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Förord 
 

Med inlämnandet av detta arbete går nästan fem års studier vid Uppsala Universitet mot 

sitt slut. Jag tänkte därför ägna ett par rader åt att uppmärksamma de personer som 

ständigt stått vid min sida och förgyllt tiden jag haft i denna stad.  

 

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till min flickvän, Rebecca som stått ut med att 

jag spenderat åtskilliga kvällar och helger hängandes över datorn på biblioteket. Hennes 

stöd har varit ovärderligt.  

 

Jag vill dessutom tacka alla de människor jag lärt känna under min tid i Uppsala. Jag har 

dem att tacka för en oförglömlig tid som jag kommer bära med mig långt framöver.   

 

Avslutningsvis vill jag tacka min syster, mamma och pappa som även dem motiverat 

och stöttat mig genom mina studier.    

 

 

 

Tack!  

 

Filip Kylvåg, Uppsala den 17 januari 2019.  
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Sammanfattning 
Unionen står idag inför en rad problem inom det miljöpolitiska området. Föroreningar, 

utsläpp och global uppvärmning är problem som måste utredas och lösas i syfte att 

säkra för framtida generationers fortlevnad. Det finns inget entydigt svar på hur dessa 

problem bäst bör lösas. Tidigare har området till största del reglerats genom 

administrativa styrmedel, i form av lagstiftningsåtgärder varigenom utsläppsgränser och 

produktionskrav fastställts. På senare år har emellertid vikten av ekonomiska styrmedel 

och behovet av privata och gemensamma miljöinitiativ inom miljöområdet särskilt 

betonats som viktiga instrument i syfte att bekämpa miljöförstöring. Nyttjandet av 

sådana instrument ska uppmuntras och möjliggöras i syfte att förmå marknadsaktörer att 

internalisera miljökostnader och därigenom bidra till en mer hållbar resursanvändning. 

Detta har emellertid fått till följd att en stor del av miljöpolitiken förts in inom ramen 

för unionens konkurrenslagstiftning. I synnerhet riskerar sådana miljösamarbeten att 

begränsa konkurrensen och därmed drabbas av förbudet i artikel 101 FEUF mot 

konkurrensbegränsande samverkan. Tidigare har kommissionen förhållit sig positiv till 

sådan samverkan och därför integrerat miljööverväganden och andra icke-ekonomiska 

faktorer i sin konkurrensrättsliga analys. Under de senare åren har kommissionen 

emellertid antagit en ny konsumentvälfärdsstandard, med grund i ekonomiska 

överväganden, som mått vid bedömningen av konkurrensrättsliga frågor, i synnerhet vid 

bedömningen utifrån undantagsbestämmelsen i artikel 101.3 FEUF. Bedömningar har i 

allt högre utsträckning utmynnat i ekonomiska undersökningar i syfte att fastställa 

konkurrensfördelar bestämda utifrån ekonomiska parametrar. Ekonomisk effektivitet 

har kommit att tillskrivas det övergripande målet för EU:s konkurrenspolitik varför det 

uppkommit frågor om vilka värden som egentligen kan inkorporeras i det generella 

undantaget för konkurrensbegränsande samverkan och om det är möjligt att beakta 

exempelvis miljöfrämjande ändamål vid bedömningen. Tidiga konkurrensrättsliga 

teorier som bidragit till att forma den europeiska konkurrensrätten förhåller sig olika till 

frågan, exempelvis förespråkar anhängare till Chicago-skolan en strikt ekonomisk 

effektivitetsbedömning. Sakkunniga inom miljörätten hävdar att det redan av EU:s 

grundfördrag följer att unionen ska verka mot en hållbar utveckling och ett utbrett 

miljöskydd och att detta ska främjas genom samtliga politikområden, däribland 

konkurrenspolitiken. Andra hävdar att den enda möjligheten till att beakta miljöhänsyn 

är att värdera miljöfördelar i ekonomiska termer för att på så sätt rymma övervägandena 

inom ramen för bedömningen efter den konkurrensrättsliga moderniseringen.  
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Förkortningar  
 

EEG         Europeiska ekonomiska gemenskapen  

EU         Europeiska Unionen  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. En drivande kraft i denna 

omställning är den Europeiska unionen vars gemensamma arbete i allt större 

utsträckning inriktats mot att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt främja en hållbar 

utveckling i samhället. Det som från början grundades som en kol- och stålunion har 

utvecklats till en ekonomisk union med en miljöpolitik och miljökrav som ses som 

bland de strängaste i världen.1 Men trots att miljöpolitiken ges en allt större plats på den 

politiska agendan påminns vi allt oftare om att vidtagna åtgärder och det pågående 

arbetet är allt för återhållsamt för att på sikt rädda klimatet. I Parisavtalet som antogs 

2016 framgår att den globala uppvärmningen måste hållas under 1,5 grader.2 En ny 

rapport från FN:s klimatpanel IPCC, som tagits fram på uppdrag av länderna bakom 

Parisavtalet, visar emellertid att redan en 1,5 graders uppvärmning får förödande 

konsekvenser för människor, miljön och för ekosystemet.3 Det står därmed klart att EU, 

som har en ledande roll i de internationella klimatförhandlingarna, står inför stora 

utmaningar på det miljöpolitiska området och att tiden för handling är nu.   

Frågan om hur EU ska ingripa och arbeta med detta problem är således av avgörande 

betydelse och inte helt enkel att svara på. Inom ramen för unionens politik finns 

nämligen ett antal olika, delvis motstående intressen, teorier och principer som ständigt 

måste beaktas och övervägas vid arbetet med att finna en lösning. I förgrunden står den 

marknadsekonomiska teorin på vilken unionen är uppbyggd vars överväganden grundas 

på principen om nytto- och vinstmaximering, vari litet utrymme lämnas åt att beakta 

samhällspolitiska aspekter, däribland miljöhänsyn.4 I nära relation till detta står också 

tanken om en fri och välfungerande konkurrens, som möjliggör tillväxt, effektivitet och 

välstånd. Konkurrens främjar ekonomiskt resultat och erbjuder konsumenter ett bredare 

urval av produkter och tjänster av bättre kvalitet till konkurrenskraftiga priser.5 I 

motsats till dessa, ofta strikt ekonomiska övervägandena som länge dominerat EU:s 

agenda, står andra socialpolitiska institut vars betydelse ständigt ökar, däribland EU:s 
                                                
1 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 17f. 
2 Se prop 2016/17:16, s 6.  
3 Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C 
above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of 
strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 
efforts to eradicate poverty.  
4 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 51f. 
5 Vedder, Competition Law and Environmental Protection in Europe: Towards sustainability?, s 29. 
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miljöpolitik som avser att anpassa marknadsaktörernas beteende till att på ett bättre sätt 

hushålla med och fördela miljöresurser.6 Traditionella administrativa styrmedel i form 

av regler och lagstiftning har länge nyttjats i syfte att garantera styrning med fokus på 

hållbar utveckling och skapa förutsättningar för att motverka eller åtminstone bromsa de 

negativa effekter och miljöskador som annars följer av en strikt marknadsekonomi.7 

I takt med en ökad miljömedvetenhet hos såväl konsumenter som marknadsaktörer 

har på senare tid andra ekonomiska, marknadsbaserade instrument, så som miljöskatter, 

subventioner, handel med utsläppsrätter och incitamentskapande för att främja frivilliga 

miljösamarbeten mellan konkurrerande aktörer kommit att spela en allt större roll i 

utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.8 Sådana instrument anses i regel vara 

mindre byråkratiska och mer flexibla än traditionella styrmedel och därför ofta att 

föredra framför exempelvis lagstiftning. I EU:s nuvarande miljöhandlingsprogram 

(2013-2020) understryks särskilt vikten av just sådana instrument inom ramen för EU:s 

miljöpolitik.9 Samverkan mellan marknadsaktörer i syfte att minska sin klimatpåverkan 

uppmuntras särskilt också i en rad internationella miljöhandlingsplaner, däribland 2020-

strategin och Agenda 2030 vari det framhålls att den privata sektorn måste samverka för 

att nå de resultat och mål som uppställs inom ramen för de internationella samarbetena. 

Länderna åtar sig genom dessa handlingsplaner att uppmuntra partnerskap inom det 

civila samhället, vilket möjliggör för ett utbyte av kunskap, expertis, teknik och 

finansiella resurser.10 

Ett ökat nyttjande av ekonomiska styrmedel, varigenom marknadsaktörer gemensamt 

verkar för att internalisera miljökostnader har emellertid resulterat i att en stor del av 

unionens miljörätt förts in inom ramen för konkurrensrätten.11 Detta är också ett bra 

exempel på en situation då det uppstår konflikt mellan flera till varandra delvis 

motstående intressen, vilket fordrar noggranna överväganden i syfte att finna en lämplig 

lösning. Miljöpolitiken, genom vilken det ska uppmuntras till miljösamarbeten mellan 

marknadsaktörer ställs mot EU:s konkurrensrätt, vars primära syfte är att bidra till en 

ökad konsumentvälfärd och till ekonomisk effektivitet genom att säkerställa att 

                                                
6 Sadeleer, EU Enviromental Law and the Internal Market, s 34ff.  
7 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 45. 
8 Kingston, Heyvaert & Cavoski, European Environmental Law, s 120. 
9 Europaparlamentet och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt 
miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser, OJ 2013 
L354/171, skäl 33.  
10 A/RES/70/1 – Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, mål 17.7, 
Meddelande från kommissionen, Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, 
KOM (2010) 2020 slutlig, s 13. 
11 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 94f. 
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marknadsaktörer självständigt avgör vilken affärspolitik de tillämpar på marknaden och 

vilka villkor de erbjuder sina kunder. Denna intressekonflikt riskerar att leda till att 

frivilliga miljösamarbeten drabbas av de konkurrensrättsliga reglerna om otillåtna 

konkurrensbegränsande samarbeten. Avvägningen mellan dessa intressen är ytterst 

komplex då det konkurrensrättsliga regelsystemet, i grunden, har starka ekonomiska 

inslag och är uppbyggt för att främja en ekonomisk effektivitet, snarare än att tillgodose 

behovet av miljöskyddsåtgärder.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Förhållandet mellan ett ökat uppmuntrande till samarbete bland marknadsaktörer inom 

det miljöpolitiska området och det därtill nära anslutna konkurrensrättsliga området ger 

upphov till en rad intressanta frågeställningar. Samtidigt som ekonomiskt 

framåtskridande och en sund konkurrens, som utgör fundamentala byggstenar i det 

europeiska samarbetet måste värnas om, ställs allt högre krav på hänsynstaganden till 

andra socialpolitiska faktorer, däribland en hållbar utveckling och miljöhänsyn. I en tid 

då ett aktivt miljöarbete står i fokus är det därför särskilt relevant att utreda 

förutsättningarna för att samverka inom ramen för det miljöpolitiska området. Arbetet är 

inriktat mot att undersöka miljösamverkan i ljuset av EU:s konkurrensrättsliga 

reglering, i synnerhet om det lämnas något utrymme att vid tillämpningen av artikel 101 

FEUF beakta eventuella bakomliggande, miljöfrämjande ändamål vid bedömningen av 

konkurrensbegränsande samverkan. Mer specifikt ska det utredas vilka typer av 

miljösamarbeten som riskerar att omfattas av förbudet samt hur intressekonflikten 

mellan å ena sidan en sund konkurrens och å andra sidan behovet av effektiva 

miljösatsningar löses inom ramen för artikel 101 FEUF. Vilka är de egentliga 

förutsättningarna och utmaningarna när konkurrerande marknadsaktörer ska samverka 

för att minska sin klimatpåverkan? Finns det en risk att EU:s konkurrensregler har en 

hämmande effekt på en hållbar utveckling?   

Framställningen är avsedd för såväl yrke som akademi i den bemärkelse att den ska 

bidra till den akademiska debatten såväl som att vara till nytta för aktörer som arbetar, 

eller avser att arbeta tillsammans med konkurrenter i syfte att maximera 

resursanvändning och minska sin klimatpåverkan.    

1.3 Avgränsning  
Arbetet är särskilt inriktat på att bedöma miljösamverkan utifrån förbudsbestämmelsen i 

artikel 101.1 FEUF och det efterföljande undantaget i artikel 101.3 FEUF samt huruvida 

miljöpolitiska överväganden kan göras inom ramen för artikeln. Arbetet avser inte att 
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närmre utreda det närliggande förbudet i artikel 102 FEUF om missbruk av 

dominerande ställning, annat än när så är nödvändigt för att jämförelser och relevanta 

synpunkter skall kunna lyftas fram. På grundval av områdets relativt snäva omfattning 

fordras ibland utblickar till andra närliggande områden, däribland till hur överväganden 

har gjorts med hänvisning till andra socialpolitiska ändamål, exempelvis folkhälsan. 

Framställningen avser inte att närmre gå in på bedömningar avseende relevanta 

marknader, trots att detta utgör en viktig parameter vid bedömningen av 

konkurrensrättsliga frågor. Det bortses härifrån på grundval av att frågan är av mindre 

betydelse för frågan om miljöintegration under artikel 101 FEUF. Arbetets fokus ligger 

vid det EU-rättsliga konkurrensinstitutet och hur frågan bemöts på unionsrättslig nivå. 

Någon nationell utblick fordras således inte. 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod  
Förevarande framställning kommer att ha sin grund i den rättsdogmatiska metoden. De 

överväganden och slutsatser som följer nedan kommer därför utgå från en studie av 

befintliga rättskällor i syfte att besvara hur det konkurrensrättsliga institutet ska 

förstås.12 Mer konkret avses att söka lösningen på ovan definierade frågeställning 

genom en studie av bland annat lagstiftning, rättspraxis och relevant juridisk litteratur. 

Genom en sådan analys möjliggörs en fastställelse av relevanta reglers innehåll och 

avgränsning mellan olika politiska mål som avses att uppnås genom dessa regler.13 Det 

bör dock tidigt understrykas att de resonemang som förs nedan till stor del kommer vara 

ändamålsstyrda, vilket ibland framhålls som problematiskt ur rättsdogmatisk synpunkt. 

Den äldre generationen rättsdogmatiker anser att en analys av gällande rätt inte ska 

tillåtas styras av ändamålsargument. Att välja sådana argument anses nämligen styra åt 

det håll vilket lösningen av ett problem är på väg. Men enligt den extensiva synen på 

teorin i fråga kan emellertid även ändamålsöverväganden, resonemang de lege ferenda 

och exempelvis rättshistoriska diskussioner ingå i analysen. 14  Analysen utmynnar 

därigenom i en utredning som går bortom beskrivandet av gällande rätt. Med grund i de 

slutsatser som dras om innehållet i gällande rätt är det möjligt att med beaktande av 

fristående ändamålsargument utreda huruvida rättsläget är otillfredsställande och om det 

                                                
12 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 207f, Kleineman, Rättsdogmatisk metod, Korling och 
Zamboni, (red.), Juridisk metodlära, s 21. 
13 Bastidas, Promoting Innovation, A Legal and Economic analysis of the Application of Article 101 
TFEU to Patent Technology Transfers Agreements, s 32.  
14 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, Korling och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s 36.  



 13 

därför på något sätt bör ändras.15 När en sådan metod tillämpas är det emellertid viktigt 

att öppet redovisa de olika rättspolitiska premisserna som präglar analysen.16 I den 

fortsatta framställningen avses således en ändamålsinriktade metod nyttjas i syfte att 

söka fastställa tillämpbara reglers syfte och ändamål för att därefter närmare analysera 

det underliggande rättsliga materialet.  

1.4.2 Konkurrensrättens särskilda karaktär  
Nyttjanden av en traditionell juridisk metod är en nödvändig utgångspunkt för att 

författa en framställning som beskriver omfattningen, ändamålen bakom och 

innebörden av EU:s konkurrensrättsliga regler. Förutom att fastställa relevanta reglers 

innehåll och avgränsningen mellan olika politiska ändamål, uppenbaras genom en sådan 

analys, konkurrensrättens särskilda karaktär och de starka ekonomiska inslag som 

präglar reglerna på området. Rättsområdet utgör därmed inte en renodlad juridisk 

disciplin eftersom de materiella konkurrensreglerna till stor del vilar på ekonomiska 

överväganden.17 Att så är fallet anses i synnerhet komma till uttryck genom den 

moderniseringsprocess som skett inom det konkurrensrättsliga området, mot ett mer 

ekonomiskt orienterat förhållningssätt till reglerna i fråga, varigenom ekonomisk 

effektivitet kommit att nyttjas som måttstock vid bedömningen av konkurrensrättsliga 

frågor.18 På grund härav fordras därför i viss utsträckning en analys av rätten från ett 

externt perspektiv, nämligen ett ekonomiskt sådant. 19  Viktigt att poängtera är att 

framställningen inte avser att utreda och presentera för några ekonomiska analyser. 

Däremot kommer den präglas av ekonomiska inslag, i synnerhet i syfte att beskriva 

sambandet mellan marknadsekonomi, konkurrens och miljöpolitik samt de 

gränsdragningsproblem som uppkommer områdena emellan.  

1.4.3 Material  

Eftersom framställningen avser att utreda miljösamverkan utifrån EU:s 

konkurrensregler kommer studien i huvudsak bygga på en undersökning av olika 

unionsrättsliga källor, i synnerhet EU:s grundfördrag, sekundärlagstiftning, rättspraxis 

och juridisk litteratur. Den rättsdogmatiska metoden avses att tillämpas i 

överrensstämmelse och med ständigt beaktande av unionens inbördes normhierarki. 

                                                
15 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, Korling och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s 39.  
16 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, Korling och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s 36.  
17 Whish & Bailey, Competition Law, s 1 ff.  
18 Jones & Sufrin, EU Competition Law – Text, Cases and Materials, s 37, Whish & Bailey, 
Competition Law, s 19.   
19 Bastidas, Rättsekonomi, Korling, F och Zamboni, M (red.), Juridisk metodlära, s 175.  
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Unionens primärrätt, särskilt bestående av grundfördragen samt de rättsliga principer 

som fastställts av unionens domstolar står således i förgrunden i den fortsatta 

framställningen.20 Eftersom unionens sekundärlagstiftning och s.k. soft law härrör från 

de primära källorna ska övrig sådant material tolkas i ljuset av primärlagstiftning på 

området.21 Centralt för den fortsatta framställningen är artikel 101 FEUF, vilket är en 

omfattande, bred och komplex bestämmelse som fordrar ytterligare precision. 22  I 

enlighet med EU:s normhierarki och på grund av avsaknaden av uttömmande praxis på 

området kommer vägledning till stor del sökas i kommissionens riktlinjer, meddelande 

och beslut. På grund härav fordras inledningsvis en översiktlig analys av det 

auktoritativa värdet av uttalanden från kommissionen i rättskällor som utgör soft law 

och dess rättsliga effekt.  

 Kommissionens meddelanden och riktlinjer tillhör de icke-bindande 

rekommendationer och yttrande som framgår av artikel 288 FEUF. På grund härav är de 

varken bindande för medlemsstater, enskilda marknadsaktörer eller unionens domstolar. 

Trots detta har EU-domstolen uttalat att riktlinjerna utgör användbara, praktiska 

referenspunkter vid bedömningar, då de innehåller vägledande regler för hur 

kommissionen ska utöva sin befogenhet och hur den i enskilda fall kommer företa sin 

bedömning. Sådana riktlinjer bidrar till att säkerställa insyn, förutsebarhet och 

rättssäkerhet vad gäller kommissionens handlande. 23  Vidare har det uttalats att 

kommissionen själv inte kan avvika från sina riktlinjer. Genom att ha antagit 

förhållningsregler och offentliggöra dessa, och genom att tillkännage att den 

fortsättningsvis kommer att tillämpa dem på de fall som omfattas av dem, har 

kommissionen nämligen själv begränsat utrymmet för sina bedömningar. Att frångå 

sina egna tillkännagivande riskerar, enligt EU-domstolen, att strida mot allmänna 

rättsprinciper, däribland likabehandlingsprincipen samt principen om skydd för 

berättigande förväntningar.24  

 En stor del av den analys som följer nedan avseende bedömningen av 

miljösamverkan kommer utgå från kommissionens beslut, varför det också är 

nödvändigt att kort beröra dessa. Kommissionens beslut är till fullo bindande för 

                                                
20 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s 44. 
21 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 180. 
22 Jfr. Whish & Bailey, Competition Law, s 85.  
23 Mål C-310/99, Italienska republiken mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:C:2002:143, p. 52, 
Mål C-387/97, Kommission mot Republiken Grekland, ECLI:EU:C:2000:356, p 87 och 89.  
24 Mål C-464/09 P, Holland Malt BV mot kommissionen, ECLI:EU:C:2010:733, p 46, Mål C-226/11, 
Expedia Inc mot Autorité de la concurrence m.fl., ECLI:EU:C:2012:795, p 28.  
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parterna beslutet riktar sig mot och kan således bestridas under artikel 263 FEUF.25 

Vidare har EU-domstolen tidigt uttalat att när en nationell domstol träffar avgörande om 

sådana avtal eller förfarande enligt artikel 101 FEUF som redan varit föremål för ett 

beslut av kommissionen, får de inte fatta beslut som strider mot det tidigare beslutet.26 

Motsvarande stadgande återfinns numera också i artikel 16(1) i förordning 1/2003.27 

Vikten av samstämmighet vid tillämpningen av unionens konkurrensregler understryks 

ytterligare i förordningens artikel 15, vari nationella domstolar uppmuntras att från 

kommissionen begära yttrande i frågor avseende tillämpningen av gemenskapens 

konkurrensregler. Av detta stadgande framhävs kommissionens starka ställning på 

området ytterligare. 

