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Agenda

• Mål från EU-domstolen
• Avgöranden från EU Kommissionen
• Koncentrationer
• Policy frågor
• Svenska avgöranden



EU-domstolen 

• Google Shopping (Tribunalen)
• Dominerande vad gäller generella sökningar i EU
• Favoriserade sin egen prisjämförelsetjänst vis-a-vis andra prisjämförelsesidor
• Följde kommissionens argument och logik

• Självgynna
• Gynnade sin egen prisjämförelsetjänst genom en mer fördelaktig visning och positionering, 

samtidigt som resultaten från konkurrerande prisjämförelsetjänster nedgraderades, med 
hjälp av rankningsalgoritmer, längre ner i rankingen. Detta avvek från normal pris- och 
prestationskonkurrens (competition on the merits)

• Andra mål ger för handen att det kan krävas mer bevis för: 
• konkurrensskada, och 
• orsakssamband mellan skada och den skadegörande handlingen. Europeiska kommissionen 

tillämpade "potentiella effekter" (men företog en analys av faktiska effekter). 
• Slutligen, kan mer vikt ges till dominantens invändningar om (i) innovation och (ii) 

potentiella effektivitetsvinster/motiveringar i analysen. 
• Europeiska kommissionen/Tribunalen verkar mer skeptisk till dessa effekter och försökte 

väga dem mot potentiella konkurrensbegränsande effekter. 



EU-domstolen

• Intel
• GA Wahls yttrande

• Enligt Wahl hade Tribunal fel när den kom fram till att Intels rabattsystem skulle anses strida mot Art. 101 
FEUEF per se, utan att närmare analysera rabattsystemets möjliga utestängande effekter. 

• Grand Chamber (stor avdelning)
• Tribunalens dom upphävd och avgörandet återförvisas
• Jurisdiktion baserad på kvalificerad effekt (internationell privaträtt)

• Endast sannolik effekt/resultat på konkurrensen behöver visas
• Fokus på övergripande effekt/resultat
• EU konkurrensrätt tillämplig om ett handlande sett till sin helhet har en sannolik 

omedelbar och substantiell effekt inom EU
• Tribunal måste ta i beaktning Intels försvar om att kommissionen inte företagit en adekvat 

AEC (lika effektiv konkurrens) test, då ett sådant försvar åberopades inför och togs i 
beaktning av kommissionen (se para 138, 139)

• Nu har Tribunalens dom kommit
• Kommissionen företog inte en adekvat AEC analys
• Inga böter
• Dock omfattades inte de s.k. nakna (icke-dolda) restriktionerna. 



EU domstolen

• Slovak Telekom
• Leveransvägran/marginalklämning, koppling till sektorspecifik reglering, behövde inte visa att bredbandsuppkoppling 

var direkt nödvändigt för att konkurrera. 
• Bronner tillämpas inte
• ”dubbel straffbarhet” – när utgör kommissionens ingripande hinder för den nationella utredningen

• Baltic Rail
• Sektorspecifik reglering, Bronner tillämpas inte

• Paramount – åtagandebeslut – överklagande Canal+
• Filmlicens till Sky – absolut territoriellt skydd – syftesöverträdelse? Obs! ingen konsumtion. 
• Klausuler hindrade Sky UK från att tillåta EU-konsumenter boende utanför Storbritannien och Irland att få tillgång till 

filmer via satellit eller online. Klausulerna angav också att Paramount skulle se till att andra broadcasters inom EU än 
Sky UK hindrades från att göra sina betal-TV-tjänster tillgängliga i Storbritannien och Irland.

• Canal+ borde givits rätt att vara part 
• International Skating Union

• Regler som förbjöd skridskoutövare från deltagande i evenemang som organiseras av tredje part 
• Ej nödvändig begräsning för utövande och organisering av idrotten (Meca-Medina-fallet)
• Disproportionella sanktioner (kan vara livstidsförbud)
• Skiljedomsreglerna (exklusive jurisdiktion) förstärkte dessa överträdelser (Tribunalen överprövade EK i denna del)

• Finskt fall av budriggning- Eltel
• Preskriptionstiden löper från fastställandet av de väsentliga delarna hos ett byggentreprenadkontrakt efter ett anbud 

Obs! inte fråga om skadestånd



EU-domstolen, skadestånd
• Otis

• Rätten till ersättning för konkurrensbegränsande skador är inte begränsad till leverantörer och kunder på de 
berörda marknaderna. Det sträcker sig också till långivare som skadats

• Cogeco:
• Portugisiska begränsningsregler som strider mot EU: s effektivitetsprincip i ett konkurrensskadekontext

• Vantaan Kaupunki / Skanska:
• Finsk lag som begränsar ansvar gentemot ett företag var tvungen att vika för EU: s regler om företagets ansvar i 

EU: s konkurrensskadeståndsfall
• Vem som är ansvarig är ”direkt” en del av EU-lagstiftningen

