för grupptalan för 

konkurrensöverträdelser.
258

 Reglerna borde tillåta både opt-in- och opt-out-processer för att 

effektivisera förebyggandet av konkurrensöverträdelser. På så sätt erbjuds konsumenterna ett 

adekvat skydd och får starka incitament till att väcka talan om skadestånd.  

 

En som djupgående analyserat problematiken kring grupptalan är van den Bergh som för sin 

analys kring det s.k. rational apathy problem.
259

 Problemet innebär att skadelidande kommer 

endast vilja driva privata sanktioner för i de fall fördelarna är större än kostnaderna (så som 

rättegångskostnader, arvodering för advokat etc.).
260

 Därmed förefaller det logiskt att enskilda 

många gånger saknar viljan att driva skadeståndsmål eftersom, som ovannämnt, uppväger 

utgifterna den eventuella vinningen. 

 

För att råda bot på enskildas viljelöshet analyserar Bergh de olika former av grupptalan som 

rimligen kan lösa problemet nämligen, enskild grupptalan och organisationstalan.
261

  Vad 

gäller enskild grupptalan anses denna ha potential till att övervinna viljelösheten hos 

skadelidande.
262

 Genom att driva skadeståndstalan i grupp minskar de enskildas kostnader 

eftersom denna delas lika i gruppen. Således uppmuntras fler att driva gemensamma 

skadeståndsmål för i de fall den enskildes anspråk är tämligen lågt. Bergh hänvisar dock till 

de faktiska framgången i högsta grad beror på vilken form av enskild grupptalan som finns 

tillgänglig.
263

 Den nationella lagstiftaren har att välja mellan att erbjuda opt-in eller opt-out 

talan, vilket leder till vitt skilda konsekvenser.  

 

                                                             
257 Id., s. 3 
258 Id., s. 4 
259 Bergh. R. van der – Private Enforcement of European Competition Law and the Persisting Collective Action 
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Fördelarna med opt-in-talan framkommer främst ur den juridiska aspekten. Den säkerställer 

att medlemmarna frivilligt deltar i grupptalan istället för att, som i opt-out-talan, omedvetet 

delta. Dessutom anses en opt-out-talan strida mot den processuella rättstradition som 

föreligger på många håll i Europa.
264

 Så långt verkar opt-in-talan att föredra, men situationen 

är inte fullt så enkel.  

 

Opt-in-talan stöter på problem framförallt vad gäller deltagar-antalet. Riskerna för att behöva 

ersätta rättegångskostnader under ”förloraren-betalar-principen”
265

 medför att deltagar-

antalet troligen blir lågt då kostnaderna delas av de som valt att delta i grupptalan.
266

 Således 

deltar rimligen enbart de skadelidande som har ett betydligt större anspråk än övriga eftersom 

det står mer proportionerligt till de eventuella kostnader som uppstår. Istället anses det 

föreligga många fördelar i opt-out-talan som dessutom föranleder bättre avskräckning för 

överträdelser.
267

 Under denna talan är deltagar-antalet betydligt större initialt och det 

förefaller troligt att få kommer hoppa av då det ligger i deras bästa intresse att vara kvar. 

Kostnaderna minskas väsentligt till följd av gruppens storlek såväl som riskerna. Framförallt 

förefaller det ologiskt att skadelidande med små anspråk ska hoppa av för att istället driva 

egen skadeståndstalan.  

 

Vidare analyserar Bergh huruvida specifika organisationer, t.ex. konsomentombud kan anses 

lösa viljelösheten bland skadelidande.
268

 Tanken är att antingen inrätta en organisation eller 

designera denne att föra talan åt skadelidande i konkurrensmål. På så sätt fråntas de 

skyldigheterna som annars hade uppkommit i en enskild grupptalan.
269

 Problemet med dessa 

organisationer är att vid opt-in-talan kommer endast skadelidande av organisationen att 

gynnas av eventuella vinster. Övriga konsumenter med likvärdiga anspråk ersätts således inte. 

Därför förespråkas det att organisationstalan borde göras på en opt-out-basis.
270

 Därigenom 

säkerställs att alla parter åtnjuter fördelarna av grupptalan. Man bör dock vara försiktigt 

optimistisk kring denna form av grupptalan. Erfarenheter i Sverige, Frankrike och 

Storbritannien visar på att det varit en begränsad framgång.
271
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En stor faktor till de ovannämnda problemen kan hänföras till s.k. free-riding som traditionellt 

två-sidigt processande skapar.
272

 Begreppet innebär att skadelidande kommer att försöka låta 

andra använda upp sina resurser innan de egna sätts i bruk. Ur en ekonomisk aspekt har varje 

skadelidande ett intresse av att låta övriga skadelidande driva privata sanktioner för att 

minimera användandet av egna resurser.
273

 Genom att andra fastställer överträdelser och får 

fram bevisning kommer kan den enskilda passivt vänta med att delta i t.ex. en opt-in-talan tills 

processen är över. Denna passivitet förekommer framförallt vid stand-alone actions men 

uppkommer även i follow-on actions. Det bör tilläggas att även kommissionen stimulerar free-

riding genom att uttryckligen erbjuda denna möjlighet i direktivet.
274

 För i de fall nationella 

konkurrensmyndigheter fastställt en överträdelse kan denna användas som bevisning i 

efterföljande skadeståndsmål. Därmed har myndigheten redan dragit på sig kostnaderna för 

fastställandet av överträdelsen som skadelidande därmed undviker helt. Detta bör i sig inte 

anses vara negativt eftersom myndigheter har betydligt större tillgångar än många 

skadelidande. Dock så är statliga resurser inte obegränsade och problemen kvarstår i stand-

alone actions där incitamenten till att driva skadeståndstalan fortsatt saknas.  