Det föreligger däremot fundamentala skillnader mellan EU-domstolarnas respektive 

kommissionens funktion som är viktiga att ha i åtanke vid läsningen av den fortsatta 

framställningen. EU-domstolarnas roll är att tolka EU-fördragen, att resonera och döma 

på så sätt att eventuella luckor eller oklarheter i lagstiftning fylls ut eller förtydligas, 

samtidigt som de ska skydda de allmänna EU-rättsliga grundprinciperna. 28 

Kommissionens roll i sammanhanget är däremot inte att agera lagstiftare, utan snarare 

att tillämpa och genomföra unionens konkurrensregler genom att förpliktiga aktörer 

som handlar i strid med dessa regler att upphöra med överträdelsen samt genom att 

utfärda böter för sådana överträdelser.29 Dess roll beskrives därför ofta som ”fördragets 

väktare” genom att ytterst agera som unionens verkställande organ.30 Det är således 

nödvändigt att, vid en studie av såväl domstolens avgöranden som kommissionens 

beslut, iaktta dessa grundläggande skillnader då de kan påverka beslutet eller domslutets 

riktning och således även resonemangens grundlighet.   

 I tillägg till primärrätt, sekundärrätt och soft law har även juridisk litteratur 

konsulterats. Ämnesvalet spänner över flera områden varför materialet utgörs av såväl 

miljörättsligt som konkurrensrättsligt sådant. Den litteratur som ligger till grund för 

framställningen är utkommen såväl innan som efter den påstådda moderniseringsfas av 

det konkurrensrättsliga institutet som ägt rum, vilket bidragit till upprättandet av en 

heltäckande beskrivning av rättsutvecklingen på området.  

                                                
25 Se artikel 288 (4) FEUF, jfr. Whish & Bailey, Competition Law, s 308f.  
26 Mål C-344/98, Masterfoods, ECLI:EU:C:2000:689, p 60.  
27 Rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget.  
28 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s 58f.  
29 Se Rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, artikel 7 och 23.  
30 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s 19.  
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1.5 Disposition  
Uppsatsen inleds med att i avsnitt (2) introducera läsaren för den marknadsekonomiska 

teorin på vilken unionen är uppbyggd samt hur målen med EU:s verksamhet kommit att 

utökas till vad som idag benämns som en social marknadsekonomi. Avsnittet belyser 

också ett miljöperspektiv i syfte att påvisa de olika skärningspunkter som finns på 

området. Avsnittet ämnar ge läsaren en översiktlig bild av den utveckling som skett 

inom unionen och därmed en god grund att stå på inför den fortsatta framställningen. 

Avsnitt (3) avser att belysa EU:s miljörätt. I avsnittet presenteras de grundläggande 

principer som formar EU:s miljöpolitik. Vidare presenteras det för hur diverse 

miljöpolitiska styrmedel kommit att nyttjas i syfte att avhjälpa och reglera de negativa 

effekter som följer av ett strikt ekonomiskt synsätt. Avsnittet avser också att särskilt 

behandla miljösamverkan som ett marknadsbaserat styrmedel, hur sådana kan se ut samt 

vad som driver företag till att samverka inom området. I avsnitt (4) behandlas EU:s 

konkurrensreglering och dess ändamål. Särskilt fokus fästs vid olika teoribildningar 

som influerat och format unionens regler. Avsnittet tar också sikte på att belysa 

huruvida hänsyn tas till miljööverväganden inom ramen för konkurrenspolitiken. 

Därefter redogörs det i avsnitt (5) för två teoretiska modeller enligt vilka det är möjligt 

att inkorporera miljöhänsyn i unionens konkurrensrätt. Detta skapar en god grund inför 

avsnitt (6) vari förbudsbestämmelsen i artikel 101.1 FEUF särskilt ska analyseras. 

Artikelns grundläggande rekvisit kommer presenteras för. Därefter kommer 

bestämmelsen sättas i relation till miljösamverkan genom en presentation och analys av 

kommissionens riktlinjer för horisontella samarbetsavtal. Särskilt utreds vilka typer av 

miljösamverkan som riskerar att drabbas av förbudsbestämmelsen samt i vilken 

utsträckning det inom ramen för artikeln är möjligt att beakta miljöhänsyn. Avsnitt (7) 

tar sedan sikte på att utröna möjligheterna till att undanta annars konkurrensbegränsande 

miljösamverkan i enlighet med undantagsbestämmelsen som återfinns i artikel 101.3 

FEUF. I framställningens sista avsnitt (8) avslutas arbetet genom att sammanställa och 

summera arbetets alla delar. 
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2. Ekonomi, konkurrens och miljö  

2.1 Introduktion   
I detta avsnitt presenteras några grundläggande ekonomiska premisser som är av 

intresse för den fortsatta framställningen. Avsnittet inleds med en översiktlig 

presentation av den marknadsekonomiska teori som länge genomsyrat unionens politik 

samt konkurrensens betydelse i detta sammanhang. Vidare belyses den problematik som 

ryms inom ramen för den marknadsekonomiska teorin, i synnerhet i förhållande till 

miljöpåverkan. Avsnittet introducerar ett miljöperspektiv genom att kort presentera för 

de miljöpolitiska styrmedel som används för att begränsa de negativa effekter som 

uppkommer till följd av ett rent marknadsekonomiskt förhållningssätt. Avsnittet avser 

att påvisa förhållandet mellan ekonomiskt framåtskridande och miljö samt de olika 

problem som uppkommer i dessa skärningspunkter. Avsnittet syftar inte att ge en 

heltäckande bild av den marknadsekonomiska teorin. Syftet är istället att skapa goda 

förutsättningar för en analys av hur marknaden och dess aktörer påverkas när 

förutsättningarna på marknaden förändras.  

2.2 En öppen marknadsekonomi  

2.2.1 Bakgrund 

Den europeiska unionen grundades inledningsvis som ett strikt ekonomiskt projekt.31 

Fördraget om upprättande av europeiska ekonomiska gemenskapen, (EEG-fördraget 

eller Rom-fördraget) kom att markera startskottet för en gemensam marknad baserad på 

fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Fördraget tillkom som en 

utveckling av det tidigare kol- och stålfördraget med syfte att ändra de ekonomiska 

villkoren för handeln och produktionen mellan medlemmarna samt att fungera som ett 

steg i EU:s politiska enande.32 Att unionen grundades i syfte att främja ekonomiskt 

framåtskridande framgick särskilt av artikel 3 a i Romfördraget, vari det markerades att 

unionens arbete och politik skulle bedrivas i enlighet med principen om en öppen 

marknadsekonomi med fri konkurrens.    

Inom ramen för en marknadsekonomi lämnas lite utrymme åt att beakta andra sociala 

faktorer, vilka typiskt sätt sorterar utanför ett strikt ekonomiskt synsätt. Teorin bygger 

                                                
31 Sadeleer, EU Enviromental Law and the Internal Market, s 1. 
32 Langlet & Mahmouidi, EU:s miljörätt, s 17ff. 
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istället på tanken om den ideala marknaden, där konkurrens är att betrakta som en 

avgörande faktor för att resurser ska utnyttjas så effektivt som möjligt.  

2.2.2 Antagandet om den ideala marknaden  
Kärnan i den marknadsekonomiska teorin är tanken om att samtliga marknadsaktörer, 

såväl köpare som säljare alltid fattar rationella beslut som resulterar i högsta möjliga 

samhällsekonomiska nytta.33 Deras fundamentala drivkraft är en ständig strävan efter att 

maximera sin vinst eller nytta och handlar därför alltid utifrån just denna premiss.34 

Marknadsaktörerna handlar på vad som inom teorin beskrivs som den ideala 

marknaden. Detta är en marknad bestående av ett obegränsat antal köpare och säljare 

som har tillgång till fullständig information avseende produkters pris och egenskaper 

vilket möjliggör för dem att fatta korrekta beslut avseende sitt handlande. De varor och 

tjänster som finns att tillgå på marknaden är homogena och därmed utbytbara vilket 

resulterar i en fullständig konkurrens. Marknaden kännetecknas också av en avsaknad 

av såväl inträdeshinder som utträdeshinder vilket möjliggör för nya konkurrenter att 

inträda och befintliga marknadsaktörer att lämna i obegränsad omfattning. Inte heller får 

det föreligga några regleringar eller avtal som styr beteendet på marknaden.35  

2.2.3 En perfekt konkurrens  

I en marknadsstruktur vari samtliga ovan angivna förutsättningar är uppfyllda råder vad 

som inom teorin benämns som perfekt konkurrens, vilket anses vara en 

grundförutsättning för uppnåendet av maximal ekonomisk konsumentvälfärd.36 På en 

marknad med perfekt konkurrens föreligger maximal allokeringseffektivitet. Detta 

innebär att marknaden är strukturerad på ett sådant sätt att resurserna fördelats på ett 

maximalt effektivt sätt. Inom ramen för perfekt konkurrens saknas således 

förutsättningarna för en enskild marknadsaktör att påverka prisbildningen på 

marknaden. Det är istället utbud och efterfrågan som styr såväl prissättning som åtgång 

av varor och tjänster som utbjuds på marknaden.37 Marknadsaktörer är förhindrade från 

att ta ut ett överpris för varor och tjänster eftersom konsumenter har den ständiga 

möjligheten att vända sig till andra aktörer för att erhålla identiska produkter. Under 

förutsättningen att kostnaderna för att producera en vara är lägre än det pris som varan 

                                                
33 Posner, Economic Analysis of Law, s 13ff.  
34 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 79ff.  
35 Whish & Bailey, Competition law, s 8, Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental 
Policy and Law, s 78.  
36 Whish & Bailey, Competition Law, s 4.  
37 Whish & Bailey, Competition Law, s 5, Cooter & Ulen, Law & Economics, s 12. 
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kan säljas för kommer aktörer fortsätta producera varor och tjänster. Därigenom 

kommer marknadens slutliga prissättning av varor motsvara marginalkostnaden, d.v.s. 

den kostnad som det innebär för ett företag att producera ytterligare en enhet av en 

produkt.38  

 En perfekt konkurrens resulterar vidare i en maximal produktionseffektivitet. 

Eftersom produktens pris är detsamma som marginalkostnaden söker marknadsaktörer 

ständigt producera varor och tjänster på en mer effektiv basis i syfte att framställa dessa 

till lägsta möjliga kostnad. Produktionsresurser kommer därmed omfördelas och nyttjas 

optimalt i syfte att reducera onödiga kostnader. Den faktiska produktionsvolymen 

kommer därför också närma sig den maximala volym som kan produceras utifrån 

insatta produktionsresurser. En optimal jämvikt nås således mellan försäljningspris och 

produktionskostnader.39  

2.2.4 Hinder för en ideal marknad  

En marknadsstruktur likt den ovan beskrivna går sällan att finna eftersom de antaganden 

som görs inom ramen för teorin och som ligger till grund för en ideal marknad med 

perfekt konkurrens mest troligt inte föreligger. 40  Marknadsaktörer tillhandahåller 

exempelvis normalt varor som särskiljer sig på så sätt att de inte är utbytbara med andra 

varor på marknaden. En prisökning leder därmed inte nödvändigtvis till att konsumenter 

vänder sig till andra aktörer i syfte att tillgodose sina behov. Vidare är det osannolikt att 

konsumenter på marknaden besitter sådan fullständig information om marknaden som 

krävs för att omedelbart veta att varor eller tjänster utbjuds till lägre priser av andra 

aktörer, vilket är en av grundförutsättningarna i teorin. Höga transaktionskostnader, 

sådana som uppkommer för att uppsöka köpare och säljare, för att skaffa information 

om priser, villkor och kvalitet och för att förhandla och upprätta kontrakt kan vidare 

sätta konkurrensen ur spel. I sådana lägen saknas därför en av teorins grundbultar.41  

 Andra hinder för den ideala marknaden uppstår när marknaden kännetecknas av stora 

marknadsaktörer med möjlighet att utnyttja en dominerande position för att stärka sin 

position ytterligare på marknaden eller som vidtar åtgärder ägnade att skada 

konkurrensen. Motsvarande problem, som kommer belysas ytterligare nedan, kan 

uppstå när ett antal marknadsaktörer beslutar sig för att samverka på marknaden, vilket 

även detta riskerar att snedvrida konkurrensen.  

                                                
38 Jones & Surfin, EU Competition Law, s 4f.  
39 Whish & Bailey, Competition Law, s 5f. 
40 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 78f.  
41 Whish & Bailey, s 8.  
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2.3 Miljöhänsyn inom ramen för den marknadsekonomiska teorin   

2.3.1 Bakgrund 

Förutom det faktum att förutsättningarna för en ideal marknad sällan är uppfyllda ryms 

ytterligare problem inom ramen för den marknadsekonomiska teorin. En 

marknadsekonomi är sällan samhällsekonomiskt effektiv eftersom marknaden 

genomsyras av en rad förhållanden som resulterar i att prisbildningsmekanismen inte 

förmår att sätta riktiga priser, s.k. marknadsmisslyckanden.42 Klassiska orsaker till 

sådana misslyckanden är förekomsten av kollektiva nyttigheter och externaliteter, vilket 

resulterar i samhällsekonomiska effekter som sällan reflekteras i marknadspriserna. 

Genom att beakta och utreda sådana marknadsmisslyckanden är det möjligt att 

analysera vilka ingrepp som är önskvärda i syfte att främja samhällsekonomisk 

effektivitet.  

2.3.2 Kollektiva nyttigheter  
Ett förhållande som marknaden har svårt att hantera är förekomsten av kollektiva 

nyttigheter. Världshaven och atmosfären är exempel på sådana nyttigheter och 

kännetecknas av att de kan nyttjas av flera konsumenter samtidigt samt att en 

konsuments nyttjande inte minskar någon annans möjlighet att konsumera nyttigheten.43 

Gemensamt för sådana nyttigheter är att det inte är möjligt att fastställa en definierad 

ägare, varför det saknas förutsättningar för marknaden att etablera ett pris för nyttjandet. 

Kollektiva nyttigheter betecknas därmed ofta som fria sådana, eftersom endast den 

fysiska tillgången av nyttigheten utgör en faktisk begräsning. 44  Eftersom 

marknadsaktörerna agerar och fattar beslut utifrån principen om nytto- och 

vinstmaximering är ett överutnyttjande av fria resurser därmed ofta ett faktum. En 

marknadsaktör som förbättrar förutsättningarna för en kollektiv nyttighet får inte 

ersättning motsvarande förbättringens värde. Inte heller får någon som försämrar 

nyttighetens kvalitet betala något pris för detta. Ur ett miljöperspektiv leder ett sådant 

förhållande därmed till bristande miljöskydd eftersom marknadsaktörer inte gynnas av 

att investera i att förbättra miljövärden.45  

                                                
42 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 94.  
43 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 50f.  
44 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 61f.  
45 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 51f. 
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2.3.3 Externa effekter  
Ytterligare ett förhållande som leder till att en marknad sällan är samhällsekonomiskt 

effektiv är förekomsten av s.k. externa effekter, vilka ofta har ett nära samband till 

förekomsten av kollektiva nyttigheter. Med externa effekter avses indirekta verkningar 

som uppstår då produktion eller konsumtion av en viss vara ger upphov till 

samhällsekonomiska effekter som inte återspeglas i marknadspriset.46 Sådana externa 

effekter kan ha såväl positiv som negativ verkan. Positiva externa effekter uppstår då 

fördelar inte beaktas vid prissättning. Detta kan exempelvis vara investeringar, 

forskning och kunskap som på sikt gynnar samhället i stort och som därför ofta 

uppmuntras genom exempelvis offentligt finansierad forskning eller genom 

patentregelverk avsedda att skydda innovationer. 47  Negativa externa effekter 

uppkommer till följd av att en aktör förorsakar skada utan att hänsyn tas till dess 

konsekvenser för andra. Miljöskador som uppstår vid tillverkningen av en vara är en 

typisk negativ extern effekt, vilket betraktas som en samhällskostnad eftersom 

verksamheten som orsakar skadan sannolikt inte beaktar kostnaden vid beräkningen av 

vare sig produktionskostnaden eller försäljningspriset.48  Detta leder i regel till en 

överproduktion som hade förhindrats om marknadsaktörerna inkluderat kostnaden som 

del av de egna omkostnaderna, vilket då hade reflekterats i marknadspriset.   

 Det är ytterst svårt att med säkerhet uppskatta de externa effekternas monetära 

värden. Avseende externa negativa effekter har emellertid en rapport på området sökt 

uppskatta hur stora de negativa miljökostnaderna är för ett antal branscher inom 

primärproduktion över världen.49 Rapporten, som författats av det globala initiativet 

Natural Capital Coalition och som användes som stöd i ett betänkande från Utredningen 

cirkulär ekonomi, påvisar att de icke prissatta miljökostnaderna år 2009 uppgick  

till sammanlagt 65 miljarder kronor, vilket då motsvarade 13 % av det globala BNP. 

Enligt rapporten var även miljökostnaderna för flera av de analyserade branscherna 

större än hela deras ekonomiska värdeskapande.  

Marknadsekonomins oförmåga att hantera effekter som inte direkt drabbar enskilda 

är således en central förklaring till den misshushållning av naturresurser som pågått 

under en längre tid. De negativa externa effekterna är, mot bakgrund av ovan, inte att 

betrakta som några små bieffekter utan istället som en faktor som bör tillmätas stor 

betydelse vid utformningen av unionens politik.  
                                                
46 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 95.  
47 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 95. 
48 Whish & Bailey, Competition Law, s 9.  
49 Se SOU 2017:22, s 73f.  
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2.4 Styrmedel inom ramen för en marknadsekonomi  

2.4.1 Bakgrund 

Av vad som ovan utretts är den marknadsekonomiska teorin förenad med en rad 

problem. I syfte att rätta till de marknadsmisslyckande som uppstår genom förekomsten 

av kollektiva nyttigheter samt externa effekter fordras ingripande som anpassar 

marknadsaktörernas beteende till att bättre hushålla med miljöresurser.50 Det vanliga 

tillvägagångssättet för att hantera marknadsmisslyckanden som har en negativ inverkan 

på miljön är genom en miljöpolitik som internaliserar samtliga produktionskostnader i 

marknadspriserna och till de parter som är verksamma inom handeln, vilket anses 

eliminera effekterna och därmed resultera i en ökad ekonomisk välfärd.51 Två viktiga 

miljöpolitiska instrument som nyttjas i syfte att rätta till de marknadsmisslyckande som 

presenterats för ovan är administrativa och ekonomiska styrmedel. Dessa kommer 

presenteras för kort nedan för att sedan utredas ytterligare under avsnitt (3.4).  

2.4.2 Ekonomiska styrmedel.  
Med ekonomiska styrmedel avses bland annat ekonomiska instrument, så som skatter, 

särskilda avgifter, bidrag och subventioner, avsedda att direkt påverka priser och 

kostnader och därigenom justera marknadsmisslyckanden. 52  Syftet med sådana 

styrmedel är att korrigera priserna så att dessa utgör en korrekt återspegling av samtliga 

kostnader och nyttigheter som bildas i samband med produktion och konsumtion. Den 

totala samhälleliga kostnaden ska således synliggöras för köparen. Genom att 

ekonomiskt betunga miljöbelastande verksamheter styrs resursanvändningen på så sätt i 

en mindre miljöbelastande riktning. Motsatsvis avser brukandet av bidrag och 

subventioner att främja verksamheters miljöarbete och utveckling av ny teknik. På så 

sätt skapas incitament för att bedriva samhällsekonomiskt gynnsam verksamhet som 

möjligtvis inte står sig marknadsmässigt.53  

 Bland ekonomiska styrmedel insorteras också andra marknadsbaserade styrmedel 

som ges ett allt större utrymme inom unionen. Dessa inkluderar b.la. handel med 

utsläppsrätter samt incitament för att främja frivilliga miljöinitiativ och kännetecknas 

precis som övriga ekonomiska styrmedel av att de utnyttjar marknadsmekanismer i syfte 

att styra beteenden på marknaden i en mer miljövänlig riktning.54 

                                                
50 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 105.  
51 Weale, Enviromental Governance in Europe, s 37.  
52 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 26f.  
53 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 50ff. 
54 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 42ff. 
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2.4.3 Administrativa styrmedel 
Administrativa styrmedel avser lagstiftning, regleringar och olika typer av restriktioner, 

däribland förbud och påbud avsedda att på ett mer direkt sätt verka 

handlingsdirigerande på området. Även dessa styrmedel påverkar 

prisbildningsmekanismen, även om denna påverkan är indirekt. Exempelvis kan 

lagstiftning vari strängare gränsvärdeskrav uppställs för utsläpp kräva att investeringar 

görs i förbättrad reningsutrustning, vilket därmed ökar produktionskostnaderna. 

Administrativa styrmedel framhålls ofta ha vissa fördelar som saknas i förhållande till 

ekonomiska sådana. De framhålls ofta främja rättssäkerheten samtidigt som de 

garanterar transparens och öppenhet.55 

3. EU:s miljörätt  

3.1 Introduktion  
I föregående avsnitt har det presenterats för den bakomliggande problematik som 

föreligger på området. Förhållandet mellan ekonomi och konkurrens samt miljö är 

komplicerat och förenat med en rad svåra frågeställningar att ta ställning till. I detta 

avsnitt riktas särskilt fokus mot EU:s miljörätt, dess ändamål och syfte. Avsnittet inleds 

med en kort översikt över den utveckling som skett på området, varigenom 

miljöpolitiken givits en allt större plats på unionens politiska agenda. Därefter 

presenteras det för de grundläggande principer som styr miljörätten och som ligger till 

grund för dess utformning. Avsnittet tar sedan vid där det förgående avsnitt avslutades 

för att ytterligare utreda de styrmedel som används på området. Särskilt fokus i denna 

del kommer fästas vid den ökade användningen av marknadsbaserade styrmedel och 

skapandet av incitament avsedda att möjliggöra för frivilliga överenskommelser mellan 

marknadsaktörer på området i syfte att gemensamt arbeta mot ett mer hållbart nyttjande 

av resurser.    

