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SAMMANFATTNING 

Den privata tillämpningen av EU:s konkurrensregler lever en undanskymd tillvaro trots 

att konkurrensöverträdelser åsamkar konsumenter i Europa stora skador. Endast efter 

drygt 25% av de fall kommissionen har funnit en konkurrensöverträdelse följer en 

skadeståndstalan. Parlamentet och rådet har därför antagit ett nytt direktiv om 

processuella regler vid talan om konkurrensskadestånd som syftar till att underlätta för 

skadelidande att få ersättning för överträdelser av konkurrensreglerna. Bland de regler 

som ska harmoniseras ingår regler om edition av bevisning hos 

konkurrensmyndigheterna. 

 

Genom direktivet har man försökt beakta de olika medlemsstaternas rättsliga traditioner. 

Vissa medlemsstater har vidsträckta editionsregler medan andra medlemsstater erbjuder 

begränsade möjligheter i detta hänseende. Direktivets regler återspeglar därför vissa 

kompromisser som den europeiska lagstiftaren har behövt vidta. Dessutom har reglerna 

behövt balanseras upp för att inte äventyra effektiviteten hos den offentliga tillämpningen 

och de för konkurrensmyndigheterna så värdefulla eftergiftsprogrammen. Om 

skadelidande kan ta del av känsliga handlingar som frivilligt lämnats in av 

kartellföretaget riskerar attraktionskraften hos eftergiftsprogrammen att minska. 

Sammantaget innebär de vidtagna begränsningarna att editionsreglerna möjligen inte är 

tillräckligt generösa för att på ett meningsfullt sätt hjälpa skadelidande vid en 

skadeståndstalan. Härtill hör att vissa bestämmelser i direktivet ger olika handlingar hos 

konkurrensmyndigheterna ett absolut skydd från edition. Bestämmelser av detta slag 

riskerar att stå i strid med EU-domstolens praxis på området och riskerar därför kanske 

att helt eller delvis ogiltigförklaras efter en talan enligt artikel 263 eller artikel 267 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). I en medlemsstat som Sverige 

där principen om handlingsoffentlighet är stark riskerar dessutom direktivet att försvåra 

snarare än förenkla för skadelidande att samla bevisning inför en förestående 

skadeståndstalan. 
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SUMMARY 

Private enforcement of EU competition law plays a rather minor role even though 

consumers in Europe suffer substantial damages due to infringements of competition law 

rules. Only 25% of the cases where the Commission has found an infringement are 

followed by an action for damages. The Parliament and Council have therefore adopted a 

directive on certain rules governing actions for damages for infringements of competition 

law rules with the aim of facilitating actions by claimants. Amongst the rules that now are 

to be harmonized are rules on access to the competition authority´s (CA) file.  

 

The rules on access in the directive reflect compromises the European legislator has been 

forced to make due to the differences in the member states´ rules on discovery. In fear of 

harming the effectiveness of public enforcement and the leniency programs, the legislator 

has applied restrictions on access to file. If claimants have access to incriminating files 

given to the CA voluntarily within the boundaries of the leniency programs, the 

regulators fear that the effectiveness of the leniency programs would falter. Given the 

restrictions made in the directive there might therefore be a possibility that the directive 

rules do not solve the underlying problems that sparked the Commission´s initiative to 

directive in the first place nearly ten years ago. The directive rules that grants absolute 

protection to certain types of evidence within the CA´s file may run counter to the 

principle of effectiveness and the case law of the European Court of Justice and might 

therefore be in danger of annulment after an action according to articles 263 or 267 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union. In member states such as Sweden 

where the principle of public access is strong, the directive rules might instead of 

facilitating for claimants, hamper the possibilities for claimants to gather evidence before 

an action for damages. 
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FÖRKORTNINGAR 

EU   Europeiska unionen 

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

KamR   Kammarrätten 

KL   Konkurrenslagen 

KKV   Konkurrensverket 

Kommissionen Europeiska kommissionen 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

OSL   Offentlighets- och sekretesslagen 

Prop   Proposition 

RB   Rättegångsbalken 

RÅ   Regeringsrättens årsbok 

SOU   Statens offentliga utredningar 

Stadgan  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

TF   Tryckfrihetsförordningen 
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1 Inledning 

De första konkurrensrättsliga reglerna upptogs redan i Parisfördraget
1
 år 1951 som 

skapade den europeiska kol- och stålgemenskapen. Genom de konkurrensrättsliga 

bestämmelserna i det senare Romfördraget
2
 som bildade den europeiska ekonomiska 

gemenskapen och bestämmelserna i rådets förordning 17/62
3
 började de 

konkurrensrättsliga reglerna att upprätthållas av gemenskapens institutioner.
4
 

Konkurrensmyndigheternas tillämpning av konkurrensreglerna, så kallad offentlig 

tillämpning, har således gamla traditioner i EU. I motsats till den offentliga tillämpningen 

har civilrättsliga anspråk grundade på konkurrensreglerna, den så kallade privata 

tillämpningen, en relativt kort tradition. Genombrottet tycktes komma med rättsfallet 