 

Bergh anser därmed att lösningen till ovanstående problem föreligger i att just kunna erbjuda 

starka incitament för skadelidande ska föra talan.
275

 Ett av de grundläggande hindren för dessa 

incitament kan hänföras till finansieringen av skadeståndstalan. Vare sig man för enskild 

grupptalan eller organisationstalan så uppkommer det stora kostnader för förlorande part. 

Detta sätter i sin tur krav på att kärande innehar en försäkring som täcker stora 

rättegångskostander, något som i sig är väldigt kostsamt.
276

 Regeln att förloraren betalar 

motiveras genom att den förebygger omeriterade stämningar och hindrar riskrädda käranden 

från att våga processa.
277

 Således utgör detta ett stort hinder för skadelidande som redan är 

försatt i en dålig ekonomisk situation. Därför måste finansieringen av skadeståndsmålet ske på 

annat håll.  

 

Som jämförelse kan blickas till den amerikanska antitrusträtten där finansieringen av 

grupptalan uteslutande sker genom s.k. contingency fees.
278

 Advokaterna överkommer därmed 
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likviditetsproblem som annars skulle stoppa skadelidande från att kunna tillvarata sin rätt till 

ersättning. I Europa fördöms dessa metoder som anses vara överdrivna och orimliga samtidigt 

som risken för missbruk är hög.
279

 Istället sätts förtroendet till att en organisationstalan ska ha 

bättre förutsättningar att driva skadelidandens anspråk. Detta blir tämligen problematiskt 

eftersom organisationen oftast saknar likvida medel till att kunna föra en sådan.
280

  

 

Sammanfattningsvis framgår det att man inom EU förespråkar grupptalan och 

organisationstalan. Dessa går före de alternativ som finns i amerikanska antitrusträtten som 

anses strida mot europeisk rättskultur. Problemen för de förespråkade formerna av grupptalan 

är dock att dessa stöter på många hinder. Gällande opt-in för grupptalan och representativ 

talan föreligger det fortfarande problem med otillräcklig avskräckning och brist på 

finansiering. Så länge som viljelösheten och free-riding möjligheten finns kvar och kommer 

inte någon form av grupptalan avskräcka eller minska antalet konkurrensöverträdelser. 

Förespråkandet av opt-in-talan inom EU kommer fortsatt att hålla antalet skadeståndsmål på 

den låga änden av skalan och kommer inte bota viljelösheten. Inte heller kommer problemet 

med finansiering av grupptalan ösas så länge det inte införs contingency fee former likt det 

inom common-law. 

 

Slutligen kan nämnas att av ovanstående framgår det varför EU har svårigheter att införa en 

effektiv form av grupptalan. Förutom den kritiken som riktas mot drastiska åtgärder så ställer 

sig även medlemsstaterna skeptiskt till alla rättsliga skyldigheter att införa möjligheten till 

grupptalan.  

 

8.4. Påverkas svensk rätt av införlivandet? 

Sverige ligger på många sätt långt fram i utvecklingen av privata sanktioner. De första stegen 

att uppmuntra sådana sanktioner togs för mer än 15 år sedan.
281

 Sedan dess har den svenska 

rättordningen fortsatt på denna bana och moderniserat lagstiftningen efter behov. Efter 2004-

års modernisering uppdaterades större delen av lagstiftningen som sedan 2008 gäller i form av 

KL.  

De nuvarande bestämmelserna för privata sanktioner återfinns i 3 kap. 25-26 §§ KL. Vidare 

har skadelidande möjligheten att väcka talan vid domstol genom Rättegångsbalkens allmänna 
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bestämmelser. Dessutom har skadelidande en s.k. ’sekundär rätt’ att väcka talan under KL för 

i de fall konkurrensverket väljer att inte meddela åläggande.
282

 Talerätt innehas av var enskild 

som påstår sig lidit skada till följd av konkurrensöverträdelser.
283

 Huruvida den enskilda 

verkligen har rätt i sitt påstående blir således en fråga för domstolen att avgöra. 

 

Utöver dessa möjligheter att väcka talan är det i huvudsak av KKV som driver mål mot 

konkurrensöverträdare. Följaktligen har den privata övervakningen inom svensk rätt spelat en 

tämligen begränsad roll. Detta föranleder frågan huruvida ett införlivande av Direktivet kräver 

ändring i den svenska lagstiftningen. Nedan redogörs för de bestämmelser som är aktuella och 

hur dessa förhåller sig till direktivet.  