3.2 Unionens utveckling  
Trots att EU i huvudsak grundades i syfte att främja ett ekonomiskt framåtskridande och 

samarbete mellan medlemsstaterna har dess fokus skiftat från ett rent ekonomiskt sådant 

                                                
55 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 45.  
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till att ge plats och erkänna andra sociala intressen inom ramen för sin politik.56 Under 

1960-talet växte oron för miljötillståndet inom dåvarande EEG. Det miljöpolitiska 

arbetet inleddes i 1972 då EEG:s stats- och regeringschefer deklarerade att ekonomisk 

expansion inte är ett mål i sig utan något som ska eftersträvas i syfte att öka 

levnadsstandarden och livskvaliteten i medlemsstaterna samt att särskild 

uppmärksamhet i framtiden ska ges åt andra områden, så som skyddet för miljön.57 Det 

beslutades om att ett första handlingsprogram för miljöskydd på gemenskapsnivå skulle 

utarbetas, vilket antogs 1973 och därefter har ett effektivt miljöarbete fortsatt inom 

ramen för unionens politik.58 Marknadshushållningen balanseras idag av omfattande 

instrument och styrmedel.59 Att målen med EU:s verksamhet utökas framgår bland 

annat av artikel 3 FEU, vari en rad intressen går att identifiera som saknas i det 

ursprungliga Romfördraget.60 I artikeln stadgas att den inre marknaden ska bygga på en 

social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som strävar efter b.la. en hög 

miljöskyddsnivå, bättre miljö samt vetenskapliga och tekniska framsteg.  

3.3 EU:s miljömål och grundläggande principer  

3.3.1 Bakgrund  
Den utveckling som skett inom unionen har resulterat i framtagandet av ett antal 

miljömål som numera kommer till uttryck i artikel 191 (1) FEUF. Däri stadgas att 

unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås: att bevara och förbättra 

miljön, att skydda människors hälsa, att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt 

samt att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala 

miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen. I artikelns stycke (2) stadgas 

vidare de grundläggande principer som ska vara vägledande vid utformningen av 

unionens miljöpolitik, som ska bygga på försiktighetsprincipen, principen om att 

förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan 

samt att förorenaren ska betala.  

                                                
56 Barnard, The Substantive Law of the EU, s 28f, Sadeleer, EU Environmental Law and the Internal 
Market, s 8.  
57 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 44.  
58 Sadeleer, EU Environmental Law and the Internal Market, s 8.  
59 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s 16.  
60 Bernard, The Substantive Law of the EU, s 28, Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 44.  
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3.3.2 Försiktighetsprincipen  
Försiktighetsprincipen är ägnad att tillämpas för att lösa problem som uppstår till följd 

av frånvaron av bevisad skada på miljön.61 Det tidigare tillvägagångssättet vad gäller 

miljöproblem inom unionen har varit att vidta åtgärder för att förhindra, minska och 

kontrollera påvisad skada på miljön exempelvis genom införande av utsläppsnormer.62  

Genom införandet av försiktighetsprincipen har detta tillvägagångssätt förändrats till att 

ingripa redan då en potentiell risk föreligger, oberoende av om det saknas vetenskapliga 

fakta som får till följd att risken inte helt kan visas eller kvantifieras.63 Om det 

exempelvis föreligger en stark misstanke om att en särskild verksamhet eller aktivitet 

har negativa miljöpåverkande effekter följer det av principen att det är bättre att handla 

innan skadan uppkommit.64 Detta har fått till följd att miljöskyddet tillmäts större 

betydelse än ekonomiska intressen för de fall principen tillämpats.65 Det finns därför en 

risk att principen tvingar marknadsaktörer att vidta kostsamma preventiva åtgärder utan 

att det är klargjort att verksamheten eller handlandet faktiskt har en negativ inverkan på 

miljön.66 

3.3.3 Principen om förebyggande åtgärder  

Nära sammankopplad till försiktighetsprincipen är principen om förebyggande 

åtgärder.67 Som namnet implicerar innebär principen att man istället för att reagera på 

och lindra en redan inträffad miljöskada, bör söka förekomma den. I syfte att genomföra 

principen har EU ett antal redskap. De viktigaste av dessa är inrättandet av 

utsläppsgränser, tillståndskrav och införandet av ekonomiska styrmedel. 68  Ur en 

samhällsekonomisk synvinkel är kostnaderna för förebyggande åtgärder, exempelvis 

genom brukandet av ny teknologi ofta lägre än kostnaderna för att lindra eller bota en 

redan uppkommen miljöskada.69     

3.3.4 Närhetsprincipen  

Närhetsprincipen innebär att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas och bekämpas vid 

källan för att på så sätt på så sätt kunna bemöta miljöförstörande effekter så snart det är 

                                                
61 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 21f. 
62 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 73.  
63 Sadeleer, EU Environmental Law and the Internal Market, s 69f. 
64 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 22. 
65 Se förenade målen T-74/00 och T-76/00 Artegodan m.fl. mot kommissionen ECLI:EU:T:2002:283, 
p 183–184. 
66 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 25.  
67 Krämer, EU Environmental Law, s 25.  
68 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 76. 
69 Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, s 21f. 
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möjligt, innan de har spritt sig eller orsakat varaktiga skador.70  Även denna princip har 

stark koppling till övriga principer. Enligt EU-domstolen följer det av 

försiktighetsprincipen och principen om förebyggande åtgärder att det ankommer på EU 

och medlemsstaterna att förebygga, minska och i möjligaste mån redan vid källan 

undanröja föroreningar eller olägenheter genom att vidta åtgärder för att eliminera 

kända risker.71  

3.3.5 Principen om att förorenaren ska betala  
Som tidigare påpekats är en marknad sällan samhällsekonomiskt effektiv eftersom det 

till följd av produktion ofta uppstår externa effekter som inte återspeglas i 

marknadspriset.72 En ytterst viktig princip som avser att inkludera sådana effekter i 

prisbildningsmekanismen och som uttrycktes redan i det första handlingsprogrammet 

för miljöskydd på gemenskapsområdet, är principen om att förorenare ska betala för 

miljöskada uppkommen till följd av dennes verksamhet.73 I praktiken säkras principens 

genomslag bland annat genom regler om att verksamhetsutövare eller andra förorenare 

ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra förorening. Kostnader för att motverka 

eller återställa miljön ska internaliseras till förorenaren genom avgifter, skatter, 

ersättningsansvar och liknande ekonomiska instrument. 74  Förutom att bidra till 

uppfyllelse av miljöpolitikens mål är principen viktig ur konkurrenshänseende. 

Principen avser nämligen också att motverka snedvridning av konkurrensen mellan 

olika aktörer inom EU genom att säkerställa att samtliga aktörer vars verksamhet utgör 

en påfrestning på miljön, också ska betala härför.75  

3.3.6 Integrationsprincipen  

Principerna som kommer till uttryck i artikel 191 FEUF är av yttersta relevans vid 

genomförandet av unionens miljöpolitik. Frågan är emellertid i vilket mån principerna 

och miljööverväganden tas i beaktande även inom andra områden i EU:s verksamhet. 

Integrationsprincipen som återfinns i artikel 11 FEUF, framhåller att miljöskyddskraven 

ska integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, 

särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling. De miljöskyddskrav som bestämmelsen 

åsyftar återfinns bland annat i artikel 3 FEU.76 Därutöver anses miljöskyddskraven 

                                                
70 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 77.  
71 Förenade målen C-175/98 och C-177/98, Lirussi och Bizzaro, ECLI:EU:C:1999:486, p 51.  
72 Se avsnitt 2.3.3.  
73 Krämer, EU Enviromental Law, s 27f.  
74 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 79. 
75 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 79. 
76 Se avsnitt 3.2.  
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också innefatta de målsättningar och principer som kommer till uttryck i artikel 191 

FEUF och som behandlats ovan.77 

 Principen innebär att miljöhänsyn ska beaktas på ett strukturerat sätt när andra 

politiska målsättningar utvecklas samt när åtgärder vidtas inom alla politikområden.78 

Däremot medför den inte att miljöhänsyn och miljörättsliga överväganden ska ges 

företräde framför andra politiska målsättningar.79 Principen medför att tolkningen av 

rättsregler som formellt ligger utanför miljöpolitikens område bör göras i ljuset av 

fördragens miljöskyddskrav.80 Den är således av grundläggande betydelse för frågan 

huruvida miljöhänsyn kan beaktas inom ramen för konkurrensrättsliga överväganden. 

Hur principen bör tillämpas i praktiken kommer därför utredas ytterligare i avsnitt (5.2).  

3.4 Miljöpolitiska styrmedel 

3.4.1 Bakgrund 
En av de mest slående utvecklingarna inom ramen för EU:s miljöpolitik sedan dess 

framväxt på 1970-talet framhålls vara det förändrade förhållningssätt till vilka 

regleringsinstrument som bör användas i syfte att komma till rätta med 

marknadsmisslyckande och den rådande miljösituationen.81 Initialt fästes fokus nästan 

uteslutande på användningen av administrativa styrmedel, i synnerhet lagstiftning. Det 

har sedan länge förlitats på kunskapen hos lagstiftaren att fastställa riktiga miljökrav 

och på offentliga myndigheter och organ att genomdriva dessa.82 Under 1990-talet 

skiftade detta fokus emellertid mot nyttjandet av ekonomiska styrmedel, vilka idag 

spelar en fundamental roll för genomdrivandet av unionens miljöpolitik och för 

uppnåendet av uppsatta miljömål.83 Att det inom unionen i allt större utsträckning 

fokuseras på andra styrmedel än administrativa sådana framhålls kanske tydligast i ett 

meddelande från kommissionen om en handlingsplan för en bättre och enklare 

lagstiftning, vari det understryks att man i lämpliga fall ska använda andra alternativ än 

lagstiftning utan att detta strider mot bestämmelserna i fördraget. De instrument som 

däri särskilt framhålls kunna nyttjas i syfte att förverkliga målen i fördragen samtidigt 

som de förenklar lagstiftningsarbetet är bland annat samreglering, självreglering och 

                                                
77 Krämer, EU Environmental Law, s 21.  
78 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 84. 
79 Krämer, EU Environmental Law, s 21, Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 84. 
80 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 86. 
81 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 41.  
82 Dryzek, The Politics of the Earth: Environmental Discourses, s 76.  
83 Kingston, Heyvaert & Cavoski, European Environmental Law, s 120.  
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frivilliga branschspecifika avtal.84  Nedan följer en undersökning av administrativa 

respektive ekonomiska styrmedel. För- och nackdelar med respektive styrmedel 

kommer utredas. I avsnitt (3.5) kommer särskilt fokus fästas vid nyttjandet av 

marknadsbaserade ekonomiska instrument i form av frivilligt överenskomna 

miljöinitiativ.  

3.4.2 Administrativa styrmedel  
Administrativa styrmedel utgör fortfarande det primära instrumentet inom unionen för 

att genomdriva miljöpolitiken. Det rör sig särskilt om lagstiftning vari olika 

miljöstandarder etableras samt där maximala gränsvärden för utsläpp fastställs. 85 

Vanligt är också nyttjandet av allmänna ramdirektiv varigenom medlemsstaterna ges 

stort utrymme att implementera direktivens ändamål på ett sätt som lämpar sig väl för 

landets egna miljöförhållanden.86  

Nyttjandet av administrativa styrmedel är förenat med en rad fördelar. Lagstiftning 

vari maximala gränsvärden för utsläpp fastställs lämpar sig exempelvis särskilt väl för 

branscher kännetecknade av stora marknadsaktörer vilka bedriver industri i stor 

omfattning. Traditionellt sätt har lagstiftning också länge betraktas som det enda 

styrmedlet som kan garantera skydd för vissa typer av särskilt värdefulla naturresurser, 

däribland biologisk mångfald, utrotningshotade arter samt för särskilt skyddsvärda 

livsmiljöer. 87  Likt all annan lagstiftning bidrar även nyttjandet av administrativa 

styrmedel till en ökad rättssäkerhet samtidigt som det medför transparensfördelar. Detta 

gäller såväl för marknadsaktörerna som förpliktas följa instrumenten samt för 

allmänheten som ges en större insyn på området.88 

Lagstiftning och antagandet av andra administrativa styrmedel är emellertid en 

tidskrävande process. De standarder och krav som härigenom uppställs är också ofta 

anpassade efter det rådande läget vid en viss bestämd tidpunkt. Det framhålls därför att 

det inom ramen för sådana instrument ofta saknas möjlighet att ta hänsyn till en ständig 

teknisk utveckling samt till ekonomiska och miljörelaterade förändringar.89 Det vore 

emellertid felaktigt att påstå att så gäller avseende alla administrativa styrmedel. Det 

                                                
84 Meddelande från kommissionen om ”en handlingsplan för en bättre och enklare lagstiftning”, 
KOM (2002) 278 slutlig, s 11.  
85 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 42f.  
86 Kingston, Heyvaert & Cavoski, European Environmental Law, s 132f. 
87 Kingston, Heyvaert & Cavoski, European Environmental Law, s 133f.  
88 Harman, Environmental Regulation in the 21st Century, s 145f.  
89 Kingston, Heyvaert & Cavoski, European Environmental Law, s 134.  



 29 

finns en rad sådana instrument som genomsyras av en betydligt högre grad av 

flexibilitet, däribland ramdirektiv och rekommendationer.90  

Särskilt problematiskt vad gäller administrativa styrmedel är dess beroende av en 

effektiv offentlig verkställighet i syfte att säkra reglernas genomslag på området. Ett 

EU-rättsligt övervakningsorgan saknas nämligen på EU-nivå varför reglernas 

genomslag är beroende av medlemsstaternas tillgängliga resurser i form av egna 

övervakningsorgan samt domstolar med möjlighet att verkställa inom unionen antagna 

regelverk.91 

3.4.3 Ekonomiska styrmedel 

Framväxten av ekonomiska styrmedel inom unionens miljöpolitik kan till stor del 

spåras tillbaka till just den ineffektivitet som på många sätt präglar nyttjandet och 

genomförandet av direkt reglering på området.92 Jämfört med administrativa styrmedel 

framhålls nämligen nyttjandet av ekonomiska instrument som ett flexibelt och 

kostnadseffektivt sätt att uppnå fastställda politiska mål. 93  Eftersom den rådande 

miljösituationen i grunden går att härleda till just marknadsekonomiska grundsatser, i 

synnerhet till förekomsten av externa effekter och kollektiva nyttigheter, är det möjligt 

att också hävda att miljöproblem bäst löses med utgångspunkt i ekonomiska incitament 

som styr marknadsaktörernas agerande.94 I linje med principen om att förorenaren 

betalar sker detta i synnerhet genom att försöka sätta ett monetärt pris på förorening, 

som antingen görs genom statlig inblandning, varigenom miljöskatter och avgifter 

fastställs eller av marknadsaktörer själva som har en möjlighet att påverka 

prisbildningsmekanismen genom att handla med utsläppsrätter.95 Alternativt verkar 

vissa ekonomiska styrmedel utifrån premissen att frivillig, miljövänlig 

marknadsaktivitet bör stimuleras och uppmuntras och det är särskilt detta som ligger till 

grund för den fortsatta framställningen. Gemensamt för samtliga styrmedel av 

ekonomisk karaktär är emellertid nyttjandet av marknadsmekanismer i syfte att 

stimulera miljövänligare beteende på marknaden vilket i teorin betraktas som ett 

                                                
90 Jfr. Krämer, EU Environmental Law, s 56f.   
91 Kingston, Heyvaert & Cavoski, European Environmental Law, s 135. 
92 Jfr. Kingston, Heyvaert & Cavoski, European Environmental Law, s 135.  
93 Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden, 
KOM(2007) 140 slutlig, s 2.  
94 Se avsnitt 2.3. Jfr. Kingston, Heyvaert & Cavoski, European Environmental Law, s 136, Kingston, 
Greening EU Competition Law and Policy, s 50f.   
95 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 51.    
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ekonomiskt effektivt, välfärdshöjande sätt att uppnå uppsatta miljömål samtidigt som 

konkurrenskraften på marknaden upprätthålls.96  

3.5 Frivilliga miljöinitiativ  

3.5.1 Bakgrund  

De ekonomiska styrmedel inom ramen för miljöområdet som är av särskild relevans för 

konkurrenspolitiken är de genom vilka staten och lagstiftaren möjliggör och skapar 

incitament i syfte att främja frivilliga miljöinitiativ.97 Sådana initiativ innefattar bland 

annat upprättandet av frivilliga miljöavtal samt frivilliga miljömärkningar vilka 

vanligen insorteras inom det breda begreppet ”CSR”, (Corporate Social 

Responsibility).98 Begreppet har av kommissionen definierats som ett koncept inom 

vilket företag på frivillig grund inkorporerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med olika aktörer.99 Konceptet har fått stort genomslag 

på nationell, europeisk och internationell nivå, i synnerhet eftersom  det anses som ett 

sätt att kombinera tillväxt och företagande med miljöskydd. 100  Att inkorporera 

miljööverväganden som en del i sin verksamhet har förutom miljömässiga fördelar 

nämligen också kommersiella sådana. I en tid då miljötillståndens betydelse ständigt 

ökar gör så även konsumenters miljömedvetenhet. Därför finns det idag en särskild 

efterfrågan på marknaden för varor och tjänster som produceras på sätt som medför 

mindre påverkan på miljön samtidigt som marknadsaktörer vars verksamhet medför 

mindre miljöpåverkan är särskilt intressanta för såväl potentiella investerare som 

framtida arbetstagare.101  

3.5.2 Frivilliga miljöavtal  

Ett allt vanligare miljöinitiativ är ingåendet av s.k. frivilliga miljöavtal.102 Sådana har av 

kommissionen definierats som avtal vari aktörer åtar sig att minska föroreningar i 

enlighet med miljöskyddslagstiftning eller de miljömål som stadgas i artikel [191 

                                                
96 Mathis & Huber, Environmental Law and Economics, s 361, Kingston, Greening EU Competition 
Law and Policy, s 51.    
97 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 76f, Jfr. Kingston, Heyvaert & Cavoski, 
European Environmental Law, s 142f.  
98 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 76. 
99 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet samt Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén om ”Genomförande av partnerskapet för tillväxt och sysselsättning: Göra Europa 
till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar”, KOM (2006) 136 slutlig, s 2.   
100 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 76 och där gjorda hänvisningar.  
101 Jfr. liknande resongemang i Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 76f.  
102 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 78.  
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FEUF].103 Genom att hänvisa till miljömålen som numera framgår av artikel 191 FEUF 

markeras att begreppet inte enbart omfattar avtal avsedda att minska förorening. Även 

sådana avtal omfattas, som ingås i syfte att bevara, beskydda eller förbättra miljön, att 

skydda människors hälsa, att bidra till att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt 

samt att främja åtgärder på internationell nivå för att bemöta och handskas med 

miljöproblem, så som klimatförändringar. Miljöavtal delas normalt sätt in i två 

kategorier, självreglerande respektive samreglerande sådana.104 

 Självreglerande miljöavtal är sådana avtal som ingås på frivillig basis mellan 

ekonomiska eller sociala aktörer, icke statliga organisationer eller organiserade grupper 

och kan utgöra såväl bindande som icke-bindande avtal om att följa vissa på förhand av 

dem angivna miljöpremisser. 105  Till skillnad från vid samreglering, omfattar 

självreglering inte någon rättsakt utan det är istället intressenterna själva som initierar 

ingåendet av avtalet.106 Avtal av förevarande sort innehåller ofta bestämmelser om 

rapportering eller övervakning ämnade att ge myndigheter en viss försäkran om att 

avtalet i fråga är effektivt och trovärdigt.107 På unionsnivå har kommissionen särskilt 

uttryckt sin positiva inställning till sådana avtal genom att i sitt meddelande om 

miljöavtal stadga att den kan föredra att inte lägga fram lagstiftningsförslag på områden 

där sådana avtal redan existerar och dessa påvisat sig vara verkningsfulla i syfte att 

uppnå de fördragen uppsatta miljömålen.108   

Frivilliga miljöavtal kan också ingås inom ramen för en rättsakt och därmed på ett 

mer bindande och formellt sätt. Sådana benämns som samreglerande avtal vari 

lagstiftare eller andra statliga aktörer på förhand uppställer vissa målsättningar, en 

lämplig tidsram och de mekanismer som gäller för avtalet. Det lämnas emellertid åt 

marknadsaktörerna att själva närmre definiera förutsättningarna och medlen för 

                                                
103 Meddelande från kommissionen om ”Miljöavtal på gemenskapsnivå inom ramen för 
handlingsplanen för en bättre och enklare lagstiftning”, KOM (2002) 412 slutlig, s 3. 
104 Uppdelningen görs av kommissionen i Meddelande från kommissionen om ”Miljöavtal på 
gemenskapsnivå inom ramen för handlingsplanen för en bättre och enklare lagstiftning”, KOM 
(2002) 412 slutlig.  
105Meddelande från kommissionen om ”Miljöavtal på gemenskapsnivå inom ramen för 
handlingsplanen för en bättre och enklare lagstiftning”, KOM (2002) 412 slutlig, s 7, Gunningham, 
Environmental Law, Regulation and Governance: Shifting Architectures, s 186, Kingston, Greening 
EU Competition Law and Policy, s 79. 
106 Meddelande från kommissionen om ”Miljöavtal på gemenskapsnivå inom ramen för 
handlingsplanen för en bättre och enklare lagstiftning”, KOM (2002) 412 slutlig, s 7.  
107 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 79.  
108 Meddelande från kommissionen om ”Miljöavtal på gemenskapsnivå inom ramen för 
handlingsplanen för en bättre och enklare lagstiftning”, KOM (2002) 412 slutlig, s 7.  
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rättsaktens genomförande. 109  Sådana avtal uppstår normalt på eget initiativ från 

kommissionen eller nationella myndigheter eller också som svar på frivilliga åtgärder 

från marknadsaktörers sida.110 Genom ett sådant förfarande är det möjligt att uppnå de 

flexibla och kostnadseffektiva fördelar som frivilliga klimatinitiativ ger i kombination 

med de rättsliga garantier som lagstiftning kan erbjuda.  