Courage and Crehan från 2001 där EU-domstolen fastslog att var och en har rätt till 

ersättning för skada orsakad av överträdelser av konkurrensreglerna.
5
 Den riktiga succén 

har dock uteblivit och bristen på skadeståndsanspråk som väckts
6
 vittnar om ett behov av 

att förstärka den privata tillämpningen. 

 

Kommissionen initierade år 2004 ett drygt 10 år långt arbete i syfte att underlätta för 

skadelidande att nå framgång med sina skadeståndsanspråk med anledning av 

konkurrensöverträdelser. År 2005 lanserade kommissionen en grönbok
7
 i ämnet. 

Grönboken var föremål för offentlig konsultation, där berörda intressenter fick möjlighet 

att inkomma med synpunkter på olika förslag som kommissionen valt ut. År 2008 

släpptes sedan en vitbok
8
 som byggde på Grönboken och de synpunkterna man erhållit. 

Kommissionens förarbeten resulterade den 11 juni 2013 i ett förslag till direktiv om vissa 

                                                 
1 Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen. 

2 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. 

3 Förordning (EEG) 17/62, Första förordningen om tillämpning av fördraget artiklar 85 och 86 (nuvarande 

artiklarna 101 och 102) EGT 13, 212 1962. 

4 Alison Jones och Brenda Sufrin, EU Competition Law: Texts Cases and Materials,(5 u, Oxford 

University Press 2014), s. 34. 

5 C 453/99 Courage Ltd v Bernard Crehan and bernard Crehan v Courage Ltd [2001] ECR I-06297 

(Courage and Crehan). 

6 Totalt är det fråga om 50 fall av konkurrensskadestånd med anledning av kommissionens utredningar 

mellan åren 2006 till 2012, se kommissionen, ”Konsekvensbedömning: Skadeståndstalan vid överträdelse 

av EU:s antitrustregler.” KOM(2013) 404 slutlig, s. 22 (hädanefter kallad kommissionens 

konsekvensbedömning). 

7 Kommissionen, ”Grönbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler” KOM(2005) 673 

slutlig (hädanefter kallad Grönboken). 
8 Kommissionen, ”Vitbok om skadeståndstalan med anledning av konkurrensöverträdelser”, KOM(2008) 

165 slutlig (hädanefter kallad Vitboken). 
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regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av 

medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser. Förslaget 

godtogs efter vissa förändringar av parlamentet den 17 april 2014, och slutligen av rådet 

den 10 november 2014.
9
 Medlemsstaterna har nu två år på sig att införliva reglerna i de 

nationella rättsordningarna.
10

 I Direktivet har upptagits regler om tillgång till bevisning 

hos konkurrensmyndigheterna vilka samtidigt som de ska underlätta för skadelidande att 

föra en skadeståndstalan, inte ska påverka den offentliga tillämpningen negativt. 

 

1.1 Syfte och mål 

Denna uppsats undersöker det nyligen antagna Direktivet som ska underlätta för 

skadelidande att genomdriva sina EU-rättsligt grundande konkurrensskadeståndsanspråk. 

Uppsatsen undersöker de problem på den privata tillämpningens område som Direktivet 

syftar till att lösa. Uppsatsen utgår därefter utifrån två frågeställningar. Den första frågan 

är huruvida editionsreglerna i Direktivet kan förväntas bidra till att lösa de identifierade 

problemen på ett övergripande europeiskt plan. Därefter undersöker uppsatsen 

Direktivets påverkan på svensk rätt och om och hur Direktivets inträde kommer att 

förändra skadelidandes möjligheter att få tillgång till konkurrensmyndighetens akt enligt 

svensk rätt. 

 

1.2 Avgränsning 

Denna uppsats diskuterar frågan om tillgång till konkurrensmyndighetens akt, eller med 

andra ord aktinsyn (eng. access to file). Just denna aspekt av Direktivet är särskilt 

intressant eftersom reglerna däri vid första anblick kan tyckas stå tvärt i strid med 

gällande svenska regler och den starka offentlighetsprincipen. 