 

8.4.1. Tillgång till bevisning 

Svensk rätt omfattas inte av någon form av discovery-process likt det amerikanska 

rättsystemet. Huruvida en sådan möjlighet borde introduceras har diskuterats men man har i 

slutändan valt att avfärda sådana intentioner.
284

 Istället får skadelidande förlita sig på de 

generella bestämmelser som erbjuds, så som 38 kap 2 § RB gällande editionsföreläggande. 

Bestämmelsen innebär att domstolen kan förelägga svarande (alternativt tredje part) att förete 

skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis i målet. Regeln utgör prima facie 

tillgång till bevisning för den skadelidande. För part som visar samarbetssvårigheter vid 

editionsföreläggande kan detta beteende straffa sig i längden. Domstolen har nämligen 

möjlighet att ta hänsyn till beteendet vid bevisvärderingen i målet.
285

 Kraven för ett 

editionsföreläggande är att; handlingen ska vara identifierad, i svarandes besittning, och att 

det kan göras antagligt att handlingen kommer ha betydelse för målet.
286

 Undantag föreligger 

för yrkeshemligheter och personliga minnesanteckningar såvida inte det föreligger synnerliga 

skäl för ett föreläggande.
287

 Editionsföreläggande används sällan i praktiken, och de gånger 

det sker brukar domstolar oftast medge undantag.
288

 Undantag sker först efter en 

proportionalitetsbedömning där parternas intressen vägs samman.  
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Gällande tillgången till handlingar som innehas av KKV är utgångspunkten tämligen 

annorlunda. Till en början gäller en tillämpningen av offentlighetsprincipen som innebär att 

var medborgare ska kunna få full insyn i myndigheters förfaranden.
289

 Dessutom ska 

medborgare ha tillgång till offentliga handlingar. En handling är allmän ifall den kan anses 

vara förvarad, inkommen eller upprättad hos en myndighet.
290

 Tillgången är dock villkorad 

till att handlingen inte föregås av sekretess.
291

 Enligt regeln skyddas bl.a. information om 

företags marknadsstrategier, forskningsresultat samt uppfinningar i de fall ett utlämnande kan 

komma att skada företaget.
292

 Även myndigheters interna dokument och personliga 

anteckningar undantas från offentligheten. Inom konkurrensrättens område gäller 

sekretessregler generellt sett endast för tredje part, och inte för parter som tar del av ett mål.
293

 

För i de fall man vill sekretessbelägga känslig information bör part göra en särskild förfrågan 

till relevant myndighet.
294

 Det ska även nämnas att trots sekretessbeläggning kan parter få ut 

sådana handlingar för de fall det föreligger synnerliga skäl för ett utlämnande.
295

 Således kan 

alltså enskilda parter få tillgång till sekretessbelagda handlingar för att t.ex. förebereda ett mål 

inför kommande rättegång.  

 

Utifrån ett analytiskt perspektiv torde direktivets bestämmelser om tillgång till bevisning vålla 

en hel del problem vid ett införlivande i svensk rätt. Eftersom art. 6 (6) av direktivet ska 

skydda svartlistade dokument krävs ett totalförbud mot utlämnande av dessa handlingar. 

Emellertid kan inte detta garanteras eftersom parter kan få åtkomst till handlingarna ifall de 

kan styrka att det föreligger synnerliga skäl. Detta gäller för både 38 kap. 2 och 8 §§ RB. 

Således kan myndigheter som KKV tvingas lämna ut eftergiftsmaterial till begärande part 

som uppfyller kraven.  

 

Alltså uppstår stora problem vid ett införlivande eftersom svensk lag står i direkt konflikt med 

direktivets bestämmelser. Dessutom åtnjuter offentlighetsprincipen grundlagsskydd vilket 

innebär att det skulle krävas omfattande reformer för att åstadkomma en lagändring. Därför 

torde det göras en mer djupgående analys över hur detta eventuellt ska lösas. Att göra 

lagändring borde rimligen anses som omöjligt och för omfattande. Det borde inte heller kunna 
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lösas genom domstolarnas praktiska tillämpning av att medge undantag. Även ifall tröskeln 

för synnerliga skäl ställs orimligt högt, skulle detta strida mot effektivitetsprincipen. Därmed 

återstår att se hur svenska lagstiftaren tar sig an ett så omfattande problem.   

 

Ett annat stort problem vid ett införlivande är art. 7 av direktivet som begränsar användningen 

av handlingar från konkurrensmyndigheter. Enligt bestämmelsen ska domstolar i 

skadeståndsmål se till att eftergiftsmaterial antingen avvisas eller på annat sätt avskärmas från 

målet. En sådan bestämmelse strider mot principen om fri bevisföring som uttrycks i 35 kap. 1 

§ RB. Principen innebär att i praktiken all bevisning får framföras under rättegång vid svensk 

domstol.
296

 I teorin skulle alltså även eftergiftsmaterial som anskaffats olagligt kunna 

åberopas. Enda möjligheten att avvisa bevisning är det som faller inom 37 kap. 5 § RB.
297

 

Gällande eftergiftmaterial skulle detta troligen inte avvisas utan domstolen skulle enbart 

kunna bedöma dess bevisvärde som tämligen lågt. Således stöter svensk lagstiftning på 

ytterligare ett stort hinder vid ett införlivande. Att ändra principen om fri bevisföring torde 

vara omrimligt och alltför ingripande i ljuset av subsidiaritetsprincipen. Detta kan inte 

rimligen krävas av direktivet vars syfte är att låta nationell processuell autonomi råda. Därför 

ska det bli intressant att följa hur svensk lagstiftare väljer att lösa detta problem.  