3.5.3  Frivilliga miljömärkningar  
Ytterligare en typ av frivilliga miljöinitiativ är framtagandet av och arbetet med 

frivilliga miljömärkningar, vilka normalt utgörs av standardiserade märken som 

exempelvis indikerar att produkter eller tjänster som utbjuds är producerade på ett sätt 

varigenom miljöaspekter beaktats i syfte att skapa en mindre belastning på miljön.111 

Sådana miljömärkningar är vanligtvis inte unilaterala initiativ utan initieras ofta 

gemensamt av flera privata marknadsaktörer på frivillig basis eller med grund i ett 

ramverk om miljömärkning upprättat av en statlig aktör på nationell eller EU-nivå.  

 Det finns i dagsläget en rad miljömärkningar som nyttjas effektivt inom unionen. 

Vissa av dem är beroende av regelverk upprättade av unionen eller statliga aktörer som 

också förvaltar märket i fråga och andra har uppkommit till följd av rent privata 

initiativ. Exempel på privata initiativ som resulterat i miljömärkningar är ”Fairtrade”, 

och ”Bra miljöval” som tillkommit uteslutande till följd av frivilligt agerande från 

marknadsaktörer.112 På unionsnivå har en rad frivilliga initiativ särskilt uppkommit 

inom ramen för på förhand utarbetade regelverk. Det främsta exemplet är EU:s frivilliga 

miljömärkningsprogram, inrättat 1992, inom vilket marknadsaktörer kan tilldelas den 

s.k. EU-blomman.113 Trots att den nu gällande miljömärkesförordningen fastställer 

breda kriterier för tilldelningen av märket har detaljerade krav utarbetats av EU:s 

miljömärkningsnämnd, bestående av bland annat ett samrådsforum vari samtliga 

relevanta och berörda parter igår, däribland industrin, små- och medelstora företag, 

andra näringsidkare samt fack- och konsumentorganisationer.114  

                                                
109 Meddelande från kommissionen om ”Miljöavtal på gemenskapsnivå inom ramen för 
handlingsplanen för en bättre och enklare lagstiftning”, KOM (2002) 412 slutlig, s 7, Kingston, 
Heyvaert & Cavoski, European Environmental Law, s 146. 
110 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 79f.  
111 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 90.  
112 Se rapport från Riksdagen, 2015/16:RFR9, Miljömärkning av produkter – En översikt över de 
miljömärkningar av produkter som finns i Sverige och de övriga nordiska länderna.  
113 Se Rådets förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för 
tilldelning av miljömärke. Miljömärket regleras idag närmre genom Europaparlamentet och rådets 
förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke.  
114 Artikel 15, Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 
om ett EU-miljömärke.  
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4. Det konkurrensrättsliga institutet    

4.1 Introduktion   
Övergången till ett ökat nyttjande av marknadsbaserade ekonomiska styrmedel inom 

unionens miljöpolitik och ett ökat fokus på skapandet av incitament och möjligheter för 

marknadsaktörer att bedriva frivilliga, ofta genomsamma miljöinitiativ har haft stora 

konsekvenser för gränsdragningen mellan EU:s miljö- och konkurrenspolitik. Genom 

främjandet av sådana styrmedel, vari marknadsaktörer innehar en central roll har stora 

delar av miljöpolitiken förts in inom ramen för konkurrenslagstiftningen. I synnerhet 

riskerar frivilliga miljöinitiativ att på sikt utgöra hinder mot ett fritt marknadsinträde 

och således ha konkurrenshämmande effekter.115 Frivilliga miljöavtal kan exempelvis 

tänkas innehålla särskilda branschstandarder som är mycket svåra eller omöjliga för nya 

aktörer att uppnå. På motsvarande sätt riskerar kriterier och krav för tilldelningen av 

miljömärken inom ramen för frivilliga miljöinitiativ vara så pass stränga att detta 

hindrar nya aktörer att erhålla märkningen i fråga. Särskilt allvarligt kan detta tänkas bli 

då innehavandet av miljömärket uppställs som krav för att en produkt ska köpas in av en 

återförsäljare. Mot bakgrund av denna problematik är det således särskilt relevant att 

undersöka om och i så fall på vilket sätt EU:s miljöpolitik och miljööverväganden kan 

inkorporeras i EU:s konkurrensrätt. I syfte att i avsnitt (5) gå djupare in i frågan 

huruvida miljöaspekter kan beaktas inom ramen för prövningen utifrån artikel 101 

FEUF fordras i detta avsnitt en genomgång av det konkurrensrättsliga institutet och dess 

ändamål samt de olika teorier som präglat den konkurrensrättsliga utvecklingen inom 

unionen.  

4.2 Konkurrensrättslig teoribildning  

4.2.1 Bakgrund  

Som tidigare påvisats bygger den Europeiska unionen på det marknadsekonomiska 

systemet och framträder idag som en social marknadsekonomi.116 Inom detta system 

spelar EU:s konkurrensrätt en avgörande roll och betraktas som ett centralt uttryck för 

att den inre marknaden ska vara uppbyggd på grundval av en effektiv konkurrens.117 En 

fråga av särskild relevans för den fortsatta framställningen är vilka målsättningar 

                                                
115 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 94f.  
116 Se avsnitt (3.2).  
117 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt, s 60.  
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konkurrensrätten har att främja, särskilt om utrymme lämnas till att beakta miljöskydd 

och miljööverväganden inom ramen för en effektiv konkurrens. Svaret har visat sig 

skilja sig åt inom de olika teoribildningar som präglat den konkurrensrättsliga 

utvecklingen. En tydlig skiljelinje går att finna mellan de som förespråkar att 

konkurrensrätten endast bör eftersträva ekonomisk effektivitet och de som hävdar att 

även andra målsättningar, som inte är strikt ekonomiska, bör beaktas.  I syfte att påvisa 

hur den europeiska konkurrensrätten förhåller sig till ett effektivt miljöskydd och andra 

icke-ekonomiska målsättningar fordras således en genomgång av huvudpunkterna i 

dessa teorier. Detta möjliggör för en vidare utredning i avsnitt (4.3) av hur EU:s 

konkurrensrättsliga institut kommit att influeras och formats till vad det idag består 

utav.  

4.2.2 Ordoliberalismen  

En ideologisk inriktning som visat sig ha haft stor inverkan på den konkurrensrättsliga 

utvecklingen inom unionen är ordoliberalismen, vars synsätt präglades av tanken på att 

en fri marknad inte kunde uppstå spontant utanför ramen för ett politiskt styre.118 Dess 

existens var istället beroende av ett konstitutionellt ramverk som politiskt uppställde 

grunderna för marknadens struktur. Enligt inriktningen fordrades uppställandet av 

konstitutionella principer, vars efterlevnad främjade uppnåendet av en effektiv 

marknadsekonomi.119 Konstitutionens roll var att skapa och upprätthålla en separation 

mellan stat och marknad, tillerkänna individer ekonomiska rättigheter och reglera 

förutsättningarna för statligt ingripande på marknaden.120   

Vidare hade det konkurrensrättsliga institutet en central betydelse i den ordoliberala 

teorin och dess huvudsakliga ändamål framhölls vara att begränsa privat och offentlig 

ekonomisk makt och förebygga skadliga effekter som härrör från en sådan makt.121 Fri 

konkurrens skulle garanteras genom att staten fastslog gemensamma spelregler för 

marknadsaktörerna som därigenom förhindrade att konkurrensen snedvreds. Främjandet 

av bland annat etableringsfrihet och marknadstillträde avsåg att säkerställa att ingen 

enskild marknadsaktör skulle tillåtas få tillräckligt med makt för att ensamt utöva 

kontroll över andra aktörer på marknaden.122 På så sätt skulle en s.k. total konkurrens 

                                                
118 Bertola, Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa – En antologi, s 26.  
119 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 12f.  
120 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 12f. 
121 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 13. 
122  Van den Bergh & Camesasca, European Competition Law and Economics, A comparative 
perspective, s 65f, Bastidas, Promoting Innovation, A Legal and Economic Analysis of the 
Application of Article 101 TFEU to Patent Technology Transfer Agreements, s 63.   
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uppstå vilken till stora delar överensstämde med teorin om perfekt konkurrens bortsett 

från de orealistiska antaganden som däri gjordes.123  

Ordoliberalister ansåg inte att en strikt åtskillnad skulle göras mellan ekonomisk 

effektivitet och andra samhällsmål, däribland främjandet av ett effektivt miljöskydd.124 

Istället ansåg de att ett integrerat politiskt perspektiv skulle genomsyra de politiska 

överväganden som gjordes och att varje enskilt beslut skulle förstås som en del av en 

större helhet i vilket beslutet fick betydelse och effekt.125 Ekonomi och konkurrens sågs 

därför som ett verktyg avsett för att integrera samhället kring demokratiska och humana 

principer och att ekonomisk effektivitet därför var beroende av och ibland underordnad 

andra eftersträvansvärda icke-ekonomiska sociala och politiska värden.126  

4.2.3 Harvard-skolan 

Ytterligare en teori som har haft inflytande på den konkurrensrättsliga utvecklingen i 

unionen är Harvard-skolan som byggde på analyser av det kausala sambandet mellan 

marknadens struktur, aktörernas beteende och prestationerna på marknaden. 127 

Anhängare till teorin ansåg att det var marknadens struktur som styrde aktörernas 

beteende, vilket i tur definierade deras prestationer och följaktligen det resultat som 

följde härav.128 Det var därför centralt inom teorin att förstå hur marknadsstrukturen var 

beskaffad och av särskild vikt för detta sammanhang var att undersöka koncentrationen 

på marknaden. Om marknaden kännetecknades av att en eller några få marknadsaktörer 

innehade de väsentliga marknadsandelarna förelåg hög koncentration, vilket ansågs 

medföra skadliga effekter under förutsättning att detta också hade till följd att höga 

inträdeshinder förelåg på marknaden. För att undersöka detta analyserades hur svårt det 

var för en ny konkurrent att etablera sig på marknaden. Under förutsättning att det var 

lätt för en ny aktör att inträda och sälja varor på en marknad var det i praktiken inte 

heller möjligt för aktörer med betydande marknadsandelar att göra långsiktiga vinster på 

bekostnad av nya, mindre marknadsaktörer.129 

  Teorin tog också tydligt avstånd från idéen om en perfekt konkurrens. Särskilt 

framhölls att de grundläggande villkor som uppställdes inom teorin om en perfekt 

konkurrens var allt för orealistiska och sällan uppfyllda vilket inte heller var en 
                                                
123 Jfr. avsnitt (2.2.3). 
124 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 17. 
125 Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe, Protecting Prometheus, s 249f.  
126 Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe, Protecting Prometheus, s 241.   
127 Budzinski, Monoculture Versus Diversity in Competition Economics, s 299. 
128 Vedder, Competition Law and Environmental Protection in Europe: Towards sustainability?, s 
29.  
129 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 20.  
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förutsättning för att en fungerande konkurrens kunde anses föreligga i den bemärkelse 

att socialt fördelaktiga resultat kunde uppnås.130 Enligt teorin värdesattes nämligen 

också andra resultat än just ekonomisk effektivitet varför konkurrensrätten framhölls 

kunna nyttjas som ett medel för att uppnå en rad olika breda samhällsmål, däribland en 

hållbar utveckling och ett effektivt miljöskydd.131       

4.2.4 Chicago-skolan  
Som en motreaktion till de tankemönster och idéer som genomsyrade teorin utvecklad 

av anhängare till Harvard-skolan grundades Chicago-skolan. Den senare betraktades vid 

sin tillkomst som revolutionerande då den till stora delar avvisade de tidigare 

accepterade grundidéerna avseende konkurrensrätten, dess ändamål och roll i 

samhället. 132  Idéen om statlig inblandning och gemensamma spelregler som 

förespråkats av anhängare till de tidigare teorierna förkastades. Istället förespråkades nu 

ingen, eller åtminstone lite statlig inblandning. Chicagoskolans anhängare förlitade sig 

istället på marknadens självläkande egenskaper. Ekonomiskt ineffektiva 

marknadsaktörer skulle drivas ut från marknaden som istället skulle komma att 

domineras av aktörer vars verksamhet främjade ekonomisk effektivitet.133 

 Centralt enligt Chicago-skolan var tanken om att det konkurrensrättsliga institutets 

enda eftersträvansvärda ändamål var främjandet av konsumenternas ekonomiska 

välstånd. Andra icke-ekonomiska målsättningar med konkurrensrätten skulle således 

nekas. Ansvaret för att exempelvis upprätthålla ett effektivt miljöskydd lämnades 

istället helt åt lagstiftaren.134  Konkurrensrättens funktion var uteslutande att bidra till en 

större ekonomisk effektivitet varför faktorer så som produkt- och allokeringseffektivitet 

blev viktiga måttstockar som möjliggjorde för analyser av vilka marknadsbeteende som 

skulle bedömas förenliga med en effektiv marknad. Mikroekonomiska analyser, 

prissättningsteorier och ett antagande om nytto- och vinstmaximering kom att utgöra 

viktiga parametrar i Chicago-skolans arbete. 135  Detta fick också till följd att 

                                                
130 Budzinski, Monoculture Versus Diversity in Competition Economics, s 299. 
131 Budzinski, Monoculture Versus Diversity in Competition Economics, s 299, Kingston, Greening 
EU Competition Law and Policy, s 20f, Van den Bergh & Camesasca, European Competition Law 
and Economics, A comparative perspective, s 67.  
132 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 23.  
133 Vedder, Competition Law and Environmental Protection in Europe: Towards sustainability?, s 
35.  
134 Vedder, Competition Law and Environmental Protection in Europe: Towards sustainability?, s 
38.  
135 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 23, Vedder, Competition Law and 
Environmental Protection in Europe: Towards sustainability?, s 36.  
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marknadsbeteende ofta översattes i ekonomiska termer och att beteenden följaktligen 

bedömdes utifrån dess påverkan på effektiviteten.136  

4.3 Den europeiska konkurrensmodellen 

4.3.1 Bakgrund  

Föregående avsnitt (4.2) har behandlat den omfattande teoribildning som bidragit till att 

forma det konkurrensrättsliga området och som haft stor inverkan på rättsutvecklingen 

inom unionen. Det är svårt att dra några tydliga slutsatser om exakt hur och i vilken 

utsträckning respektive teori influerat den europeiska konkurrensteorin. Den 

ordoliberala teorin framhålls ofta ha haft ett stort inflytande på den tidigare 

gemenskapens ekonomiska politik och konkurrenslagstiftning.137 Trots Chicagoskolans 

starka genomslag i USA har dess tidigare inflytande på rättsutvecklingen inom unionen 

varit mindre uppenbar, vilket ofta hävdas bero på de inom unionen tidigt accepterade 

ordoliberala influenserna. Unionens konkurrenslagstiftning präglades redan tidigt av 

tanken om ekonomisk frihet, marknadsintegration och främjandet av andra 

målsättningar än strikt ekonomiska sådana. 138  Till följd av den reform av det 

konkurrensrättsliga institutet som gjordes 2004 hävdas emellertid av vissa att Chicago-

skolans argumentationslinje alltmer inkorporerats i unionens konkurrensrättsliga 

reglering.139 Reformen hävdas fått till följd att konkurrensrätten numera är beroende av 

ekonomiska resonemang och att ett effektivitetsbaserat förhållningssätt till 

konkurrensrätten förespråkas, vilket till stor del överensstämmer med Chicago-skolans 

syn på ekonomisk effektivitet som konkurrensrättens enda målsättning.140 Att så är 

fallet är emellertid inte klarlagt och meningarna på området går isär. Andra hävdar 

exempelvis att fördragstextens systematik och ordalydelse öppnar upp för att beakta 

även andra icke-ekonomiska målsättningar inom ramen för unionens konkurrensrätt.141  

Det talas också ibland om en europeisk skola inom vilken ett specifikt unionsrättsligt 

konkurrenskoncept utformats, influerat av såväl Harvard- som Chicagoskolans 

                                                
136 Vedder, Competition Law and Environmental Protection in Europe: Towards sustainability?, s 
38.  
137 Bastidas, Promoting innovation? A legal and economic analysis of the application of article 101 
TFEU to patent technology transfer agreement, s 46.  
138 Monti, Article 81 EC and Public Policy, s 1060ff.  
139 Bastidas, Promoting innovation? A legal and economic analysis of the application of article 101 
TFEU to patent technology transfer agreement, s 46. 
140 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 40.  
141 Townley, Article 81 EC and the Public policy, s 168, Kingston, Greening EU Competition Law 
and Policy, s 18.   
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tillvägagångsätt, med grund i den ordoliberala idéen om ett bredare ramverk vari 

gemensamma förutsättningarna och villkor för marknadsaktörerna etableras.142  

 Detta avsnitt avser särskilt att behandla den europeiska konkurrensmodellen, dess 

syfte och ändamål. Avsikten är att skapa en god grund för att i avsnitt (5) introducera 

två argumentationslinjer, enligt vilka möjligheten ges att integrera miljömålsättningar 

inom ramen för EU:s konkurrenspolitik. 

4.3.2 Den europeiska konkurrensrättens utveckling och målsättningar 
Det framhålls idag vara en allmänt vedertagen uppfattning inom unionen att konkurrens 

inte är ett ändamål i sig, utan snarare ett medel som kan nyttjas i syfte att främja andra 

ändamål, däribland produktions- och allokeringseffektivitet, konsumentvälfärd eller 

social välfärd i en mer generell bemärkelse.143 Det hävdas också vara möjligt att 

tillskriva unionens konkurrenspolitik flera olika målsättningar samt att dessa 

målsättningarna nödvändigtvis inte behöver stå mot varandra.144 Ofta förhåller det sig 

emellertid så att två eller flera målsättningar måste vägas mot varandra, varför frågan 

uppstår om vilka målsättningar som bör prioriteras högst. Fokus bör därför fästas vid att 

belysa några av de centrala målsättningar som ofta kommit att tillskrivas 

konkurrensrätten genom praxis, av kommissionen samt i litteraturen samt den 

utveckling som skett på området.  

Upprätthållandet och skyddet av en effektiv konkurrens är en av konkurrensrättens 

övergripande målsättningar som länge förespråkats inom unionen. 145  Begreppet 

”effektiv konkurrens” har av EU-domstolen definierats som den grad av konkurrens 

som är nödvändig för att de grundläggande kraven i fördragen skall uppnås, i synnerhet 

skapandet av en gemensam marknad med förhållanden som liknar dem som råder på en 

nationell marknad.146 Begreppet anses innebära att det ständigt ska strävas efter att det 

på marknaden råder en konkurrensmässig struktur i den bemärkelse att marknaden 

består av ett tillfredställande antal aktörer som konkurrerar med varandra. Vidare 

innefattar begreppet förekomsten av en särskild konkurrensmässig process, med 

konkurrensrättsliga bestämmelser som säkerställer en marknad utan inträdeshinder 
                                                
142 Jfr. Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 10, Vedder, Competition Law and 
Environmental Protection in Europe: Towards sustainability?, s 38ff.   
143 Whish & Bailey, Competition Law, s 19, Vedder, Competition Law and Environmental 
Protection in Europe: Towards sustainability?, s 39.  
144 Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten, s 58.  
145 Se Meddelande från Kommissionen ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om 
den europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal”, (2011/C 11/01), avsnitt 1.1, p 
4, Whish & Bailey, Competition Law, s 18.  
146 Mål 26/76, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG mot Europeiska gemenskapernas 
kommission, ECLI:EU:C:1977:167, p 20.   
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varpå marknadsaktörer inte agerar på ett illojalt sätt. 147  Tanken på en effektiv 

konkurrens har också nära samband till den övergripande europeiska målsättningen att 

upprätthålla en inre marknad.148 Den ovan angivna definitionen fäster nämligen särskilt 

fokus på konkurrensinstitutets roll som beskyddare av den gemensamma marknaden. 

EU-domstolen uttalade tidigt att konkurrensrätten syftar till att motverka agerande som 

syftar till att återupprätta nationell avskärmning i handeln mellan medlemsstaterna, i 

strid mot gemenskapens mest grundläggande målsättning, en inre marknad.149  En 

effektiv konkurrens främjar handel mellan medlemsstater, genom skapandet av 

gemsamma förutsättningar för samtliga marknadsaktörer.150  

Tanken på konkurrens som medel för att upprätthålla en effektiv konkurrens och 

därigenom bidra till uppfyllelsen av EU:s grundläggande målsättning om en inre 

marknad har starka ordoliberalistiska inslag. Som tidigare framhållits ansåg anhängare 

till teorin att konkurrensrätten avsåg att skydda den konkurrensrättsliga processen, 

snarare än att verka med ett specifikt ändamål. 151 Någon strikt åtskillnad målsättningar 

emellan avsågs emellertid inte göras. Ekonomisk effektivitet ansågs exempelvis följa av 

att individerna tillerkändes en ekonomisk frihet, d.v.s. frihet att konkurrera.152 Vikten av 

etableringsfrihet och möjligheten till marknadstillträde framhölls inom teorin som 

viktiga grundvalar på en konkurrenspräglad marknad, vilket idag utgör fundamentala 

byggstenar i arbetet med att upprätthålla en inre marknad.153  

Det finns emellertid en rad faktorer som tyder på att vinden vänt sedan 1990-talet. 