• Tibor-Trans / DAF lastbilar:
• Lastbilsköpare från en ungersk återförsäljare kan stämma karteldeltagare, även om det inte finns något direkt 

avtalsförhållande
• Kendrion / Guardian:

• Fördröjning vid domstolen inte den avgörande orsaken till väsentlig skada genom ökade bankgarantiavgifter
• Printeos:

• EC måste betala dröjsmålsränta som utomobligatorisk skadestånd om böter betalas och beslutet ogiltigförklaras 
av Tribunalen

• Sumal / Mercedes Benz Trucks España
• Kan föra skadeståndstalan gentemot dotterbolag även om det inte nämns i kartellbeslutet från kommissionen 

om det finns en specifik koppling till överträdelsen (marknadsföring av de berörda varorna)(principen om 
ekonomisk enhet)



EU avgöranden, pay-for-delay

• Beslut från GD COMP:
• COMP / AT.39226 - Lundbeck (juni 2013)
• COMP / AT.39685 - Fentanyl (december 2013)
• COMP / AT.39612 - Servier (juli 2014)
• COMP / AT.39.686 - Cepholon (SO i juli 2017)
• Cephalon and Teva – Modafinil (november 2020)

• Överklagade beslut i Tribunalen:
• T-472/13 Lundbeck
• T-691/14 Servier, angående effektanalys

• EU Domstolen
• C-307/18 - UK Generics (Paroxetin) (januari 2020)
• C-591/16 P Lundbeck (juni 2020)



Koncentrationer 

• CK Telecoms (Tribunalen)
• Koncentrationsbeslut förklarat ogiltigt – kommissionen misslyckades med att visa att 

konkurrensen minskade på marknad som gick från 4 till 3
• Altice (Tribunalen)

• Gun jumping böter EUR 124.5 miljoner
• Illumina/Grail

• Artikel 22 Riktlinjer – catch all!
• Gun jumping

• Google/Fitbit
• Ingen datamarknad, dock tas data i beaktning



Kommissionen

• Google Andriod
• Kopplingsförbehåll mellan Google Play Store, Search och Chrome för att behålla 

Google dominerande ställning som sökmotor på Andriod platformar
• Ersättning kopplade till att förinstallera Search på Andriod platformare, etc. 

• Google AdSense
• Exklusivitetsavtal för webbannonser med externa publicister

• Aspen – Överprissättning
• Åtaganden (cirka 73% prisreduktion)
• EK tittade på Aspens marginaler "i absoluta tal" och jämfört med andras marginaler

• Broadcom (åtaganden)
• Exklusivitetskrav, korssubventionering mellan dominerande produkter och icke-

dominerande produkter

• Kartell om teknik
• BMW, Volkswagen, Audi and Porsche – miljö och teknik



Kommissionens pågående utredningar – digitala ekonomin

• Amazon Marketplace

• Amazon Buy Box

• Apple Store - App Store Practices (music streaming)
• Apple - Mobile payments

• Google - Adtech and Data-related practices
• Facebook Marketplace





Artikel 5 i förslaget
• Förbud att kombinera personuppgifter från grindvaktarens plattformstjänster 

med personuppgifter från andra tjänster (art. 5a.)

• MFN/prisparitetsklausuler (art 5b.)

• Förbud mot steering, exklusivitet eller styrning, öppna plattformen (art 5c.) 

• Kopplingsförbehåll och kombinationserbjudanden (art. 5f.) 

• Pristransparens vad gäller reklam online (publicister och plattformar) (art 5g.)

• Det tyska respektive italienska Facebook avgörandena 
(överklagade)

• EK: Amazon (e-books) 2017; nationella konkurrensmyndigheters 
utredning och beslut i bookingdotcom (Sverige, Frankrike, 
Tyskland och Italien) 2015

• EK: Apple (App store – Spotify) och Google Adsense, men även 
(till viss del) svenska avgörandena Nasdaq, Bruce och onlinepizza

• Google Android (2018)

• Google Adsense, DMA Final Report, Australienska 
konkurrensmyndigheten (ACCC)



Artikel 6 i förslaget
• Förbud för grindvakterna att använda företagsanvändarnas data för att konkurrera med dessa 

på marknaden i efterföljande led. (art 6a.)

• Slutanvändare ska kunna avinstallera appar och programvara på plattformar (art 6b.)

• Side-loading – slutkunder ska kunna ta del av, ladda ner och använda (interoperabilitet) appar
från affärsanvändare, öppna OS, på men även utanför plattformen (art 6c.)

• Förbud mot självfavorisering eller diskriminering när det gäller rangordningar. (art 6d.)

• Skyldighet att tillåta tredjeparter erbjuda stödtjänster på plattformen inkluderat  
interoperabilitet (art 6f.)

• Tillgång till grindvaktens resultatmätningsverktyg (art 6g.)