 

Slutligen ska även nämnas att skadelidandes tillgång till bevisning fortsatt är svår och 

otillräcklig i lyset av direktivet. Svensk lagstiftning gör det fortsatt svårt att överhuvudtaget 

begära ut bevisning eftersom denna ska specificeras och vara så snäv som möjligt. Detta 

föranleder ett moment-22 där skadelidande fortsatt är beroende av tillgång till information 

som hen svårligen kan specificera. Dessutom sätter editionsföreläggande tämligen höga krav 

på begärande part i att styrka relevans och behov av utlämnandet. Följaktligen brister även 

svensk lagstiftning i direktivets strävan att underlätta skadelidandes tillgång till bevisning. 

8.4.2. Effekten av nationella konkurrensmyndigheters beslut 

Svenska domstolar omfattas av en gedigen självständighetsprincip som innebär att de ska vara 

fri från påverkan i dömande av det enskilda fallet.
298

 Likaså skyddas förvaltningsdomstolar 

som inte ska påverkas i sitt beslutsfattande av varken myndighet eller liknande.
299

 Eftersom 
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bestämmelserna är grundlagsskyddade uppkommer viss problematik kring det tidigare 

förslaget i Vitboken om bindande verkan av nationella konkurrensmyndigheters beslut. 

Domstolar kan helt enkelt inte vara ’juridiskt bundna’ av KKV:s beslut eftersom det måste 

vara självständiga. För att införliva sådan reform skulle det krävas en omfattande 

grundlagsändring som inte är så enkel.  

 

I Direktivets nuvarande form har man dock ändrat lydelsen till ”effekter” av 

konkurrensmyndigheters beslut. Förändringen innebär egentligen bara en teoretisk skillnad 

eftersom domstolar, oavsett beslut av KKV, skulle kunna beakta sådant beslut som bevisning i 

sin bedömning av målet.
300

 Därmed skulle den praktiska effekten vara densamma oavsett 

lydelseform. Således framgår det att även denna del av Direktivet verkar inte vålla problem 

för svenska lagstiftaren. Ändrandet av lydelsen till ”effekter” av beslut medför dock att 

rättsläget inför ett införlivande klargörs och eventuella problem kan avfärdas. 

 

8.4.3. Grupptalan  

En av det mest kritiserade tillägg till direktivet är kommissionens rekommendation som 

uppmanar medlemsstaterna att införa möjligheten till grupptalan. För svensk del ligger vi 

långt före då det redan finns sådana möjligheter i form av lagen om grupprättegång.
301

 Lagen 

innebär att det föreligger tre former av grupptalan, nämligen; (i) enskild grupptalan, (ii) 

organisationstalan, samt (iii) offentlig grupptalan.
302

  

 

Möjligheterna att föra grupptalan inom svensk rätt medför att Sverige ligger i framkant i 

jämförelse med många medlemstater.
303

 Dessutom sker grupptalan i form av opt-in vilket 

innebär att skadelidande uttryckligen måste visa intentioner om att delta i processen. Även 

detta uppfyller rekommendationens syfte och vållar således inget problem för svensk 

lagstiftare. Det ska dock tilläggas att trots möjligheten att föra grupptalan har detta inte 

medfört någon praktisk effekt sedan dess införande. Sedan 2003 har knappt ett dussin mål 

väckts vid domstol varav inget inom konkurrensrätt.
304

 Detta i sig tyder på att det föreligger 

andra problem gällande uppmuntrandet att driva skadeståndsmål. Som tidigare anförts av 

Bergh har opt-in funktionen troligen en stor del i denna ineffektivitet.  
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8.4.4. Solidariskt ansvar, skadeståndsberäkning, övervältran, tvistelösning, 

samt preskriptionsfrister 

Genom generella principer inom svensk skadeståndsrätt kan även samordnade överträdelser 

av konkurrensrätten medföra solidariskt ansvar.
305

 Sedan en lagändring 2005 är skadelidande 

inte längre begränsade till att begära ersättning från företag eller avtalsparter. Numera finns 

möjligheten att kräva full ersättning från vem som helst av medlemmarna i en 

kartellöverträdelse.
306

 Således vållar denna del av direktivet inga större problem för den 

svenska lagstiftaren. Emellertid behandlar inte direktivet solidariskt ansvar för övriga 

överträdelser, vilket kan leda till problem.  