Trots att de tidigare ändamålen inte övergivits talas det om en modernisering av 

konkurrensrätten varigenom fokus förflyttats till att istället understryka 

konsumentvälfärd och ekonomisk effektivitet som övergripande ändamål bakom det 

konkurrensrättsliga institutet.154 En tidig indikation på att så är fallet återfinns i ett 

stadgande av kommissionen från 2000, vari huvudmålet med EU:s konkurrensrätt 

framhålls vara att skydda konkurrensen, eftersom detta förbättrar konsumenternas 

                                                
147 Whish & Bailey, Competition Law, s 18.  
148 Se artikel 3 FEU.  
149 Förenade målen C-56/64 och 58/64, Consten och Grundig mot kommissionen, 
ECLI:EU:C:1966:41.  
150 Whish & Bailey, Competition Law, s 24.  
151 Se 4.2.2, Bastidas, Promoting Innovation, A Legal and Economic Analysis of the Application of 
Article 101 TFEU to Patent Technology Transfer Agreements, s 50.   
152 Jones & Sufrin, EU Competition Law – Text, Cases and Materials, s 37. 
153 Bastidas, Promoting Innovation, A Legal and Economic Analysis of the Application of Article 
101 TFEU to Patent Technology Transfer Agreements, 63.  
154 Jones & Sufrin, EU Competition Law – Text, Cases and Materials, s 37, Whish & Bailey, 
Competition Law, s 19.   
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välfärd och skapar en effektiv resursfördelning.155 I litteraturen hänvisas också flitigt till 

unionens kommissionärer som på olika sätt givit uttryck för denna förändring, däribland 

kommissionär Monti som uttryckt att konkurrensrättens ändamål "[..] is to protect 

consumer welfare by maintaining a high degree of competition in the common market. 

Competition should lead to lower prices, a wider choice of goods and technological 

innovation, all in the interest of the consumer.”156 Ett liknande synsätt går att finna i 

kommissionens rapport om konkurrenspolitiken 2016, vari det bland annat framhålls att 

konkurrensrätten ska bidra till ett samhälle som ger människor valmöjligheter och 

stimulera innovation.157  Att konsumentvälfärd står i fokus anses också av många följa 

redan av ordalydelsen av bland annat artikel 101.3 FEUF, enligt vilken annars 

konkurrensbegränsande avtal bedömes vara tillåtna under förutsättning att 

konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås.158  

4.3.3 En framtid ristad i sten?  

En del författare hävdar att kommissionen, genom denna modernisering, aktivt avvisat 

tillskrivandet av andra ändamål än ekonomiska sådana till det konkurrensrättsliga 

institutet. Ändamål så som att skydda och upprätthålla konkurrensen som sådan på 

marknaden eller att främja en social välfärd och andra socialpolitiska målsättningar 

hävdas inte längre ha någon betydelse i den konkurrensrättsliga kontexten.159 Ett sådant 

ställningstagande kan emellertid ifrågasättas. Det finns nämligen få bevis i övrigt som 

tyder på att de ekonomiska målsättningar som tillskrivits konkurrensrätten är exklusiva 

och det faktum att unionen intagit ett mer ekonomiskt förhållningssätt till 

konkurrensrätten behöver nödvändigtvis inte innebära att de valt att följa en viss 

teoribildning.  Unionens konkurrenspolitik kännetecknas än idag av en blandning av 

attribut som går att härleda till olika teoretiska modeller. En författare uttrycker att 

konkurrensrätten inte bör betraktas som existerande i ett vakuum, utan snarare som ett 

uttryck för samhällets nuvarande värderingar och målsättningar samt att 

konkurrensinstitutet är lika utsatt för förändring som politiskt tänkande i allmänhet.160 

                                                
155 Tillkännagivande från kommissionen ”Riktlinjer om vertikala begränsningar”, 2000/C 291/01, 
Avsnitt 1, p 7.  
156 “The Future for Competition Policy in the European Union”, Merchant’s Taylor’s Hall, London, 
9 Juli 2001, SPEECH/01/340, se även Jones & Sufrin, EU Competition Law – Text, Cases and 
Materials, s 37.  
157 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt regionkommittén, ”Rapport om konkurrenspolitiken 2016”, COM (2017) 285 
slutlig, s 3.   
158 Se Jones & Sufrin, EU Competition Law – Text, Cases and Materials, s 38. 
159 Jones & Sufrin, EU Competition Law – Text, Cases and Materials, s 39.  
160 Jfr. Whish & Bailey, Competition Law, s 20.  
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Det kan också ifrågasättas om konkurrensrätten verkligen kan särskiljas från politiska 

värderingar och tänkande överlag. Valet att prioritera ekonomisk effektivitet framför 

andra ändamål bör nämligen i högsta grad ses som ett politiskt ställningstagande i sig, 

vilket innebär att unionens konkurrensrätt är att betrakta som ett dynamiskt instrument 

som formas efter rådande politiska förhållande. Att andra målsättningar, däribland 

miljöskydd, är uteslutna är således långt ifrån klart. Detta påstående finner också stöd i 

den ovan angivna rapporten om konkurrenspolitiken 2016, vari kommissionen tydligt 

markerar att konkurrensrätten också ämnar driva företag till att maximalt utnyttja 

knappa resurser och bidra till globala utmaningar så som klimatförändringar.161  

5. Miljöövervägande i teorin 

5.1 Introduktion 
Som tidigare framhållits har ett ökat nyttjande av ekonomiska styrinstrument och 

skapandet av incitament i syfte att möjliggöra för frivilliga miljöinitiativ resulterat i att 

en stor del av miljöpolitiken förts in inom de konkurrensrättsliga ramarna, vilket 

medfört svåra gränsdragningsproblem. 162  Svårigheten ligger i att bedöma hur ett 

effektivt miljöskydd och främjandet av en hållbar utveckling ska balanseras mot 

ekonomiskt effektivitetstänkande. Även om konkurrensrättens huvudsakliga ändamål i 

grunden framhålls vara att främja ekonomisk effektivitet och konsumentvälfärd är det 

möjligt att ifrågasätta om främjandet av en hållbar utveckling ska förstås förutsätta att 

det krävs noll ekonomisk tillväxt. Å andra sidan ter sig en hållbar utveckling vara 

oförenlig med tanken om en obegränsad ekonomisk tillväxt. En skälig avvägning är 

således nödvändig i syfte att tillgodose såväl intresset av ett ekonomisk framåtskridande 

som ett effektivt miljöskydd. Det tycks finnas två olika metoder, som var för sig eller 

tillsammans, motiverar att miljööverväganden integreras i unionens konkurrensrätt. Den 

ena följer en systematisk, teleologisk argumentationslinje som förutsätter att icke-

ekonomiska ändamål, däribland miljöskydd kan beaktas inom ramen för 

konkurrensrätten. Den andra följer en ekonomisk argumentationslinje som på ett bättre 

sätt överensstämmer med det moderniserade synsätt som förespråkats inom unionen 

eftersom det bygger på resonemang som tar avstamp i beräkning och kvantifiering av 
                                                
161 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt regionkommittén, ”Rapport om konkurrenspolitiken 2016”, COM(2017) 285 
slutlig, s 3.   
162 Se avsnitt 4.1.  
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miljöarguments ekonomiska effektivitet och inverkan på konsumentvälfärden. Detta 

avsnitt avser särskilt att utreda de två olika argumentationslinjerna enligt vilka 

miljööverväganden kan integreras i unionens konkurrensrätt. Detta görs i syfte att skapa 

goda förutsättningar för förståelsen av de resonemang som förs i avsnitt (6) och (7) 

avseende miljööverväganden inom ramen för artikel 101 FEUF.  

5.2 En systematisk modell och teleologiska överväganden   

5.2.1 Bakgrund   

Denna modell tar avstamp i den systematik som genomsyrar unionens fördrag och 

unionens underliggande principer.163 Lösningen som förespråkas bygger på tanken om 

att grundfördragen bildar ett sammanhängande system, vilket fordrar att 

konkurrensrättsliga regler tillämpas i ljuset av de övergripande målsättningarna inom 

unionen.164 Då två målsättningar som framgår av fördragen, exempelvis ett effektivt 

miljöskydd och upprätthållandet konkurrensen på marknaden kolliderar, bör 

rättstillämparen anamma ett helhetsperspektiv och se till fördragets struktur och 

ändamål för att väga intressena mot varandra baserat på systematiska och teleologiska 

argument.165 Begränsningar och störningar i konkurrensen på marknaden kan enligt 

modellen rättfärdigas under förutsättning att så sker i syfte att säkra en hållbar 

utveckling. Det ska emellertid endast tillåtas om det bedömes vara nödvändiga för att 

internalisera miljömässiga negativa effekter och endast fram till att miljökostnader 

tillfullo internaliserats så att en obegränsad och oförhindrad konkurrens återigen kan 

upprätthållas. Viktig är också att en begränsning av konkurrensen inte får ske varken 

ovillkorligt eller obestämt och att detta därmed görs inom konkurrensrättens befintliga 

ramar.166 

5.2.2 Fördragstextens systematiska natur  

Unionens grundfördrag stadgar en rad olika målsättningar unionens arbete avser att 

främja. Avsaknaden av bestämmelser som tydligt reglerar den hierarkiska ordningen 

dem emellan samt förekomsten av s.k. sammanlänkande klausuler riskerar att ge 

                                                
163 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 97. 
164 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 18, Nowag, Environmental Integration in 
Competition and Free-Movement Laws, s 31f.  Se även Monti, Article 81 EC and Public Policy, s 
1093.  
165 Jfr. Mål 283/81 CILFIT mot Ministereo della Sanità, ECLI:EU:C:1982:335, p 20, vari domstolen 
särskilt betonade att varje gemenskapsrättslig bestämmelse måste sättas in i sitt sammanhang och 
tolkas mot bakgrund av gemenskapsrättens syften.  
166 Vedder, Competition Law and Environmental Protection in Europe: Towards sustainability?, s 
61ff.  
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upphov till konflikter. 167  På grundval av detta, är det enligt förevarande modell, 

nödvändigt att sätta det konkurrensrättsliga institutet i sitt unionsrättsliga sammanhang i 

syfte att utröna förhållandet mellan EU:s konkurrensrätt och miljööverväganden samt 

hur konflikter dem emellan bäst bör lösas.168 I syfte att av skapa en god överblick över 

fördragstextens systematik fordras en genomgång av de artiklar som särskilt berör 

förhållandet mellan det konkurrensrättsliga institutet och ett effektivt miljöskydd.  

I enlighet med vad som tidigare påvisats kommer unionens grundläggande 

målsättningar till uttryck i artikel 3 FEU, vari det stadgas att unionen ska eftersträva en 

social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som bland annat bygger på en hög 

skyddsnivå och en främjandet av en bättre miljö. Stadgandet utgör en av EU:s allmänna 

principer av särskild relevans för unionens miljöpolitik.169 Vidare stadgar artikel 7 

FEUF att unionen ska säkerställa samstämmighet mellan all sin politik och verksamhet 

med beaktande av unionens samtliga mål. Nära sammankopplad till artikel 7 är 

integrationsprincipen i artikel 11 FEUF, vilken avser att säkra en sådan samstämmighet 

genom att stadga att miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och 

genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar 

utveckling.170 Principen anses idag ha stark ställning inom unionen då den är tvingande 

till sin utformning.171 Integrationsprincipen hävdas skapa en rättslig förpliktelse för 

unionens organ att verka för en hållbar utveckling, inte bara vid genomförandet av sin 

politik, utan även då organ tolkar och tillämpar samtlig EU-rätt.172 EU-rätten bör 

således i princip alltid tolkas på ett sätt som gör utfallet förenligt med unionens 

miljöskyddskrav. Det har därmed påståtts att det är möjligt att argumentera för att 

miljöskydd kan betraktas som ändamålens ändamål, i den bemärkelse att unionens 

övriga politikområden ständigt ska verka i syfte att uppnå ett effektivt miljöskydd.173 

Även om detta möjligtvis är att överdriva principens rättsliga betydelse, påvisar det att 

artikel 11 FEUF spelar en avgörande roll för vid integrering av miljöhänsyn vid 

tillämpningen av unionens konkurrensrätt. Denna systematik och samstämmighet 

mellan artikel 3 FEU samt artikel 7 och 11 FEUF formar grunden till det som kan 

                                                
167 Townley, Article 81 EC and the Public Policy”, s 48.  
168 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 101, De Sadeleer, EU Environmental 
Law ant the Internal Market, s 22f.  
169 Langlet & Mahmouidi, EU:s miljörätt, s 82f.  
170 Se avsnitt 3.3.6.  
171 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 102. 
172 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 19f.  
173 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 19f. 
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beskrivas som en integrationsmodell genom vilken möjligheten ges att integrera 

miljöskydd som en del av EU:s konkurrensrättsliga reglering.174  

5.2.3 Att integrera miljöskydd i praktiken  
Efter en genomgång av den systematik som präglar unionens grundfördrag, vilket ligger 

till grund för integrationsmodellen, fordras en utredning av på vilket sätt miljöskydd, 

enligt modellen, avses att integreras i EU:s konkurrensrätt, vilket enligt litteraturen kan 

ske på olika sätt. Det mest radikala sätt som omnämns, varigenom en sådan integration 

möjliggörs, är att betrakta miljöskyddsändamål som mer betydande än övriga ändamål. 

Vid möjliga konflikter mellan flera olika ändamål ska miljöskydd anses ha företräde.175 

Ett sådant tillvägagångsätt anses emellertid sakna stöd i unionens grundfördrag då 

artikel 11 FEUF inte stadgar någon hierarkisk ordning mellan olika målsättningar, utan 

snarare att miljöpåverkan måste övervägas inom ramen för unionens olika politik- och 

verksamhetsområden.176 Det torde således inte vara möjligt att med hänvisning till 

integrationsprincipen undanta ett förfarande från prövning under exempelvis artikel 

101.1 FEUF endast med hänvisning till åtgärdens positiva verkan för miljön. Historiskt 

sätt har också EU-domstolen visat sig vara ovillig att exkludera förfaranden med 

hänvisning till andra intressen inom ramen för unionens konkurrensrätt.177  

Ett mer realistiskt tillvägagångssätt genom vilket integration av miljöskydd 

möjliggörs är att söka finna en kompromiss mellan flera, likvärdigt viktiga men 

motstridiga ändamål. 178  Ofta möjliggör fördragstextens lydelse för en sådan 

kompromiss. Så är exempelvis fallet avseende artikel 34 FEUF, där bestämmelsen om 

fri rörlighet av varor balanseras mot andra ändamål som anges i artikel 36 FEUF. 

Miljöskydd har av EU-domstolen ansetts vara en godtagbar anledning till att i viss 

utsträckning begränsa den fria rörligheten.179 Författare på området hävdar att unionens 

konkurrensregler bör tolkas i överenstämmelse med unionens regler om fri rörlighet, 

varför miljöintressen även bör kunna beaktas inom ramen för unionens 

konkurrensrättsliga regler.180 Som tidigare nämnt kräver också integrationsprincipen, 

                                                
174 Vedder, Competition Law and Environmental Protection in Europe: Towards sustainability?, s 
69, Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 15ff, Kingston, 
Greening EU Competition Law and Policy, s 18.   
175 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 113.  
176 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 28f. 
177 Townley, Article 81 EC and the Public Policy”, s 62.  
178 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 113, Nowag, Environmental Integration 
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180 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 119f.  
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som är tvingande till sin utformning, att miljöskydd beaktas såväl vid utformningen som 

vid tillämpningen och tolkningen av unionens regler, vilket ytterligare stödjer den åsikt 

att en kompromiss mellan två målsättningar är möjligt, även vid tillämpningen av 

konkurrensrätten. Likt den intresseavvägning som möjliggörs genom artikel 36 FEUF, 

innehåller artikel 101.3 FEUF en bestämmelse som möjliggör en liknande avvägning. 

Samverkan som annars är att anse som konkurrensbegränsande kan bedömas vara 

tillåten under förutsättning att sådan samverkan leder till förbättrad produktion eller till 

ekonomiska eller teknologiska framsteg till fördel för konsumenterna. Vissa författare 

på området hävdar att bestämmelsens ordalydelse inte möjliggör för att beakta icke-

ekonomiska ändamål, däribland miljöskydd. 181  Förespråkare av den systematiska 

modellen hävdar emellertid att en sådan möjlighet ges, i synnerhet genom hänvisningen 

till kriterierna förbättrad produktion och konsumentfördelar, som anses vara tillräckligt 

breda för att inkludera även icke-ekonomiska ändamål.182 Om en konkurrensrättslig 

bestämmelse kan tillämpas på ett sätt som medför miljöfördelar utan att det uppkommer 

konflikt med andra konkurrenspolitiska målsättningar ska så göras. Uppkommer 

däremot en sådan konflikt förespråkas istället att en proportionalitetsbedömning inom 

ramen för artikel 101.3 FEUF, varigenom konflikten löses.183 En åtgärd eller ett 

agerande bör enligt principen bedömas vara proportionerlig, och därmed tillåten enligt 

unionens konkurrensrätt under förutsättning att den bidrar till uppnåendet av EU:s 

miljöpolitiska mål och om det inte går att nå dessa mål genom ett förfarande som är 

mindre konkurrensbegränsande.184  

5.3 En ekonomisk modell  

5.3.1 Bakgrund  

Trots att den ovan utredda metoden förespråkas av en rad författare på området har den 

också varit föremål för en del kritik.185 Det har bland annat ifrågasatts huruvida det är 

legitimt att vid tillämpningen av unionens konkurrensrättsliga bestämmelser beakta 

icke-ekonomiska ändamål. Om så avsågs att göras, skulle detta kommit till uttryck i 

fördraget, i likhet med artikel 36 FEUF. Motståndarna hävdar att konkurrensrätten 

                                                
181 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 35 och där gjorda 
hänvisningar.  
182 Whish & Bailey, Competition Law, s 166ff, Kingston, Greening EU Competition Law and 
Policy, s 261ff, Townley, Article 81 EC and the Public Policy”, s 141ff, Nowag, Environmental 
Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 35.  
183 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 115.  
184 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 115. 
185 Se Odudu, The boundaries of EC competition law: the scope of article 81, s 167.  
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enbart syftar till att främja ekonomisk effektivitet och att den inte bör ”kapas” i syfte att 

främja andra ändamål. Som gensvar på denna kritik förespråkas därför också en 

ekonomisk modell, vari det föreslås att miljöfördelar tillskrivs de ”objektiva 

ekonomiska effektivitetsvinster” som kommer till uttryck i kommissionens riktlinjer.186 

I motsats till den tidigare argumentationslinjen, vari miljööverväganden betraktas som 

icke-ekonomiska faktorer, som trots detta skulle beaktas inom ramen för unionens 

konkurrensrätt, föreslår den ekonomiska argumentationslinjen att ett effektivt 

miljöskydd vägs in som en faktor som påverkar konsumentvälfärden och den 

ekonomiska effektiviteten.187  

5.3.2 Konsumentvälfärd och miljö 

Enligt det moderniserade synsätt som präglar konkurrensutvecklingen inom unionen är 

ändamålet bakom unionens konkurrensregler att skydda konkurrensen på marknaden i 

syfte att främja konsumentvälfärd.188 I syfte att kunna mäta konsumentvälfärden nyttjar 

ekonomer ofta begreppet konsumentöverskott, vilket är ett mått på skillnaden mellan en 

konsumentens värdering av en viss produkt, eller dennes vilja att betala härför och det 

faktiska priset som betalas.189 I ekonomiska termer kan således målet med unionens 

konkurrensrätt sägas vara att öka konsumenternas totala överskott, d.v.s. den totala 

betalningsviljan för en varukategori minus vad de faktiskt betalar. Kärnan i ekonomiska 

modellen är därför att utreda huruvida miljöhänsyn kan integreras som en faktor som 

påverkar konsumentöverskottet.190    

Det finns en rad faktorer som påverkar konsumentöverskottet. En lägre 

produktkvalitet eller ett minskat utbud är exempel på sådana faktorer. Likaså anses 

prishöjningar ha motsvarande verkan. På samma sätt bör miljöskador till följd av 

produktion, som exempelvis sänker luftkvalitén, kunna betraktas som kostnader för 

konsumenterna, och följaktligen minska konsumentöverskottet.191 Som tidigare utretts 

betraktas miljöskador, inom marknadsekonomisk teori, som ett marknadsmisslyckande i 

form av negativa externa effekter som uppkommer till följd av att en aktör förorsakar 

skada utan att hänsyn tas till dess konsekvenser för andra. Sådana miljöskador betraktas 

som samhällskostnader eftersom verksamheter som orsakar sådana skador sannolikt inte 

                                                
186 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 33.  
187 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 163.  
188 Se avsnitt 4.3.2. 
189 Jones & Sufrin, EU Competition Law – Text, Cases and Materials, s 3f.  
190 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 174.  
191 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 174f. 
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inkluderar dessa vid beräkning av marknadspriset. 192  Till följd av detta hävdar 

anhängare till den ekonomiska modellen att producentens ekonomiska överskott 

maximeras samtidigt som det ekonomiska överskottet för de som drabbas av 

miljöskadorna minskar. Beroende på omfattningen av miljöskadorna kommer sannolikt 

det ekonomiska överskottet reduceras för konsumenter och samhället som helhet, 

eftersom resursfördelningen i grunden inte är effektiv på grund av att de 

marknadsaktörerna som bidrar till skadan inte bär samtliga kostnader härför. Att en 

produktion bidrar till minskad miljöpåverkan, kan och bör därför enligt modellen därför 

beaktas som en faktor som har en positiv inverkan på konsumentvälfärden, varför detta 

kan beaktas inom ramen för unionens konkurrenslagstiftning.193  

 Denna ineffektiva resursfördelning kan hanteras på olika sätt, antingen genom 

administrativa styrmedel i form av direkt reglering eller genom nyttjandet av 

ekonomiska, marknadsbaserade instrument, däribland frivilliga miljöinitiativ varigenom 

marknadsaktörer själva bestämmer hur en internalisering av kostnader bäst bör göras. 