• Skyldighet att facilitera dataportabilitet för slutanvändarna så väl som att ge 
företagsanvändarna en kontinuerlig tillgång till data. (art 6h.)

• Tillgång för affärsanvändare till data genererad på plattformen (art 6i) 

• Dela sökdata med konkurrenter (art 6j)

• Tillgång till app stores och liknande på FRAND villkor (art 6k)

• EK: Amazon Marketplace (utredning)

• EK: Google Android 2018 

• EK: Apple (App store – Spotify) och Google 
Adsense, men även (till viss del) svenska 
avgörandena Nasdaq.

• Google shopping (2017), Amazon Buy Box 
(utredning)

• Apple Store/Mobile Payment (utredning) 

• DMA Final Report, Australienska 
konkurrensmyndigheten (ACCC)

• EK: Amazon Marketplace (utredning)

• EK: Amazon Marketplace (utredning)

• EK: Google shopping (2017)

• EK: Apple store



Skillnader mellan rättsakten för digitala marknader och andra sektorspecifika 
regleringar

• DMA: Grindvakter är inte nödvändigtvis 
dominerande i konkurrensrättslig mening

• Bördan ligger på företagen, de ska:
• Notifiera när tröskelvärdena är nådda
• Presumeringar ska motbevisas
• Komma med förslag på hur 

skyldigheterna ska efterföljas

• Centraliserat till EK
• DMA notifiera företagsköp - kan möjligen 

trigga Artikel 22 MR – nya Article 22 Guidance
paper  (Hemnet)

• EU Telekom regime: Significant Market Power 
(SMP)(SV: företag med betydande inflytande)

• Bördan ligger på relevant myndighet:
• Definiera marknad för förhandssreglering
• Visa SMP
• Identifiera vilka åtgärder som företaget 

ska vidta

• Decentraliserat till MS



Nya VGU och riktlinje

− Dubbeldistribution (där leverantören säljer / erbjuder tjänster på marknaden, samt använder distributörer) 
accepteras i GU

• Om distributör/tjänsteleverantör inte är en konkurrent på leverantörsnivå och parternas sammanlagda 
marknadsandel på slutkundsmarknaden är < 10 %

• Eller om marknadsandelen på detaljhandelsnivå är > 10 %, men fortfarande < 30 % GU 
marknadsandelströsklar MEN informationsutbyte bedömt enligt HGs

• Avtal med leverantör av onlineförmedlingstjänster täcks INTE
• Om OIS-leverantör säljer på marknaden i konkurrens med företag till vilka den tillhandahåller OIS (Amazon 

Marketplace)
• Delad exklusivitet: en leverantör kan utse mer än en exklusiv distributör i ett område eller för en kundgrupp

• Antal ska fastställas för att säkerställa en viss affärsvolym som skyddar deras investeringar

• Vissa regler om onlineförsäljning har granskats på nytt:
• Olika priser i olika distributionsled är inte längre en allvarlig (svart/hard core) begränsning: Leverantören kan 

ta ut andra priser för produkter som säljs online än de som säljs offline
• Vid selektiv distribution behöver inte längre kriterier för leverantörer för onlineförsäljning vara totalt likvärdiga 

med kriterierna för fysiska butiker



Nya VGU och riktlinje

• Restriktioner för användning av webbplatser för prisjämförelser eller betalda referenser i sökmotorer är 
också hårda (hardcore) 

• Restriktioner för användning av onlinemarknadsplatser finns i GU
• Se Coty

• Leverantörer av OIS med direkta inköp behandlas som leverantörer enligt VGU

• VG har också ett långt avsnitt om agenter som anger att företag inom plattformsekonomin i princip inte kan 
kvalificera sig som agenter



Horisontella GU och riktlinje

• Inga större förändringar av gruppundantagen dock ett flertal klargöranden

• Fokus på samarbeten i riktlinjerna

• Definitionen av FoU samarbeten vidgas,
• Data pooler diskuteras, samt 

• Kapitel om miljöavtal (sustainability) återinförs. 



Svenska Avgöranden

• Mål
• Svensk mäklarstatistik (interimistiskt) 

• tillgång till rådata för Valueguard
• Arla 

• tillgång till eftergiftprogrammet med anledning av en misstänkt kartell (utbyte av information i en upphandlingssituation). 
• Telesports, Telia och Svea Billing

• Telesport utsatt för en exkluderande bojkott
• PriceRunner v. Google (pågående) 

• Skadestånd baserat på Google shopping + mer

• Koncentrationer
• Altia och Arcus

• åtaganden gällande varumärken 
• Systembolagen enda kunden

• Axfood/Dagab
• Åtaganden i relation till kunder Bergendahl Foods

Utredningar
• Försäkringsbolag 2017 – utredningen lades ner under 2021
• Mycket på gång.



bjorn.lundqvist@juridicum.su.se