 

Vid samordnandet av en kartell uppkommer oftast även avtal mellan en av 

kartellmedlemmarna, och en tredje part som bidrar till vinster för kartellen som helhet.
307

 Vid 

traditionell prisfixering utgörs avtalet vanligtvis mellan kartellmedlemmarna och deras 

köpare. Det överenskomna priset är sedermera det kartell-överenskomna priset. Sådana avtal 

är förbjudna ab initio enligt art. 101 FEUF, förutsatt att det inte omfattas av undantag i art. 

101 (3) FEUF.
308

 Dock så kom EU-domstolen, i Cement-målet, fram till att den automatiska 

ogiltigheten enbart berör de delar som anses konkurrensöverträdande.
309

 Återstående delar 

och dess giltighet avgörs av relevant medlemsstats nationella regler.
310

 Det är här eventuella 

problem kan uppkomma för den svenska lagstiftaren. Eftersom återstoden av ett 

konkurrensbegränsande avtal bedöms enligt nationell rätt uppkommer en del oklarheter.  

 

Till en början är det oklart vilka rättsliga åtgärder den skadelidande ska vidta. Eftersom EU-

praxis fastställer att var skadelidande är berättigad till full ersättning måste någon form av 

skadeståndsanspråk framföras. Frågan är dock i vilken form? Ifall avtalet som helhet anses 

ogiltigt och icke-existerande torde man kunna utkräva utomkontraktuellt skadestånd enligt 

SkL:s bestämmelser.
311

 Däremot finns även möjligheten att delar av avtalet anses giltiga och 
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avtalsförhållandet består.
312

 I denna situation är frågan om man istället kan kräva 

restitution/återbetalning
313

 av överpriseringen i avtalet? Det finns inget tydligt svar. Denna 

ovisshet leder till vidare problem då det är oklart hur det solidariska ansvaret påverkas av 

ovanstående rättsliga åtgärder. Direktivet berör inte dessa frågor vilket troligtvis även leder 

till svårigheter i att beräkna skadeståndet. Dessutom är det oklart hur argument om 

övervältran kan komma att påverkas av avtalsogiltigheten.  

 

Som framgår lämnar direktivet många frågor öppna avseende den praktiska tillämpningen av 

solidariskt ansvar. Eftersom medlemstaterna inte ges några tydliga riktlinjer är risken stor att 

skillnaderna blir stora mellan rättsordningarna. För svensk del är det oklart hur lagstiftaren 

väljer att tackla detta problem. Därför borde ett tydliggörande från Kommissionen vara 

välkomnat. 

 

Övriga delar av svensk lagstiftning verkar följa de bestämmelser som direktivet fastställer. 

Avseende skadeståndsberäkningen är utgångpunkten att försätta skadelidande i samma 

finansiella position som hade förelegat ifall överträdelsen aldrig skett. Ersättningen omfattar 

således, förutom faktiskt skada, även intäktsförlust samt ränta.
314

 Hur beräknandet sker är 

tämligen oklart då domstolarna oftast använder olika modeller beroende av det aktuella fallet. 

I somliga fall har t.ex. Svea Hovrätt använt sig utav ”före-och-efter” metoden för att beräkna 

skada istället för andra instrument.
315

 Det bör dock påpekas att till följd av oklarheterna kring 

solidariskt ansvar kan även skadeståndsberäkningen komma att påverkas i slutändan.  

 

Gällande övriga delar så som övervältran och tvistlösning föreligger inget hinder för endera. 

Argument om övervältran hindras inte av svensk lagstiftning 
316

 medans tvistlösning ska, 

enligt RB, aktivt uppmuntras av svenska domstolar.
317

 Vad gäller preskriptionsfristen ligger 

svensk lagstiftning på tio år från dagen då skadan uppkom. Detta faller inom ramarna av 

direktivet och utgör således inget framtida problem.  
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Sammanfattningsvis framgår det att svensk lagstiftning står i ett delat läger. Somliga delar av 

direktivet verkar inte utgöra något hinder vid ett införlivande. För andra föreligger det stora 

hinder, vars lösning ännu inte framgår. En del av syftet med direktivet är att underlätta för 

skadelidande att kunna kräva ersättning. Syftet motarbetas dock ifall svensk lagstiftning blir 

tvunget att göra omfattande lagändringar för att falla inom direktivets ramar. Det hjälper 

varken den skadelidande eller konkurrensrätten som helhet. Det framgår att det finns ett starkt 

behov att tydliggöra kring en del bestämmelser av direktivet innan ett införlivande kan 

påbörjas. Annars ser svensk lagstiftning ett dystert öde till mötes och de skadelidande står 

fortsatt i samma sits.  

 

8.5. Medför direktivet en effektivisering av den privata övervakningen? 

För att uppnå full effekt av direktivet kommer medlemstaterna behöva införliva det i sin 

rättsordning inom två år från dagen det antas av rådet. Direktivet symboliserar en milsten i det 

årtionde långa debatten över hur de privata sanktionsåtgärderna ska effektiviseras. 

Målsättningen är att effektivisera skadelidandes möjligheter att få full ersättning samtidigt 

som samspelet mellan offentlig- och privat övervakning koordineras. Genom att erbjuda 

skadelidande de rätta verktygen ska de skapas incitament för dem att driva skadeståndsmål 

gentemot överträdare. Den viktigaste frågan är dock ifall Direktivet rimligen medför sådan 

förändring runtom i EU? Det finnas många tecken på att svaret bör ges nekande. 