Svårigheten ligger emellertid i att uppskatta konsumenternas villighet att betala för 

miljöresurser eftersom detta fordrar en värdering av miljöresurserna i fråga.194  

5.3.3 Att värdera miljöresurser  

Att uppskatta miljöresursers monetära värde är förenat med en rad svårigheter. I 

motsatts till andra varor går det nämligen inte att fastställa en klart definierad marknad 

för miljöresurser och därmed inte heller något marknadspris, vilket gör det ytterst svårt 

att värdera konsumenternas preferenser.195 Det har i litteraturen föreslagits ett antal 

metoder varigenom en sådan värdering möjliggörs.196 De flesta metoder präglas av 

komplexa, analytiska inslag och ligger därmed utanför ramen för detta arbete. Några av 

metoderna ska dock i korthet beröras i syfte att påvisa att möjligheten finns att 

uppskatta miljöresursers ekonomiska värde, och därmed tillskriva sådana värden de 

ekonomiska effektivitetsvinster som enligt konkurrensrätten fordras för att tillåta ett 

annars konkurrensbegränsande handlande på marknaden.  

 En metod som framhålls kunna nyttjas i syfte att värdera miljöresurser är en 

preferensmetod, som utgår från uppskattningar av det observerade beteendet hos 

individer i förhållande till varor som är relaterade till miljöresurser. Om exempelvis en 

förbättring av vattenkvaliteten skulle leda till en förhöjd efterfrågan på fiskelicenser, 
                                                
192 Se avsnitt 2.3.3.  
193 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 189.  
194 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 176f.  
195 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 177.  
196 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 181ff.  
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kan en sådan ökad efterfrågan nyttjas som parameter vid uppskattningen av värdet på 

den förhöjda vattenkvaliteten.197 En annan metod, som i sammanhanget tycks vara den 

enklaste, är en metod varigenom direkta frågor ställs till ett urval av den relevanta 

befolkningen avseende deras syn på miljöfrämjande åtgärder. Särskilt utreds det vad de 

skulle vara villiga att betala eller ge upp för sådana åtgärder, i syfte att fastställa s.k. 

skuggpriser för resurserna i fråga. Metoden är vanligt förekommande i USA, men har 

också kommit att nyttjas i allt större utsträckning inom unionen, i synnerhet i 

Skandinavien.198  

6. Förbud mot konkurrensbegränsande 

samverkan enligt artikel 101.1 FEUF  

6.1 Introduktion  
Förgående avsnitt i denna framställning har behandlat såväl EU:s miljöpolitik som 

konkurrenspolitik samt de problem som uppkommer i skärningspunkten då miljöhänsyn 

ska vägas mot konsumentvälfärd och ekonomisk effektivitet. Vidare har det påvisats att 

det inom unionen, sedan 1990-talet, fästs särskilt fokus på nyttjandet av ekonomiska 

styrmedel inom ramen för miljöpolitiken, bl.a. genom främjandet av gemensamma, 

frivilliga miljöinitiativ, vilket resulterat i att allt flera sådana initiativ riskerat att 

omfattas av unionens konkurrensrättsliga reglering. Olika teoribildningar har vuxit fram 

på området, i vilka miljöintresse värderas och beaktas på olika sätt. Detta har skapat en 

god grund för att i den återstående delen av detta arbete fästa särskilt fokus vid unionens 

regelverk om konkurrensbegränsande samverkan, med utgångspunkt i artikel 101 

FEUF, dess förhållande till och inverkan på frivilliga miljöinitiativ samt hur 

miljöintresset kommit att integreras i praktiken, särskilt av kommissionen.  

 Artikel 101 FEUF tillhör genom sin placering i fördraget unionens primärrätt och 

syftar till att förbjuda avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och 

samordnande förfarande som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna och som har 

till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart 

sätt inom den inre marknaden. Vissa avtal kan emellertid, trots sin 
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konkurrensbegränsande verkan, på längre sikt medföra positiva effekter och därmed 

undantas i enlighet med artikel 101.3 FEUF.  

I syfte att skilja på sådana avtal som ska anses tillåtna och sådana som ska bedömas 

som förbjudna har det utformats riktlinjer och metoder på området som kommer utredas 

närmre. Detta avsnitt avser att inledningsvis övergripande behandla den 

konkurrensrättsliga synen på samverkansavtal samt artikelns konstruktion och rekvisit. 

Detta skapar en god grund för att sedan gå djupare in på frågan avseende vilken 

miljösamverkan som riskerar att omfattas av förbudet i artikel 101.1 FEUF. I 

nästkommande avsnitt (7) ska sedan möjligheten att undanta annars 

konkurrensbegränsande samverkan från förbudets tillämpningsområde i enlighet med 

artikel 101.3 FEUF behandlas.  

6.2 Allmänt om artikel 101.1 FEUF 

6.2.1 Bakgrund  
Artikel 101.1 FEUF består av en rad rekvisit vars uppfyllande fastställer att 

konkurrensbegränsande samverkan är för handen. Först och främst fordras samverkan 

mellan företag i form av ett avtal, beslut av en företagssammanslutning eller ett 

samordnat förfarande. Dessutom måste denna samverkan påverka handeln mellan 

medlemsstaterna. Vidare fordras att samverkan syftar till eller resulterar i att 

konkurrenssituationen på marknaden snedvrids på ett märkbart sätt, vilket konstituerar 

det mätvärde som avgör huruvida den aktuella samverkan strider mot målen för EU:s 

konkurrenspolitik. 199  Det tredje rekvisitet är därför av särskild betydelse för den 

fortsatta framställningen och kommer behandlas mer djupgående än övriga kriterier.  

6.2.2 Företag eller företagssammanslutningar  

Begreppet företag är av fundamental betydelse vid fastställelse av artikelns 

tillämpningsområde eftersom det enbart är avtal eller beslut mellan företag som riskerar 

att omfattas av bestämmelsen. Trots detta saknas en närmre definition av begreppet i 

fördraget. Det har istället ankommit på EU-domstolen att närmre definiera begreppets 

innebörd, vilket de gjort genom att stadga att begreppet företag omfattar alla företag 

som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett dess rättsliga form och oberoende av hur 

det finansieras.200 Vidare har domstolen framhållit att artikel 101.1 FEUF ska tillämpas 

på beslut av företagssammanslutningar, även om sådana inte uppfyller kraven som 
                                                
199 Bastidas, Promoting Innovation, A Legal and Economic Analysis of the Application of Article 
101 TFEU to Patent Technology Transfer Agreements, s 66. 
200 Mål C-41/90, Höfner och Elser v Macrotron GmbH, ECLI:EU:C:1991:161, p 21.   



 50 

uppställts för att anses utgöra ett företag.201 Därför anses exempelvis även beslut av 

branschorganisationer omfattas av artikelns tillämpningsområde.202 

6.2.3 Formen för samverkan 
Artikel 101.1 FEUF avser att motverka all form av samverkan som har 

konkurrensbegränsande verkan. Dess tillämplighet är således inte beroende av formen 

för denna, utan avses att tillämpas på såväl formella avtal som mer informella typer av 

samverkan, däribland muntliga avtal, överenskommelser inom branschorganisationer 

samt andra samordnade förfaranden.203 EU-domstolen har därför tillskrivit begreppet 

avtal en bred innebörd, genom att stadga att det i grunden bygger på att det föreligger en 

gemensam vilja mellan minst två parter, där uttrycksformen saknar betydelse så länge 

den utgör ett troget uttryck för parternas vilja.204  

6.2.4 Begränsning av konkurrensen  
Artikel 101.1 FEUF avser att förhindra överenskommelser som har till syfte eller 

resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden. 

Syfte eller resultat är alternativa rekvisit, i den bemärkelse att det först bör fastställas 

huruvida samverkan syftar till att negativt inverka på konkurrensen på marknaden, 

eftersom det i en sådan bedömning inte är nödvändigt att beakta de konkreta effekterna 

som följer av ett sådant agerande.205 Artikeln innehåller vidare en icke-uttömmande lista 

över sådant agerande på marknaden som normalt har sådant resultat som av artikeln 

fordras, däribland fastställande av gemensamma priser eller uppdelning av marknaden.  

 Som tidigare framhållit konstituerar förevarande rekvisit det mätvärde som avgör 

huruvida den aktuella samverkan strider mot målen för EU:s konkurrenspolitik. På 

grund härav tillhör det bland de mest omdebatterade rekvisiten inom unionens 

konkurrensrätt.206 Den tidigare synen på målen för EU:s konkurrensrätt var att institutet 

avsåg att främja en effektiv konkurrens och därmed värna om den inre marknaden.207 

Allt som på ett märkbart sätt kunde begränsa och minska konkurrensen mellan 

avtalsparter eller exkludera konkurrens från utomstående parter som hade existerat i 

avsaknad av avtalet kunde, enligt det äldre, mer formalistiska synsättet, betraktas som 

                                                
201 Mål T-25/95, Cimenteries mot kommissionen, ECLI:EU:T:2000:77, p 1325 och 2622.  
202 Whish & Bailey, Competition Law, s 94.  
203 Whish & Bailey, Competition Law, s 103.  
204 Mål T-41/96, Bayer AG mot kommissionen, ECLI:EU:T:2000:242, p 69.  
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206 Bastidas, Promoting Innovation, A Legal and Economic Analysis of the Application of Article 
101 TFEU to Patent Technology Transfer Agreements, s 66.  
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en begränsning. Förmågan att konkurrera mättes normalt inte genom att titta på 

aktörernas marknadskraft i form av marknadsandelar. Istället tog bedömningen avstamp 

i en undersökning av huruvida avtalet eller en specifik klausul däri skulle förhindra 

såväl en av de avtalsslutande parterna som utomstående parter från att inträda på 

marknaden och konkurrera med den genom avtalet skyddade parten.208 

 Efter den modernisering som skett inom unionens konkurrensrätt, varigenom 

konsumentvälfärd och ekonomisk effektivitet kommit att tillskrivas reglernas 

huvudsakliga syfte, har emellertid synen på förevarande rekvisit samt sättet på vilket det 

kommit att tillämpas på förändrats, mot en mer effektorienterad utredning i en 

ekonomisk kontext. Huruvida samverkan har konkurrensbegränsande effekter i den 

mening som avses i artikel 101.1 FEUF ska utvärderas och bedömas mot bakgrund av 

det faktiska rättsliga och ekonomiska sammanhang, i vilket konkurrensen skulle äga 

rum om avtalet med alla dess påstådda restriktioner inte fanns.209 För att ett avtal ska ha 

konkurrensbegränsande effekter måste det har en märkbart negativ effekt på minst en av 

konkurrensparametrarna på marknaden, däribland pris, produktion, produktionskvalitet, 

produktutbud eller innovation.210 Effektbedömningen ska, till skillnad från tidigare 

göras med hänsyn till parternas marknadsstyrka och genom att utröna om avtalet bidrar 

till att den marknadsstyrkan uppkommer, upprätthålls eller förstärks eller gör det 

möjligt för parterna att utnyttja en sådan marknadsstyrka ekonomiskt.211  

6.3 Konkurrensbegränsande miljösamverkan enligt artikel 101.1 FEUF 

6.3.1 Bakgrund  

Med utgångspunkt i de ovan angivna rekvisiten i artikel 101.1 FEUF är det möjligt att 

bedöma huruvida det finns en risk för att frivilliga miljöavtal, vari aktörer åtar sig att 

gemensamt minska föroreningar i enlighet med uppsatta miljömål, drabbas av förbudet 

mot konkurrensbegränsande samverkan. Sådana frivilliga miljöinitiativ rör nämligen 

ofta samverkan mellan direkta eller potentiella konkurrenter och samarbetet kan 

                                                
208 Bastidas, Promoting Innovation, A Legal and Economic Analysis of the Application of Article 
101 TFEU to Patent Technology Transfer Agreements, s 67.  
209 Meddelande från Kommissionen ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om den 
europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal”, (2011/C 11/01), s 9, p 29, 
Bastidas, Promoting Innovation, A Legal and Economic Analysis of the Application of Article 101 
TFEU to Patent Technology Transfer Agreements, s 68.  
210 Meddelande från Kommissionen ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om den 
europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal”, (2011/C 11/01), s 9, p 27.  
211 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 25.  
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utformas på en rad olika sätt.212 De kan exempelvis röra samverkan för att utveckla nya 

teknologier och gemensamma marknadsaktiviteter eller gälla mer allmänt hållna 

rekommendationer, standarder och målsättningar. Det finns också självklara risker att 

företag tillskriver samverkan ett miljöfrämjande ändamål trots att så inte är fallet. 

Därför fordras noggranna överväganden inom konkurrensrätten i syfte att finna en 

balans mellan de olika berörda intressena.  

6.3.2 Kommissionens riktlinjer för horisontella samarbetsavtal  
 Kommissionen utfärdade år 2001 riktlinjer för tillämpningen av artikel [101] FEUF på 

horisontella samarbetsavtal. Riktlinjerna innehöll, i kapitel 7, ett utförligt avsnitt 

innehållande 18 punkter om frivilliga miljöavtal.213 Avsnittet beskrev förutsättningarna 

för frivilliga miljöavtal samt hur sådana avsågs att bedömas under artikel 101 FEUF. År 

2010 utfärdade emellertid kommissionen nya, reviderade riktlinjer för samarbetsavtal, 

vari kapitel 7 togs bort.214 Av relevans för miljöpolitiken ger 2010 års riktlinjer endast 

viss vägledning avseende utvärderingen av miljöstandardavtal. Frågan som därmed 

uppkommer är huruvida kommissionen intagit ett annat, striktare förhållningssätt till 

frivilliga avtal inom miljöområdet och om sådana avtal nedvärderats vid 

konkurrensbedömningen. Så tycks emellertid inte vara fallet. Kommissionen uttalade 

nämligen i samband med revisionen av riktlinjerna att uteslutandet av ett särskilt kapitel 

om miljöavtal inte medförde någon nedvärdering av bedömningen av frivilliga 

miljöavtal och att tillämpningen istället breddats till att omfatta ett större perspektiv. 

Däremot uttalades också att miljöavtal i framtiden skulle komma att bedömas under 

allmänna principer om horisontella samarbeten.215  Följaktligen, anser författare på 

området att 2001 års riktlinjer fortfarande verkar i vägledande syfte vid utvärderingen 

och analysen av miljöavtal i avsaknad av uttömmande praxis från EU-domstolen.216 

Såväl 2001 som 2010 års riktlinjer kommer således ligga till grund för den fortsatta 

framställningen avseende bedömningen av miljösamverkan under artikel 101 FEUF.   

                                                
212 Se avsnitt 3.5.  
213 Tillkännagivande från kommissionen, ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget 
på horisontella samarbetsavtal”, (2001/C 3/02).  
214 Meddelande från kommissionen, ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, (2011/C 11/01).  
215 Commission Press Release, Competition: Commission adopts revised competition rules on 
horizontal co-operation Agreements, 2010 p. 4.  
216 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 73, Kingston, 
Greening EU Competition Law and Policy, s 243.  
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6.3.3 Miljösamverkan enligt kommissionens riktlinjer  
I 2001 års riktlinjer identifierade och utvärderade kommissionen tre olika former av 

miljösamverkan och dess inverkan på konkurrensen. Sådana avtal som aldrig riskerar att 

begränsa konkurrensen och därmed inte omfattas av förbudet i artikel 101 FEUF, 

sådana avtal som presumeras begränsa konkurrensen och därmed alltid drabbas av 

förbudet samt sådana avtal som utgör gränsfall och därmed fordrar en noggrann 

undersökning.  

 Den första kategorin gäller sådana avtal vari parterna inte åläggs någon särskild 

individuell skyldighet eller endast allmänt åtar sig att bidra till uppnåendet av ett 

miljömål för en viss sektor.217 För sådan typ av samverkan har kommissionen uttalat att 

utfallet är beroende av vilken grad av frihet som lämnas till parterna att egenhändigt 

avgöra vilka ekonomiska och tekniska medel som bäst lämpar sig för uppnåendet av de 

i avtalen stadgade målsättningarna. Ett avtal vari biltillverkare gemensamt åtagit sig att 

minska koldioxidutsläpp har mot bakgrund av detta bedömts vara förenligt med 

unionens konkurrensregler eftersom parterna enbart överenskommit om 

sektorövergripande utsläppsmål, vari de närmre förutsättningarna för dess uppfyllnad 

lämnats åt parterna i avtalet. Kommissionen ansåg att avtalet i fråga uppmuntrade 

parterna att självständigt utveckla ny teknik till fördel för miljön.218 Till den första 

kategorin tillskrivs också sådana avtal vari föremålet rör fastställandet av 

miljöprestanda för produkter eller processer som inte i väsentlig grad påverkar produkt- 

och produktionsdiversiteten på den relevanta marknaden eller som endast marginellt 

påverkar inköpsbesluten. 219  Kommissionen har också ställt sig positiv till avtal 

konstruerade för att öka forskningen i en viss industri, särskilt avseende miljöfrågor 

eftersom resultatet av sådan forskning sällan är direkt användbart för de specifika 

produkter som parterna till avtalet erbjuder.220 Slutligen anses inte heller sådana avtal 

omfattas av förbudet i artikel 101 FEUF som har till resultat att nya marknader skapas, 

exempelvis för återvinning, under förutsättning att, och så länge som, parterna inte kan 

utöva sin verksamhet ensamma eftersom det saknas andra alternativ eller 

konkurrenter.221 Motsvarande stadgande återfinns i 2010 års riktlinjer vari det stadgas 

                                                
217 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 185.  
218 XXVIII:e rapporten om konkurrenspolitiken, (1999) 743 slutlig, s 56, p 131.  
219 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 186.  
220 XXVIII:e rapporten om konkurrenspolitiken, (1999) 743 slutlig, s 56, p 132. 
221 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 187.  
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att sådana avtal inte omfattas som ger parterna möjlighet att lansera en ny produkt eller 

tjänst, som de på grundval av objektiva faktorer, annars inte hade kunnat lansera, 

exempelvis på grund av deras tekniska kapacitet.222 

 Den andra kategorin utgörs av avtal som alltid drabbas av förbudet i artikel 101 

FEUF. Till förevarande kategori tillskrivs sådana samarbeten som egentligen inte gäller 

uppnåendet av miljömål utan är ett sätt att delta i en dold kartell, i den bemärkelse att 

priser fastställs, produktion begränsas eller marknaden uppdelas på ett sätt som är 

förbjudet eller om samarbetet används inom ramen för ett mer omfattande 

konkurrensbegränsande avtal som avser att utestänga faktiska och potentiella 

konkurrenter.223 Exempelvis har EU-domstolen underkänt avtal, vari avtalsparterna 

gemensamt åtog sig att nyttja en miljömärkning för tvätt- och diskmaskiner som tecken 

på att produkterna uppfyllde vissa tekniska krav. Miljömärkningen var emellertid endast 

tillgänglig för nationella tillverkare, varför avtalets huvudsakliga syfte fastställdes vara 

att hindra parallellimport.224 Likaså har kommissionen uttalat att artikel 101 FEUF 

drabbar sådan miljösamverkan varigenom priser fastställs, produktionen begränsas eller 

marknaden uppdelas, även om det faktiska syftet med samverkan i fråga är att bidra till 

uppnåendet av uppsatta miljömål.225  

 Till den sista kategorin tillskrivs sådan samverkan som riskerar att omfattas av artikel 

101 FEUF beroende på dess effekt på marknaden. Kommissionen har angivit att 

miljöavtal mest troligt omfattas av förbudet om det omfattar en stor andel av aktörerna 

inom en bransch samtidigt som avtalet är bindande i den bemärkelse att det begränsar 

parternas möjligheter att fastställa sina produkters egenskaper eller det sätt på vilket de 

tillverkar dessa och därmed ger dem inflytande över varandras produktion eller 

försäljning.226 På samma grunder riskerar även sådan miljösamverkan att omfattas av 

förbudet som sker mellan aktörer med betydande marknadsandelar.227  Vidare har 

kommissionen i 2010 års riktlinjer identifierat att avtal som innehåller olika 

miljöstandarder, däribland produktstandarder eller standarder för erhållandet av 

                                                
222 Meddelande från kommissionen, ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, (2011/C 11/01), p 163.  
223 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 188.  
224 Förenade målen C-96-102, 104, 105, 108 & 110/82, NV IAZ International Belgium och andra 
mot kommissionen, ECLI:EU:C:1983:310. 
225 XXII:e rapporten om konkurrenspolitiken, (1992), s 106ff.  
226 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 189.  
227 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 190.  
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miljömärken, riskerar att drabbas av förbudet.228 Den har emellertid också understrukit 

att sådana i regel har en betydande gynnsam ekonomisk effekt, genom att främja 

exempelvis ekonomisk samordning på den inre marknaden och utvecklingen av nya och 

förbättrade produkter. Standarder framhålls därför i regel öka konkurrensen och minska 

kostnaderna för produktion och försäljning, vilket gagnar ekonomin som helhet.229 Men 

för att sådan miljösamverkan ska tillåtas fordras att avtalet inte ålägger någon 

skyldigheter, att tillgång till standarden ges på rättvisa, rimliga, och icke-

diskriminerande villkor samt att samverkan sker på ett transparent sätt.230 Även här 

gäller emellertid att parterna inte innehar en allt för stor marknadsandel. Kommissionen 

underkände nämligen på denna grund ett standardiseringsavtal, enligt vilket standarder 

för energikonsumtion för parterna uppställdes, eftersom de förfogade över 95 % av den 

relevanta marknaden.231  

6.3.4 Miljöintegration under artikel 101.1 FEUF  

I sammanhanget utgör den tredje kategorin avtal som identifierats av kommissionen, 

d.v.s. sådana som riskerar att omfattas av förbudet, de mest komplicerade. Den första 

kategorin av avtal utgörs nämligen av sådana avtal som mest troligt inte har 

konkurrensbegränsande effekter, varför andra ändamål med samverkan, exempelvis att 

genomföra ett effektivt miljöarbete, kan ges sitt fulla genomslag. Avseende 

kommissionens andra kategori, sådan samverkan som alltid drabbas av förbudet, kan det 

ifrågasättas om sådan samverkan bör benämnas som miljösamverkan. Det har aldrig 

funnits som målsättning att skydda miljön, utan istället att fastställa priser, begränsa 

produktion eller dela upp marknaden. Det är främst inom ramen för bedömningen av 

sådan samverkan som utgör gränsfall, konflikter mellan ett effektivt miljöskydd och 

konkurrensrättens huvudsakliga ändamål, att främja ekonomisk effektivitet och 

konsumentvälfärden, riskerar att uppstå.  