 

Även fast direktivets reformer bör anses välkomnande så bör det inte hyllas mer än att det 

utgör ett mellansteg till effektiv rättvisa och verkställande av konkurrensreglerna.
318

 Till att 

börja med kommer bestämmelserna troligen endast vara till stor nytta för follow-on actions. 

Skadelidande kommer kunna dra nytta av konkurrensmyndigheternas beslut och 

framställningar som kommer utgöra elementär bevisning för skada.
319

 Detta i sin tur göder 

free-riding problemet vilket rubbar samspelet mellan privat- och offentlig övervakning som 

resultat. Samtidigt medför direktivet inget större avtryck vad avser stand-alone actions i ljuset 

av art. 102 FEUF.
320

 Skadelidande kommer fortsatt ha problem med att fastställa dominans 

och missbruk då framställningen görs från noll.  

 

                                                             
318 Howard. A. – Too little, too late? The European Commission’s Legislative Proposals on Anti-Trust Damages 
Actions, Journal of European Competition Law & Practice Advace Access, publicerat 3 oktober 2013, s. 8 
319 Ibid.  
320

 Ibid.  
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Det bör även beaktas att direktivet inte medför någon detaljerad vägledning till hur de 

processuella reglerna bör utformas vid ett införlivande.
321

 Gällande tillgången till bevisning 

utformas reglerna av medlemstaterna rättsordningar. Detta medför sannolikt vitt skilda regler 

som resulterar i olika tolkningar av specifikation och proportionalitet som krävs i förfrågan.
322

 

I bevisföringen för uppkommen skada leder detta till att skadelidande har svårigheter att 

precisera den exakta skademängden de lidit.
323

 För svensk del verkar direktivets nuvarande 

form medför omfattande ingripande i den svenska rättsprocessen. 

 

Vidare motverkas effektiveten av privata sanktioner genom att nuvarande reglerna för 

eftergiftsprogram är bristfälliga. I värsta fall får överträdaren vänta till sista skadeståndsmålet 

avslutats innan man vet ifall skadelidande fått full ersättning från övriga kartellmedlemmar, 

eller ifall överträdaren är nästa på tur. Eftersom det solidariska ansvaret medför att 

eftergiftsprogrammen inte fullt kan skydda överträdaren uppmuntras fortsatt samarbete med 

kartellen.
324

 Detta föranleder även en motvilja att utlämna information till myndigheter. 

Dessutom bör även nämnas att uttrycket ”rättsligt omöjligt” som syftar att förhindra argument 

om övervältran är alltför otydligt vilket förandleder ytterligare förvirring vid domstolarnas 

bedömning.  

 

Av ovanstående framgår det att direktivet tydligt representerar en kompromiss mellan EU 

institutionerna i antagningsprocessen.
325

 Kommissionen har fått vika sig på flertalet punkter 

för att istället nå mer av ett "minimidirektiv". Man försöker uppmuntra användandet av 

privata sanktioner utan att riskera attraktiveteten av medlemstaternas eftergiftsprogram. I 

praktiken så uppmuntrar man dock bara parter som redan är villiga att väcka 

skadeståndstalan.
326

 SMF, å sin sida, står fortsatt utan incitament att väcka talan, vilket tydligt 

varit ett av huvudmålen. 

 

                                                             
321 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (advokatbyrå) – The European Parliament Approves Proposed 
Directive on Private Antitrust Damages Actions, publicerad 18 april, 2014, tillgänglig via: 
http://www.skadden.com/insights/european-parliament-approves-proposed-directive-private-antitrust-
damages-actions (senast besökt 2014.05.12) 
322 Ibid.  
323

 Se Howard, s. 9 
324 Peyer. S. – Is the New EU Private Enforcement Draft Directive Too Little Too Late?, Competition Law and 
Policy Blog by the ESRC Centre for Competition Policy, publicerat 15 juni, 2013, tillgänglig via: 
http://competitionpolicy.wordpress.com/2013/06/15/is-the-new-eu-private-enforcement-draft-directive-too-
little-too-late/ (senast besökt 2014.05.12) 
325 Se Willis 
326

 Se Peyer 
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Från svenskt perspektiv uppkommer heller inga tecken på en effektivisering.
327

 Faktum är att 

svensk historia ger en dyster respons på de juridiska reformer som gjorts i syfte att öka antalet 

skadeståndsmål. Som tidigare anförts har svenska domstolar haft ett väldigt lågt antal 

skadeståndsmål trots goda möjligheter att föra grupptalan.
328

 Somliga argumenterar för att det 

beror på opt-in systemet medans andra hänvisar till allokeringen av kostnader samt de 

begränsade möjligheterna att få tillgång till avgörande bevisning.
329

 Det kan dock särskiljas 

tre faktorer som hämmar utvecklingen av privat övervakning.
330

 Först, har KKV:s begränsade 

framgång haft hämmande effekt för enskilda att väcka talan. Detta kommer föga förvånande 

eftersom enskilda har mindre resurser och möjligheter att samla bevisning i stand-alone 

actions. För det andra är belöningen alltför låg. Frånvaron av punitive damages och en 

konservativ syn på ersättning producerar en negativ balans mellan risk och belöning.
331

 

Slutligen är riskerna för stora. Problemen med att säkerställa avgörande bevisning kombinerat 

med höga rättegångskostnader hämmar incitamenten för enskilda att väcka talan, framförallt i 

stand-alone actions.
332

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att i ljuset av Sveriges moderna reglerverk för privat 

övervakning kommer direktivet troligtvis inte medföra någon effektivisering. Även fast mål 

som TeliaSonera medfört en marginell ökning av antalet mål bör detta inte föranledde någon 

större optimism för framtida privat övervakning. Tvärtom så föreligger det stora hinder vid ett 

införande. Nuvarande bestämmelser kan föranledda ett omfattande ingripande i det svenska 

rättsväsendet. Direktivet verkar ha skapat fler problem än vad det ämnar lösa. Istället för att 

harmonisera verkar direktivet utgöra att tomt skal. Detta är varken önskvärt eller 

effektiviserande. Hur dessa problem löses inför framtiden är även det oklart.   

 

 

 

8.6. Hur är framtidsutsikten för den privata övervakningen? 

Då analysen hitintills argumenterat för att direktivet högst otroligt medför en effektivisering 

förs tankarna till eventuella lösningar. Som redan nämnts föreligger det flertalet hinder som 

måste överkommas. 

                                                             
327 Se Karlsson & Hansson, s. 393 
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332
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Gällande KKV:s begränsade framgång är lösningen tämligen simpel; det krävs fler 

framgångrika mål.
333

 Detta hjälper dock bara för att underlätta follow-on actions. För att även 

stand-alone actions ska uppmuntras måste tillgången till bevis reformeras till ett attraktivare 

system, likt det system som tillämpas i USA.
334

 Ett alternativ är att använda rådets direktiv 

2004/48/EG som förebild. Sådana förslag har redan tidigare avfärdats av lagstiftaren men 

skulle onekligen erbjuda bättre möjligheter.
335

 

 

Vidare krävs en bättre kostnadsallokering vilket borde ske på nationell nivå.
336

 Svenska 

domstolar tillåts redan att avvika från förloraren betalar principen i särskilda fall samt mål 

som grunder sig på den s.k. konfliktlösnings-regeln.
337

 Därför torde regeln kunna utvidgas 

även till att gälla konkurrensmål. Dessutom måste en högre belöning utges än vad nuvarande 

lagstiftning erbjuder.
338

 Det politiska motståndet till trots så skulle införandet av punitive 

damages klart öka incitamenten för skadelidande att väcka talan. Tilläggningsvis skulle 

tillåtandet av contingency fees, åtminstone i konkurrensmål, skapa ett helt nytt incitament för 

enskilda att driva skadeståndsmål.
339

 Det är allmänveterligt att detta möts av starkt politiskt 

motstånd runtom EU men det onekligen skulle bidra till en effektivisering.  

 

Förslagen som hitintills framförts visar på att tekniska reformer i sig inte räcker för en 

effektivisering. För att öka antalet skadeståndsmål krävs istället omfattande administrativa tag 

som jämställer riskerna gentemot belöning.
340

 Tills nu har kommissionens framförda 

alternativ har inte gått tillräckligt långt. Viktiga problem så som skadeståndsberäkning, 

kausalitet och grupptalan har inte behandlats ingående. Detta får ses som en missad möjlighet 

att klargöra på de områden som till stor del föranleder den rådande ineffektiviteten.
341

  

En omfattande administrativ reform är av många redan kritiserat eftersom de bestämt hävdar 

att det skulle innebära USA-liknande skadeståndsmål.
342

  Synen på det amerikanska 

antitrustsystemet är extremt negativ. Lande hävdar dock bestämt att dessa kritiker saknar 

                                                             
333 Se Öberg, s. 38 
334 Id., s. 39 
335 Se Prop. 2004/05:117, s. 45 
336 Se Öberg, s. 39 
337

 KL 8 kap. 15 § 
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339 Ibid.  
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342 Lande. R. H. – The Proposed Damages Legislation: Don’t Believe the Critics, Journal of European Competition 
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adekvat belägg för sina påståenden.
343

 Bland annat hänvisar han till att den privata 

övervakningen i USA föranlett omfattande ersättningar för skadelidande. I en studie av 60-

talet fall lyckades de skadelidande återfå över 33 miljarder dollar varav endast 19 % gick till 

arvode och administrativa avgifter.
344

 

 

Vidare anför Lande att direktivet kommer medföra att de flesta skadelidande förblir 

ersättningslösa. Han anför tre skäl.
345

 Först, de stora skadeståndsmål som drivs i USA är 

uteslutande opt-out-talan vilket, till skillnad från EU-tillåtna opt-in-talan, medför större 

ersättningsbelopp. För det andra, nås framgångarna i skadeståndsmål utslutande i provisions-

liknande mål. Eftersom detta är i princip helt förbjudet i Europa kommer framförallt SMF 

sällan kunna föra grupptalan. Sist, även fast den amerikanska antritrusträtten innefattar s.k. 

treble damages
346

 så ersätts skadelidande sällan fullt ut. Enligt studien av kartellmål så erhöll 

endast 14 av 60 skadelidande mer än full ersättning. Faktum är att mer än hälften av 

skadelidande förlikade för mindre än 50 % av den faktiska skadan. I jämförelse med direktivet 

ersätts endast faktiskt skada vilket alltså medför att överkompensation är omöjligt.
347

 

Tillämpar man denna kvot på skadeståndsmål under direktivet skulle skadelidande återhämta 

betydligt mindre än 50 % av den faktiska skadan.  