Som tidigare framhållits har kommissionen uttalat att miljösamverkan ska utredas 

och bedömas under allmänna principer om horisontella samarbeten. 232  Av 

kommissionens riktlinjer följer också att bedömningen av sådan samverkan som riskerar 

                                                
228 Meddelande från kommissionen, ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, (2011/C 11/01), p 264.  
229 Meddelande från kommissionen, ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, (2011/C 11/01), p 263.  
230 Meddelande från kommissionen, ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, (2011/C 11/01), p 280.  
231 Se kommissionens beslut, CECED, 2000/475/EC, OJ L187/47. 
232 Commission Press Release, Competition: Commission adopts revised competition rules on 
horizontal co-operation Agreements, 2010 p. 4. 
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att drabbas av förbudet, nästan uteslutande beror på hur stor marknadsandel som 

innehas av parterna till avtalet.233 Så snart det går att fastställa att parterna till avtalet 

innehar en stor marknadsandel och att detta leder till att de kan påverka varandra eller 

utomstående aktörer, drabbas avtalet av artikel 101.1 FEUF, trots att avtalet ingåtts i 

syfte att främja miljön.234 Utrymmet att integrera miljöhänsyn tycks således, med 

beaktande av detta, vara liten. I litteraturen framhålls emellertid en möjlighet att i 

förevarande fall tillämpa den s.k. europeiska rule of reason eller ett objektivt 

nödvändighets-test i syfte att integrera miljöhänsyn inom ramen för artikel 101.1 

FEUF.235 Genom ett sådant förfarande möjliggörs det för att undanta avtal som är 

konkurrensbegränsande och därmed strider mot förbudet, under förutsättning att 

begränsningen inte går utöver vad som är nödvändigt i syfte att uppnå ett legitimt 

samhällsmål.236  EU-domstolen har i en rad avgörande tillämpat motsvarande förfarande 

och därigenom kommit att närmre definiera dess innebörd. Exempelvis har det av 

domstolen fastslagits att avtal, vari regler för anti-dopning etablerats ej stred mot 

förbudet i artikel 101.1 FEUF. Trots sin konkurrensbegränsande verkan främjade 

nämligen reglerna uppnåendet av ett legitimt samhällsmål, vilket i förevarande fall var 

att bekämpa narkotikamissbruk inom sport och därmed främja idrottarnas hälsa och 

integritet samt de etiska värdena inom idrott.237 Motsvarande argumentationslinje går att 

finna i avgörande som rört andra samhällsmål, däribland att säkerställa skydd för 

konsumenter avseende tillhandahållandet av juridiska tjänster genom att ge nödvändiga 

garantier om utövarnas integritet och erfarenhet.238 I samtliga avgörande har således 

begränsningar av konkurrensen uppvägts av andra politiska mål, vilket öppnar upp för 

frågan om så även är möjligt avseende miljöfrämjande ändamål, vilket inte går att 

utesluta. Däremot har förfarandet kritiserats flitigt i litteraturen på grund av dess 

otydlighet samtidigt som det underkänts i en rad avgöranden relaterade till artikel 101.1 

FEUF på europeisk nivå.239 Att anse att samtliga politiska mål kan beaktas inom ramen 

för förfarandet vore att bedöma artikel 101.3 FEUF som överflödig och därför 

                                                
233 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 190. 
234 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 73f.  
235 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 217.  
236 Jones & Surfin, EU Competition Law, s 222ff.  
237 Mål C-519/04 P, Meca-Medina och Majcen mot kommissionen, ECLI:EU:C:2006:492. 
238 Mål C-309/99, Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, 
ECLI:EU:C:2002:98. 
239 Mål C-235/92 P, Montecatini mot kommissionen, ECLI:EU:C:1999:362, p 133, Mål T-328/03, 
O2 mot kommissionen, ECLI:EU:T:2006:116, p 69, Mål T- 112/99, M6 m.fl. mot kommissionen, 
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förespråkas ofta en strikt tillämpning och tolkning av den praxis som utarbetats inom 

området. 240  Till följd av detta, sett i ljuset av kommissionens uttalande om att 

miljösamverkan ska utredas och bedömas under allmänna principer om horisontella 

samarbeten, torde det den främsta möjligheten till att beakta positiva effekter till fördel 

för miljön vara genom tillämpningen av undantagsbestämmelsen i artikel 101.3 FEUF. 

7. Undantag för konkurrensbegränsande 

samverkan enligt artikel 101.3 FEUF  

7.1 Introduktion  
Samverkan som faller inom ramen för artikel 101.1 FEUF ska nödvändigtvis inte 

förbjudas. Artikel 101.3 FEUF erbjuder nämligen ett rättsligt undantag till förbudet 

genom att stadga att det ska förklaras icke-tillämpligt med avseende på avtal, beslut 

eller samordnade förfarande som uppfyller de i artikeln angivna kriterierna.   Tidigare 

hade kommissionen exklusiva rättigheter att bevilja s.k. individuella undantag under 

artikel 101.3 FEUF efter att anmälan om samverkan inkommit. I samband med den 

reform av det konkurrensrättsliga institutet som skedde 2004 övergavs emellertid ett 

sådant förfarande genom att istället fastställa att artikeln är direkt och nationellt 

tillämplig. Numera anses också ett krav på egenanalys följa.241 Detta har fått till resultat 

att det är upp till marknadsaktörerna att utvärdera och bedöma huruvida en samverkan 

omfattas av artikel 101 FEUF och följaktligen om förutsättningarna i artikel 101.3 

FEUF är uppfyllda. 242  Således har marknadsaktörerna betungats med svåra 

bedömningar, som i synnerhet uppkommer då miljöintressen ska vägas mot 

konkurrensrättsliga ändamål inom ramen för artikeln. Detta avsnitt avser att ta vid där 

förgående avsnitt avslutades genom att bedöma huruvida det inom ramen för 

undantagsbestämmelsen finns möjlighet att beakta eventuella positiva effekter till fördel 

för miljön vid bedömningen av miljösamverkan. I syfte att göra det fordras en 

översiktlig genomgång av de olika kriterier som i artikeln uppställs för att sedan gå 

djupare in på frågan om hur kriterierna kan tillämpas i förhållande till miljöfördelar.   

                                                
240 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s 237f. 
241 Rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, artikel 1(1) och 2.  
242 Whish & Bailey, Competition Law, s 160.  
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7.2 Allmänt om artikel 101.3 FEUF  

7.2.1 Bakgrund  

De fyra kriterierna stadgade i artikel 101.3 FEUF är kumulativa, i den bemärkelsen att 

samtliga måste uppfyllas i syfte att aktualisera undantagsbestämmelsen. Den aktuella 

samverkan ska bidra till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till 

att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna 

tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte ålägger de 

berörda företaget begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål och inte 

ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna 

i fråga. Kriterierna avser främst att söka fastställa samverkans positiva ekonomiska 

effekter och därigenom om samverkan kommer bidra till en ökning av 

konsumentvälfärden och en effektivare resursfördelning. Därefter möjliggörs för en 

avvägning mellan de positiva respektive konkurrensbegränsande effekterna samverkan 

medför.243 

7.2.2 Effektivitetsvinster 
Syftet med bestämmelsens första villkor är att söka definiera vilka typer av 

effektivitetsvinster som kan beaktas och bli föremål för de ytterligare testen i de övriga 

villkoren i artikel 101.3 FEUF. Av villkoret följer att det ska röra sig om förbättring av 

produktion eller distribution av varor eller främjandet av tekniskt eller ekonomiskt 

framåtskridande. De effektivitetsvinster som uppkommer måste vara något av objektivt 

värde för unionen och får därför inte enbart tillfalla parterna själva.244 Vidare har det 

uttalats att den förbättring som uppkommer måste medföra märkbara fördelar som kan 

uppväga de nackdelar samverkan kan komma att ha på konkurrenssituationen på 

marknaden.245 Därför fordras också en undersökning av vilken kopplingen är mellan 

avtalet och de påstådda effektivitetsvinsterna och vad dessa effektivitetsvinster är 

värda.246 

                                                
243 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
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7.2.3 Konsumentfördel 
Bestämmelsens andra villkor stadgar att konsumenterna ska försäkras en skälig andel av 

vinst som uppstår genom samverkan. Begreppet konsument ska enligt kommissionens 

riktlinjer förstås som alla direkta och indirekta användare av de produkter vilka 

samverkan berör och omfattar såväl fysiska som juridiska personer.247 Vidare framhålls 

att det är den positiva effekten för samtliga konsumenter på den relevanta marknaden 

som är av intresse och inte effekter som uppstår för enskilda konsumenter i denna 

grupp.248 Kommissionens riktlinjer understryker att det inte fordras att konsumenterna 

får en andel av varje effektivitetsvinst som konstateras genom samverkan. Det är 

tillräckligt att de fördelar som tillkommer konsumenterna är tillräckliga för att 

kompensera för de negativa effekterna av den begränsande samverkan. Om det är troligt 

att förfarandet leder till högre slutpriser för konsumenterna, kan de således kompenseras 

genom bättre kvalitet eller andra fördelar.249 Det är inte heller ovanligt att det dröjer 

innan konsumenterna får del av nyttan som uppstår till följd av samverkan och att 

samverkan till dess enbart har negativa verkningar. Detta utesluter emellertid inte i sig 

en tillämpning av undantagsbestämmelsen, men desto större dröjsmålet är, desto större 

måste effektivitetsvinsterna vara för att konsumenterna ska kompenseras för de 

eventuella nackdelar som uppkommit under dröjsmålet.250 

7.2.4 Nödvändighet  

Vidare fordrar artikel 101.3 FEUF att de begränsningar som uppkommer till följd av 

samverkan är nödvändiga för att uppnå de mål som därigenom eftersträvas. 

Kommissionen har uttalat att denna bedömning består av två delar. Först bör det 

fastställas huruvida begränsningen som sådan är rimligt nödvändig för att de avsedda 

effektivitetsvinsterna ska kunna uppnås.251 Denna bedömning görs genom att utreda 

huruvida det finns några andra, i ekonomiskt hänseende, praktiskt genomförbara och 

mindre begränsande sätt att uppnå effektivitetsvinsterna. Därefter måste de enskilda 

konkurrensbegränsningarna som följer också vara rimligt nödvändiga för att dessa 

effektivitetsvinster ska kunna uppnås. En begränsning anses nödvändig om det faktum 

                                                
247 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 84.  
248 Whish & Bailey, Competition Law, s 172.  
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att den inte fanns skulle eliminera eller betydligt minska de effektivitetsvinster som 

samverkan ger upphov till eller göra det betydligt mindre sannolikt att de 

förverkligas.252  

7.2.5 Upprätthålla konkurrensen  
Artikelns sista villkor uppställer som krav att samverkan inte får ge de berörda 

företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av de relevanta 

varorna. Ytterst prioriteras således skyddet av konkurrensen framför eventuella 

effektivitetsvinster till följd av konkurrensbegränsande samverkan.253 Kommissionen 

framhåller att det genom villkoret erkänns att konkurrensen mellan företag är en viktig 

drivkraft för ekonomisk effektivitet som således i slutändan bör prioriteras. När 

konkurrensen sätts ur spel får det konkurrensprocessen att upphöra och eventuella 

kortsiktiga effektivitetsvinster kommer därmed ske på bekostnad av förluster på längre 

sikt, exempelvis en felaktig resursfördelning, minskad innovation och högre priser.254 

Huruvida konkurrensen sätts ur spel i enlighet med villkoret, är beroende av den grad av 

konkurrens som rådde före samverkan och på begränsningens påverkan på 

konkurrensen. Därför tar villkoret avstamp i en undersökning av i vilken utsträckning 

konkurrensen på marknaden minskar till följd av förfarandet. Desto större 

begränsningen är, desto större är sannolikheten för att konkurrensen sätts ur spel för en 

väsentlig del av varorna i fråga.255 

7.3 Miljöintegration under artikel 101.3 FEUF  

7.3.1 Bakgrund  
En avgörande fråga vid bedömningen av miljösamverkan är att avgöra omfattningen av 

kriterierna i undantagets första villkor och således bedöma om och under vilka 

omständigheter positiva effekter till fördel för miljön kan anses utgöra sådana 

effektivitetsvinster som fordras för att motivera begränsningar av konkurrensen till följd 

av samverkan. Vidare är det också av betydelse att söka fastställa huruvida 

miljöfördelar uppkomna till följd av samverkan kan tillskrivas konsumentintresset, i den 
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bemärkelse att sådana fördelar kan jämställas med exempelvis förbättringar av 

produkters kvalitet och pris.  

Som tidigare framhållits har omfattande teoribildning på området utarbetats. En 

systematisk modell varigenom miljöintresset anses kunna integreras som en icke-

ekonomisk faktor och en ekonomisk modell varigenom miljöhänsyn möjligtvis kan 

integreras genom att värdera och översätta miljöfördelar till ekonomiska sådana. Det 

finns en rad avgöranden vari EU-domstolen integrerat icke-ekonomiska faktorer vid 

bedömningen under artikel 101.3 FEUF. Utvecklingen inom unionen har emellertid, 

som ovan påvisats, gått mot det senare tillvägagångsättet, genom att det inom unionen 

anammats ett mer effektorienterat synsätt med betoning på objektiva ekonomiska 

effektivitetsvinster.  

Detta avsnitt avser att belysa möjligheten att integrera miljöhänsyn under 

undantagsbestämmelsen i artikel 101.3 FEUF. Avgöranden från EU-domstolen vari 

frågan behandlats kommer utredas närmare samtidigt som kommissionens beslut och 

riktlinjerna för tillämpningen av artikel 101.3 FEUF kommer analyseras.  

7.3.2 Miljöintegration innan unionens modernisering   

Av tidigare praxis från EU-domstolen samt i beslut från kommissionen går att utläsa att 

de vid flertalet tillfällen beaktat icke-ekonomiska fördelar till följd av samverkan vid 

bedömningen under artikel 101.3 FEUF. I ett tidigt avgörande från EU-domstolen 

beaktade domstolen behovet av att upprätthålla sysselsättningen på marknaden som en 

faktor av betydelse vid bedömningen utifrån det första villkoret i artikel 101.3 FEUF. 

Domstolen framhöll att det bedömda avtalet var en stabiliserande faktor då det gäller 

bibehållen sysselsättning vilket är något som, om man tar en förbättring av de allmänna 

produktionsvillkoren i beaktande, bör eftersträvas inom ramen för målsättningarna 

enligt undantagsbestämmelsen.256 I ett senare avgörande tillade domstolen att kraven på 

upprätthållandet av en fungerande konkurrens kan förenas med skydd för andra ändamål 

inom ramen för 101.3 FEUF, varför begränsningar av konkurrensen på grund härav kan 

komma att bedömas som tillåtna under förutsättning att begränsningarna är nödvändiga 

för att uppnå dessa ändamål och inte leder till att konkurrensen elimineras på en 

väsentlig del av den gemensamma marknaden.257 

                                                
256 Mål 26/76, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG mot Europeiska gemenskapernas 
kommission, ECLI:EU:C:1977:167, p 43.   
257 Mål 75/84 Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG mot Europeiska gemenskapernas 
kommission, ECLI:EU:C:1986:399, p 65. 
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 Det första spåret av miljöintegrering inom ramen för undantagsbestämmelsen anses 

följa av ett beslut av kommissionen från 1986 som rörde samverkan mellan flera aktörer 

inom kolindustrin.258 Kommissionen fastslog, vid bedömningen utifrån villkoret om 

konsumentfördelar, att den då aktuella samverkan bidrog till ett mer effektivt förfarande 

och därmed mindre skada på miljön, varför avtalet tilläts.259 Kommissionen följde 

därefter detta tillvägagångssätt i ett antal avgörande, med det tillägg att miljöfördelar 

inte enbart anses bidra till konsumentfördelar utan också till förbättring av produktion 

och därigenom till tekniskt och ekonomiskt framåtskridande.260 Ett beslut av särskilt 

intresse rörde samverkan kring återvinningssystem. I anslutning till villkoret om 

uppkomna konsumentfördelar fastslog kommissionen att det kunde antas att de 

kostnadsbesparingar som uppnåddes under avtalets giltighetstid fördes vidare till 

konsumenterna och att dessa dessutom gynnades av den eftersträvade förbättringen av 

miljökvaliteten.261 Detta bekräftades nämligen sedermera av Tribunalen, som fastslog 

att konsumenterna tillförsäkrades en skälig andel av den vinst som uppstod till följd av 

den aktuella samverkan, genom en direkt hänvisning till kommissionens resonemang, 

avseende förbättringar av miljökvaliteten, i det tidigare beslutet.262 Detta tyder på att 

åtminstone Tribunalen tidigare varit öppen för att integrera miljöhänsyn vid 

tillämpningen av artikel 101.3 FEUF.  

7.3.3 Miljöintegration efter unionens modernisering  

Efter den moderniseringsfas som tidigare presenterats för, går emellertid få avgörande 

att finna som medgett undantag till fördel för positiva effekter för miljön. Det ifrågasätts 

därmed om möjligheten att beakta sådana effekter exkluderats under artikel 101.3 

FEUF, i synnerhet genom en ökad betoning på ekonomisk effektivitet och 

konsumentvälfärd.263 I litteraturen framhålls av vissa att det numera tydligt framgår av 

kommissionens riktlinjer om tillämpningen av artikel 101.3 FEUF, att ett restriktivt 

förhållningssätt till undantagsbestämmelsen anammats, och att det därför enbart är 

ekonomisk effektivitet som är av intresse vid bedömningen av eventuella positiva 

effekter.264  I riktlinjerna framhålls att syftet med undantagsbestämmelsen är att bedöma 

när ett avtal, som befunnits strida mot artikel 101.1 FEUF, kan uppvägas av 
                                                
258 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 226.  
259 Kommissionens beslut, Carbon Gas Technologie, 83/669/EEC, s 18.  
260 Kommissionens beslut, Exxon/Shell, 94/322/EC, p 67-68, Kommissionens beslut, Philips/Osram, 
94/986 EC, p 25-27, Kommissionens beslut, Ford/Volkswagen, 93/49/ECC, p 26.  
261 Kommissionens beslut, DSD, 2001/837/EC, p 148.  
262 Mål T-289/01, DSD mot kommissionen, ECLI:EU:T:2007:155, p 38.  
263 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 230.  
264 Whish & Bailey, Competition Law, s 169.  
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konkurrensfrämjande effekter i form av effektivitetsvinster.265 Sådana vinster anses 

kunna skapa mervärde genom att sänka kostnaderna för att tillverka en vara, förbättra 

produktens kvalitet eller genom att skapa en ny produkt.266 Det stadgas också att 

begränsande avtal kan ge upphov till objektiva ekonomiska fördelar som uppväger de 

negativa effekterna av begränsningen i fråga.267 En tydlig ekonomisk prägel kan således 

med enkelhet utläsas från kommissionens riktlinjer. Möjligheten att beakta andra 

ändamål kvarstår emellertid. Det framhålls nämligen att målen för andra bestämmelser i 

fördraget fortfarande kan beaktas i den mån de kan inordnas under de fyra villkoren i 

artikel 101.3 FEUF.268  

7.4 Bedömningen av miljösamverkan under artikel 101.3 FEUF  

7.4.1 Bakgrund  

Målsättningarna som eftersträvas genom EU:s miljörätt, i synnerhet de stadgade i artikel 

3 FEU och artikel 119 FEUF torde, med beaktande av förgående avsnitt, fortfarande 

kunna ges genomslag, dock under förutsättning att de miljöfördelar som uppkommer till 

följd av miljösamverkan kan kvantifieras och beräknas på sätt som gör att de går att 

insortera under villkoren i undantagsbestämmelsen. Det är därmed nödvändigt att söka 

fastställa i vilken mån miljöfördelar kan tillskrivas de villkor som kommer till uttryck i 

artikel 101.3 FEUF.  

7.4.2 Effektivitetsvinster  
Frågan om huruvida miljöfaktorer kan beaktas under artikel 101.3 FEUF är till stor del 

avhängig den tolkning som görs av bestämmelsens första villkor. Den centrala frågan är 

i vilken mån miljöfördelar kan anses utgöra förbättringar av produktion eller 

distribution av varor eller främjande av tekniskt respektive ekonomiskt framåtskridande.  