 

Sammanfattningsvis är det är p.g.a. dessa skäl som direktivet troligen aldrig kommer nå sitt 

ändamål om full ersättning för skadelidande.
348

 Därför är det i högsta grad relevant för 

kommissionen samt medlemsstaterna att se över vilka alternativ de är villiga att överväga 

eftersom nuvarande regelverk helt enkelt inte räcker till. Framtidsutsikten ser således väldigt 

mörk ut för den privata övervakningen runtom EU.  
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346 Se Fotnot 140 
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348
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9. Slutsats 

För att sammanfatta uppsatsens framställningar ser vi att den privata övervakningen inom EU 

är väldigt underutvecklad och ineffektiv. Flertalet initiativ har tagits av både medlemstaterna 

och EU:s institutioner vilket föranlett en utveckling i såväl praxis som lagstiftning. Trots 

denna utveckling framgår det att effektiviteten av den privata övervakningen inte förbättras. 

Antalet skadeståndsmål runtom EU har inte ökat trots flertalet försök att uppmuntra enskilda 

att väcka talan. Även i länder som Sverige, som innehar en väldigt moderniserad 

konkurrensrätt, har inte skadeståndsmålen ökat.  

 

Problemen har identifierats till att det saknas starka incitament för skadelidande att väcka 

talan. De främsta orsakerna är att riskerna är för höga samtidigt som den potentiella 

belöningen anses vara alltför låg. Således drivs enbart de skadelidande vars anspråk står 

proportionerligt till de eventuella förluster som kan uppkomma. Övriga orsaker är relaterade 

till begränsade möjligheter att få tillgång till bevisning, svårigheter att beräkna skada samt 

inkonsekventa regler för solidariskt ansvar i relation till program för förmånlig behandling.  

 

För att åtgärda problemen krävs omfattande förändring i form av administrativa reformer. 

Dessa kan göras på såväl nationell som EU-nivå för att ge effekt. Dock så hindras dessa 

möjligheter till följd av starkt politiskt motstånd från såväl EU-institutioner som 

medlemstater. Rädslan är att Europa ska efterlikna de system som amerikanska antitrusträtten 

förespråkar, något som kritikerna anser vara en negativ påverkan. Argument har dock 

framförts som tyder på att kritiken i många fall är obefogad. Av den statistik som 

framkommer i en studie kan flertalet fördelar ses i den väg amerikanska antitrusträtten tagit. 

 

9.1. Egen kommentar 

I min mening förefaller det logiskt att analysera det fördelar och nackdelar som den 

amerikanska antitrusträtten medför. Eftersom de reformer som hitintills gjorts onekligen är 

ineffektiva bör starka övervägningar för alternativa lösningar finnas.  

 

Direktivet tar ett steg i rätt riktning, men det kan redan ifrågasättas hur en tio år lång process 

kan utmynna i ett minimidirektiv utan någon praktiskt verkan. Det är förståeligt att den 

europeiska rättstraditionen ställer sig skeptiskt till en amerikansk class-action-liknande kultur 

men samtidigt så måste man vara ödmjuk nog att inse att de medel som finns är otillräckliga. 

Eftersom EU:s inre marknad utgör den ekonomiska spelpjäsen som är ekonomiskt sett 
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viktigast måste alla konkurrensöverträdelser motverkas. Detta är omöjligt utan en fungerande 

möjligheter till privata sanktioner.  

 

Det torde finnas lösningar som redan kan verkställas, t.ex. införande av opt-out grupptalan 

som skulle öka rädslan hos konkurrensöverträdande företag. Andra lösningar vore att tillåta 

contingency fees. Det finns redan exempel på organisationer som försökt kringgå denna 

problematik genom alternativa metoder
349

 Dessa organisationers framfart visar på stora 

möjligheter till framgång i skadeståndsmål om denna mekanism (principal-agent-system) 

tillåts. Man borde kunna begränsa tillåtelsen av contingency fees för enbart konkurrensmål 

och specifikt vid grupptalan. 

 

Slutligen vill jag anföra att för att säkerställa skadelidandes möjlighet att få full ersättning är 

det av största vikt att agera omgående, med flexibilitet. Det har redan lagts tio års lobbande 

som kostat EU mängder med tid och troligtvis även pengar. Det vore en skam att låta detta 

utmynna i ett generaliserat direktiv som egentligen inte speglar mycket mer än lättförtjänta 

politiska poäng å EU-institutionernas vägnar.  
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