I enlighet med vad som ovan påvisats intog kommissionen en positiv inställning till 

frågan i en rad beslut innan dess förflyttning mot ett mer effektivitetsinriktat 

tillvägagångssätt.269 I en rad andra officiella dokument, utfärdade av kommissionen, 

uttrycks samma ståndpunkt. Exempelvis stadgade kommissionen i sin rapport om 

                                                
265 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 11.  
266 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 33.  
267 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 33. 
268 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 42.  
269 Se avsnitt 7.3.2.  
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konkurrenspolitiken från 1995, att förbättringar av miljön ses som ett element som 

bidrar till att förbättra produktionen och till att främja tekniskt eller ekonomiskt 

framåtskridande. Vid en analys av en miljösamverkan, uttryckte kommissionen, att de 

konkurrensbegränsningar som uppstår till följd av samverkan skulle vägas mot de 

miljömålsättningar som kunde realiseras.270 Vidare stadgades det i 2001 års riktlinjer 

om horisontella samarbetsavtal att miljöavtal som omfattas av artikel 101.1 kan medföra 

ekonomiska fördelar som uppväger de negativa effekter de har på konkurrensen. För att 

så ska vara fallet, måste avtalet medföra nettofördelar i fråga om mindre miljöbelastning 

till följd av avtalet, jämfört med det utgångsläge där inga åtgärder vidtas.271 I litteraturen 

har i synnerhet det sista uttalandet framhållits som viktigt, eftersom det visade på att 

kommissionen var villig att gå utöver en strikt, formalistisk tillämpning av villkoret vid 

bedömningen av fördelar till följd av miljöförbättringar och att den var villig att i viss 

utsträckning värdera miljöfördelar vid bedömningen.272 Detta har framhållits vara ett 

viktigt steg mot en integrering av miljökostnader respektive fördelar i unionens 

konkurrensanalys och i sin tur till att integrera EU:s miljö- och konkurrenspolitik.273 

Huruvida stadgandet i 2001 års riktlinjer fortfarande kan göras gällande är emellertid 

fortfarande oklart. Kommissionen uttalade i samband med antagandet av nya riktlinjer, 

att någon nedvärdering av frivilliga miljöavtal inte var ämnad, vilket stödjer åsikten att 

möjligheten att beakta miljöfördelar, vid bedömningen enligt bestämmelsens första 

villkor, fortfarande kvarstår.274 Författare på området har också uttryckt sig positivt till 

ett fortsatt beaktande av 2001 års riktlinjer, vilket ger ytterligare stöd för detta.275  

7.4.3 Konsumentfördelar  
För att uppfylla det andra villkoret i artikel 101.3 FEUF fordras att konsumenterna ska 

tillförsäkras en skälig andel av den vinst som uppstår genom samverkan. Enligt 

kommissionens riktlinjer om tillämpningen av artikel 101.3 FEUF är det de positiva 

effekter för samtliga konsumenter på den relevanta marknaden som är av intresse vid 

bedömningen.276 Vidare ska begreppet ”konsumenter” förstås som alla direkta och 

indirekta användare av de produkter vilka samverkan berör, däribland tillverkare som 
                                                
270 XXV:e rapporten om konkurrenspolitiken – KOM (96)126 slutlig, s 41, p 85. 
271 Tillkännagivande från kommissionen, ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget 
på horisontella samarbetsavtal”, (2001/C 3/02), p 193.  
272 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 269.  
273 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 269.  
274 Commission Press Release, Competition: Commission adopts revised competition rules on 
horizontal co-operation Agreements, 2010 p. 4.  
275 Nowag, Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, s 73, Kingston, 
Greening EU Competition Law and Policy, s 243.  
276 Whish & Bailey, Competition Law, s 172.  
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använder produkten som råvara, grossister, detaljhandlare och slutkonsumenter.277 

Miljöfördelar som uppstår till följd av samverkan bör sällan kunna tillskrivas just 

konsumenterna på den relevanta marknaden. De fördelar som uppkommer till följd av 

miljösamverkan bör snarare tillskrivas samhället i stort och huruvida det är möjligt att 

beakta sådana fördelar inom ramen för villkoret är oklart. Kommissionen har, som 

tidigare utretts, stadgat att konsumenter kan gynnas av samverkan som eftersträvar 

förbättringar av miljökvaliteten, vilket också fastslagits av unionens 

förstarättsinstans.278 Det har exempelvis framhållits att en minskning av användning av 

råmaterial och plastavfall och undvikandet av miljöfarliga risker vid transport ska 

uppfattas som fördelaktigt för många konsumenter, i synnerhet i en tid då begränsningar 

av naturresurser och hot mot miljön är av ökande allmänintresse.279 Författare på 

området har också förespråkat en bred tolkning av begreppet ”konsument”, vilket 

stödjer åsikten att fördelar som även gynnar samhället i stor bör kunna beaktas vid 

bedömningen av villkoret.280  

 Ytterligare ett problem är emellertid att positiva effekter till fördel för miljön sällan 

uppkommer med kort varsel. Det kan tänkas att miljösamverkan ofta strävar efter 

uppnåendet mot långsiktiga miljömål, däribland att bekämpa klimatförändringar. I 

kommissionens riktlinjer om tillämpningen av artikel 101.3 FEUF fastslås emellertid att 

det faktum att konsumenter får del av nyttan föst efter ett visst dröjsmål inte i sig 

utesluter att villkoret uppfylls. Desto större dröjsmålet är, desto större måste emellertid 

effektivitetsvinsterna vara för att konsumenterna ska kompenseras.281 

7.4.4 Nödvändighet  
Artikel 101.3 FEUF fordrar vidare att de begränsningar som uppkommer till följd av 

samverkan är nödvändiga för att uppnå de mål som därigenom eftersträvas. I litteraturen 

framhålls att detta krav gäller för miljösamverkan på samma sätt som för någon annan 

begränsande form av samverkan.282 Bedömning görs genom att utreda huruvida det 

finns några andra, praktiskt genomförbara och mindre begränsande sätt att uppnå 

                                                
277 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 84.  
278 Kommissionens beslut, DSD, 2001/837/EC, p 148, Mål T-289/01, DSD mot kommissionen, 
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279 Kommissionens beslut, Exxon/Shell, 94/322/EC, p 71.  
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281 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 87.  
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effektivitetsvinsterna.283 I 2001 års riktlinjer framhålls att desto mer objektivt det kan 

påvisas att miljösamverkan är ekonomiskt effektivt, desto tydligare kan denne anses 

nödvändig för att miljömålet skall kunna uppnås inom ramen för de ekonomiska 

förutsättningarna. 284  Går det inte att objektivt bevisa några ekonomiska 

effektivitetsvinster, måste bedömningen istället grundas på en effektivitetsberäkning 

som visar att alternativa sätt att uppnå de väntade miljöfördelarna skulle vara 

ekonomiskt och finansiellt kostsammare.285 En rad miljösamarbeten har misslyckats 

med att uppfylla förevarande kriterium. Trots att de eftersträvade miljömålen varit 

genuina, har formen för samverkan och de villkor som däri uppställts bedömts vara 

oproportionerligt restriktiva, i den bemärkelse att det funnits mindre begränsande 

alternativ för att uppnå samma målsättningar.286  

7.4.5 Upprätthålla konkurrensen  

I kommissionens riktlinjer om tillämpningen av artikel 101.3 FEUF stadgas särskilt att 

konkurrensen och konkurrensprocessen ytterst prioriteras högre än 

konkurrensfrämjande effektivitetsvinster som begränsande samverkan eventuellt ger 

upphov till och att det yttersta syftet med undantagsbestämmelsen således är att skydda 

konkurrensprocessen.287 Motsvarande stadgande går att finna i 2001 års riktlinjer om 

horisontella samarbetsavtal, vari det i kapitlet om miljöavtal framhålls att oavsett 

fördelarna för miljön, samt nödvändigheten av samarbetet, får inte konkurrensen sättas 

ur spel.288 I litteraturen framhålls att det är svårt att föreställa sig en situation där en 

eliminering av konkurrensen skulle vara nödvändig för att uppnå ett, i miljösamarbete, 

uppsatt miljömål samt hur detta skulle kunna motiveras utifrån miljöhänsyn.289 En 

snedvridning av konkurrenssituationen på marknaden riskerar exempelvis att hindra 

utvecklingen av miljövänligare teknik och därmed motverka det initiala och 

övergripande syftet med samverkan, d.v.s. att främja miljön. 

                                                
283 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
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286 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 283.  
287 Meddelanden från kommissionen, Tillkännagivande om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 
81.3 (2004/C 101/08), p 105.  
288 Tillkännagivande från kommissionen, ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget 
på horisontella samarbetsavtal”, (2001/C 3/02), p 197.  
289 Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, s 288.  



 67 

8. Sammanställning och diskussion 

8.1 Avslutande sammanställning  
Förevarande framställning tog sin utgångspunkt i en presentation av den 

marknadsekonomiska teorin som, sedan unionens bildande, präglat dess politik och 

arbete och som tidigt kom till uttryck i EU:s grundfördrag. 290  Den rådande 

miljöproblematiken har i enlighet med vad som påvisats kunnat härledas till 

förekomsten av marknadsmisslyckande, i form av negativa externa effekter och 

missbruk av kollektiva nyttigheter.291 Prisbildningsmekanismen har inte förmått att 

värdera och prissätta naturresurser vilket bidragit till en ökad överkonsumtion. 

Administrativa styrmedel har länge kommit att nyttjas inom unionens miljöpolitik i 

syfte att forcera en mer hållbar resursfördelning. 292  Bland de miljöpolitiska 

instrumenten har emellertid ekonomiska styrmedel kommit att nyttjas i allt större 

utsträckning, särskilt då dessa ansetts vara mer flexibla och lättare att genomföra än 

administrativa sådana. Ekonomiska styrmedel ämnar internalisera miljökostnader så att 

dessa korrekt återspeglas i marknadspriset, vilket på sikt syftar till att rätta till de 

marknadsmisslyckande som annars följer av ett strikt marknadsekonomiskt orienterat 

förhållningssätt.293 Centralt för förevarande framställning har varit styrmedel ämnade att 

skapa incitament och möjliggöra för marknadsaktörer att, på egen hand, bedriva ett 

effektivt miljösamarbete och därigenom själva bestämma villkor och förutsättningar för 

en mer hållbar resursfördelning. 294  Frivilliga miljöinitiativ och gemensamma 

miljösamarbeten har emellertid visat sig kunna drabbas av unionens konkurrensrättsliga 

regler om förbud mot konkurrensbegränsande samverkan i artikel 101 FEUF.  

Framställningen har presenterat för och utrett förhållandet mellan unionens 

konkurrensrättsliga institut och dess miljörättsliga regler, principer och målsättningar 

som, trots att de kom att utarbetas relativt sent inom det europeiska samarbetet, getts ett 

allt större utrymme på dess politiska agenda. I takt med ett ökat nyttjande av 

ekonomiska styrmedel och en ökning av antalet miljösamarbeten inom unionen har de 

två områdena allt oftare visat sig överlappa vilket givit upphov till stora 

gränsdragningsproblem. Relationen mellan å ena sidan upprätthållandet av en effektiv 
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konkurrens och å andra främjandet av frivilliga miljöinitiativ och samarbeten i syfte att 

bidra till en hållbar resursfördelning har visat sig vara ytterst komplicerad. 

Framställningen har presenterat för ett antal olika uppfattningar på området. Flertalet 

sakkunniga inom det miljörättsliga området hävdar att den konstitutionella 

konstruktionen och strukturen i unionens grundfördrag fordrar att utrymme ges till 

miljööverväganden inom ramen för konkurrensreglerna.295 Ett sådant synsätt kan till 

viss del också sägas finna stöd i grundläggande konkurrensrättsliga teorier, särskilt i den 

ordoliberalistiska teorin samt Harvard-skolans teoribildning. 296  Utvecklingen inom 

unionen har emellertid i enlighet med vad som ovan påvisats gått i motsatt riktning. 

Trots att miljööverväganden tidigare givits utrymme tyder mycket på att kommissionen, 

i samband med den modernisering som skett på området, kommit att anta en 

konsumentvälfärdsstandard som är beroende av ekonomiska överväganden vid 

bedömningen av konkurrensrättsliga frågor.297 Ett sådant synsätt har länge förespråkats 

av anhängare till Chicago-skolans teoribildning, enligt vilken konkurrensrättens enda 

egentliga målsättning är att främja en ekonomisk effektivitet.298 Den enda möjligheten 

som enligt denna uppfattning ges åt att beakta miljöhänsyn är att värdera och översätta 

miljöfördelar i ekonomiska termer i syfte att inrymma dessa inom ramen för 

kommissionens ekonomiska, effektbaserade bedömningsmetod vilket i enlighet med 

vad som ovan påvisats är förenat med stora svårigheter.299  

8.2 Diskussion och slutsats  
Trots att mycket tyder på att unionen intagit ett mer ekonomiskt effektorienterat 

förhållningssätt till konkurrensrätten, vari litet utrymme lämnas åt att beakta 

miljöhänsyn som en icke-ekonomisk faktor vid konkurrensrättsliga bedömningar, är det 

emellertid möjligt att ifrågasätta huruvida det bör ges utrymme för sådana överväganden 

inom ramen för artikel 101 FEUF. Som tidigare framhållits har både kommissionen och 

EU-domstolen tidigare integrerat såväl miljöhänsyn som andra socialpolitiska 

överväganden och ändamål i de konkurrensrättsliga bedömningarna.300 I enlighet med 

vad som ovan påvisat ger bestämmelsen och därtill anknutna riktlinjer visst utrymme 

för ett sådant förfarande, varför det snarare bör ses som ett politiskt influerat 

ställningstagande att ej lämna utrymme åt icke-ekonomiska miljööverväganden inom 
                                                
295 Se avsnitt 5.2.  
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ramen för unionens konkurrensrätt. 2010 års riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 

FEUF på horisontella samarbetsavtal är ett av de officiella dokument vari 

kommissionens nya, mer ekonomiska förhållningssätt till konkurrensrätten, särskilt 

kommer till uttryck.301 Dessa riktlinjer binder emellertid, i enlighet med vad som 

inledningsvis påvisats, enbart kommissionen och inte vare sig marknadsaktörer eller 

EU-domstolen. 302  På grundval härav bör frågan om möjligheten att beakta icke-

ekonomiska faktorer, däribland miljöhänsyn, inte anses vara slutligt avgjord och en rad 

argument för och emot kan presenteras för.  

 Ett av de starkare argumenten vid en diskussion om huruvida miljöhänsyn som icke-

ekonomisk faktor bör beaktas inom ramen för artikel 101 FEUF bör anses vara att 

fördragens grundläggande struktur och systematik fordrar att utrymme lämnas åt sådana 

överväganden. 303  Fördragen ska ses som ett sammanhängande system och ett 

helhetsperspektiv bör anammas i syfte att på bästa sätt uppnå unionsmålsättningarna. 

Unionens konkurrenspolitik kan inte genomdrivas i ett vakuum, utan måste tillämpas på 

ett sätt som överensstämmer med andra fördragsmål. Förekomsten av klausuler, 

däribland artikel 11 FEUF, vari olika politikområden sammanlänkas, medför en konkret 

skyldighet att integrera miljöhänsyn och stödjer således uppfattningen om att alla 

rättsliga resonemang bör föras sammanhängande med rättssystemet som helhet. På 

grund av avsaknaden av bestämmelser som tydligt reglerar den hierarkiska ordningen 

målsättningar emellan uppstår konflikter, vilket fordrar noggranna överväganden och 

kompromisser i syfte att finna rätt balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska 

mål. Enligt förevarande argumentationslinje är ordalydelsen i artikel 101.3 FEUF 

tillräckligt öppen och vidsträckt för att möjliggöra för sådana kompromisser inom 

ramen för bestämmelsen. När fördragsbestämmelser är författade på sätt som möjliggör 

för sådana kompromisser bör de således tolkas i syfte att bidra till uppnåendet av 

unionens olika mål.304 

 Mot denna uppfattning är det emellertid möjligt att anföra en rad motargument, 

däribland argument presenterade för ovan baserade på artikelns ordalydelse. Det är 

möjligt att argumentera för att ordalydelsen av artikel 101.3 FEUF inte möjliggör för 

beaktande av icke-ekonomiska faktorer varför miljöhänsyn inte kan integreras i 

konkurrensrättsliga bedömningar utan att ha kvantifierat fördelarna utifrån ekonomiska 

                                                
301 Se avsnitt 7.3.3.  
302 Se avsnitt 1.4.3.  
303 Se avsnitt 5.2.  
304 Se avsnitt 5.2.3.  
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termer.305 Frågor om miljöskydd och ett effektivt miljöarbete skall istället primärt 

utredas och regleras genom andra politikområden. Ytterligare ett argument kan tänkas ta 

avstamp i principen om rättssäkerhet, i den bemärkelse att en strikt och isolerad 

tillämpning av konkurrensrätten är nödvändig i syfte att säkerställa förutsebarhet och 

transparens. Efter den reform av det konkurrensrättsliga institutet som skedde 2004 

genom ikraftträdande av rådets förordning om tillämpningen av konkurrensreglerna, 

blev, som tidigare framkommit, hela artikel 101 FEUF nationellt tillämplig. 306 

Kommissionen hade tidigare exklusiv behörighet att bevilja undantag under artikel 

101.3 FEUF. Numera kan så göras även av nationella konkurrensmyndigheter och 

domstolar. En strikt tillämpning, baserad på ekonomiska överväganden, kan således 

motiveras av att det har varit nödvändigt att förenkla tolkningen och bedömningar under 

artikel 101 FEUF genom att bortse från hänsynstagande till icke-ekonomiska allmänna 

intressen, däribland miljöhänsyn. Genom ett sådant förfarande har räckvidden för 

subjektivitet och svårbedömda politiska överväganden drastiskt minskat, vilket på sikt 

torde ses som fördelaktigt ut rättssäkerhetssynpunkt.  

Ytterligare argument kan tänkas bygga på rädslan inför att medlemsstaterna och 

deras konkurrensmyndigheter ska genomdriva andra nationella socialpolitiska ändamål 

på bekostnad av konkurrensen om ett allt för stort utrymme lämnas vid bedömningen av 

konkurrensrättsliga frågor. Tidigare beslut och domslut på området kan tänkas tolkas 

och nyttjas av nationella domstolar i syfte att genomdriva en egen nationell politisk 

agenda. Vad gäller miljöövervägande bör det dock framhållas att artikel 11 FEUF 

tydligt framhäver att det är just det unionsrättsliga miljöskyddskraven som ska 

integreras och inte nationella sådana.307  

Gränsdragningen mellan och begränsningen av vilka politiska ändamål som kan 

rymmas inom ramen för artikel 101 FEUF är vidare ett problem som i sammanhanget 

bör uppmärksammas. Miljöhänsyn, folkhälsa, konsumentskydd och utbildning är 

exempel på sådana intressen som kan komma att beaktas inom ramen för bestämmelsen. 

Detta problem bör emellertid sättas i relation till unionens övergripande ändamål, 

stadgade i artikel 3 FEU, vari det tydligt framgår ekonomisk tillväxt går hand i hand 

med bevarandet av naturresurser och främjandet av en bättre miljö. Det får således, 

underförstått, anses följa en viss hierarkisk ordning politiska målsättningar emellan, 

varigenom miljön intar en tydlig särställning i förhållande till många andra intressen.  

                                                
305 Se avsnitt 5.3 och 7.3.3. 
306 Se avsnitt 7.1.  
307 Se avsnitt 3.3.6.  
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En misstro mot nationella myndigheter och domstolar får också till stor del anses 

vara obefogad. Även på nationell nivå bör kunskap, expertis och ett gott omdöme anses 

finnas i den bemärkelse att nationella konkurrensmyndigheter och domstolar är väl 

kapabla till att fatta korrekta beslut i komplexa konkurrensrättsliga tvister. Eventuella 

oklarheter bör i regel kunna utredas och förtydligas genom tydliga och uttömmande 

riktlinjer på området. Den osamstämmighet som idag råder mellan uppfattningen om 

kommissionens nyligen anammade konsumentvälfärdsstandard, 2001 års respektive 

2010 års riktlinjer och tidigare beslut från såväl kommissionen som EU-domstolen har 

skapat ett oklart rättsläge som riskerar att ha negativa inverkningar på uppnåendet av 

unionens miljömål. Denna oklarhet kan förmå företagssammanslutningar att i allt 

mindre omfattning gemensamt bedriva ett annars effektivt miljöarbete och därigenom 

verka i motsatt riktning i förhållande till de avsikter som finns bakom ett ökat nyttjande 

av ekonomiska styrmedel. Trots att exempelvis riktlinjerna inte binder 

marknadsaktörerna på marknaden bör de nämligen anses ha en stark normativ inverkan.  

 Avslutningsvis kan sägas att ekonomisk effektivitet tycks utgör kärnpunkten i EU:s 

konkurrenslagstiftning och att miljööverväganden kan riskera att kollidera med detta 

ändamål. Miljöåtgärder måste således överensstämma med de grundläggande 

ekonomiska ändamål som kommer till uttryck genom unionens primärrätt. Viktigt att 

poängtera är emellertid att Europeiska unionen utvecklats till något som går bortom ett 

integrerat ekonomiskt område, i synnerhet på grund av en omvärdering av de mål som 

följer av grundfördragen. Det bör därför, mot bakgrund av vad som framkommit ovan, 

inte anses föreligga som så att ekonomisk framåtskridande fordrar ett åsidosättande av 

unionens miljörätt och målsättningar. En förening av olika intressen får anses vara såväl 

eftersträvansvärt som möjligt. För unionens och mänsklighetens fortlevnad fordras en 

dynamisk rättstillämpning, vari utrymme lämnas åt att styra i vilken riktning 

utvecklingen i samhället bör gå. Om de krav som framgår av unionens primärrätt tolkas 

på sätt som överensstämmer med unionens miljömål, utan att för den delen förbise 

grundläggande krav på bland annat rättssäkerhet, bör den globala nivån för miljöskydd 

förstärkas som ett resultat härav.  
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