 

Flera olika personer kan vara intresserade av handlingar som finns hos 

konkurrensmyndigheten, till exempel den som anmält ett annat företags förfarande till 

konkurrensmyndigheten, det företag som är föremål för utredning, eller den om påstått 

sig lida skada av annat företags överträdelser av konkurrensreglerna. Även om uppsatsen 

                                                 
9 Parlamentet och rådets direktiv (EU) 2014/104 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell  

rätt for överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser  

[2014] OJ L349/1 (hädanefter Direktivet). 

10 Artikel 21 Direktivet. 
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riktar in sig på skadelidandes tillgång till konkurrensmyndighetens akt så kan reglerna 

som anges här i många fall sammanfalla i förhållande till andra intressenter.
11

 

 

Uppsatsen behandlar inte tillgång till kommissionens akt utöver de regler som 

sammanfaller inom ramen för Direktivet. Tillgång till kommissionens akt regleras av 

annan EU-rättslig lagstiftning
12

 och praxis från EU-domstolen
13

 som inte redogörs för 

närmare här. 

 

Uppsatsen behandlar inte frågan om tillgång till handlingar genom intervention framför 

domstol. Frågan belystes bland annat av Advokatsamfundet vid remissförfarandet till 

Direktivet,
14

 och företag har på detta sätt försökt nå eftergiftshandlingar vid förfaranden 

framför EU-domstolen.
15

 Frågan regleras dock inte av Direktivet. 

 

Slutligen behandlar uppsatsen inte heller möjligheten att begära edition vid domstolar i 

andra medlemsstater än Sverige, eller vid domstol i jurisdiktion utanför EU. 

 

1.3 Metod och material 

Denna uppsats analyserar både EU-rätt och svensk rätt. Vid undersökandet av de båda 

konsulteras för områdena relevanta rättskällor inom ramen för rättskälleläran och den 

rättsdogmatiska metoden. I båda fallen utgår man visserligen ifrån lagstiftning: till 

exempel fördrag och förordningar å ena sidan och grundlag och lag å andra sidan. Det 

föreligger dock vissa skillnader mellan de båda rättsområdena vid tolkningen av 

rättskällorna. Inom EU-rätten äger till exempel allmänna rättsprinciper större utrymme än 

                                                 
11 Till exempel skiljer inte de svenska reglerna om handlingsoffentlighet mellan skadelidande och annan 

intressent, utan tillgången till allmänna handlingar tillkommer var och en (2 kap. 1 § 

tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF)). 

12 Se rådets förordning (EC) 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 

artiklarna 81 och 82 (nuvarande artiklarna 101 och 102) i fördraget, OJ L1/1, kommissionens förordning 

(EC) 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 81 (nuvarande 

101 och 102) i EG-fördraget, OJ L 123/18, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 

kommissionens handlingar, OJ L 145/43 (transparensförordningen). 

13 Se till exempel C-365/12 P- European Commission v EnBW Energie Baden-Württemberg AG [2014] OJ 

C 287 (EnBW). 

14 Advokatsamfundet, ”Synpunkter avseende kommissionens Grönbok – Skadeståndstalan vid brott mot 

EG:s antitrustregler” 21 april 2006, s. 3. (hädanefter kallad Advokatsamfundets yttrande). 
15 Även om EU-domstolen har varit restriktiv i frågan så tillåter svensk rätt intervention redan om den 

första processen har bevisverkan i den senare, se Johan Karlsson och Marie Östman, Konkurrensrätt – En 

handbok, (5 u, Karnov Group Sweden AB 2014), s. 1207 f. 
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i traditionell svensk rätt. Detta förhållande kan till viss del förklaras av att EU-rätten 

utgör ett inkomplett system vars luckor behöver fyllas ut, vilket har gjorts genom 

tolkning av de allmänna rättsprinciperna.
16

 De allmänna rättsprinciperna utgör, förutom 

tolkningsverktyg, till skillnad från traditionell svensk rätt även en ogiltighetsgrund vid 

talan mot beslut eller lagstiftningsakter.
17

 Inom ramen för denna uppsats spelar allmänna 

principer om likvärdighet, effektivitet och offentlighet in. Vidare spelar domstolarna 

något annorlunda roller i de olika rättsordningarna. EU-rätten närmar sig i detta 

hänseende common-law traditionen, där gällande rätt i stor grad skapas och utvecklas 

genom domstolarnas praxis. EU-domstolens praxis spelar härvid stor roll på ett område 

som konkurrensrätten där lagstiftningen är sparsam. Förarbeten har traditionellt sett inte 

haft så stort utrymme inom EU-rätten, men har fått allt större betydelse i och med att 

förarbetena gjorts offentliga och mer tillgängliga.
18

 I svensk rätt har förarbeten istället 

traditionellt haft stor betydelse för tolkningen av lagen, men i och med EU-rättens ökande 

inflyttande har dess betydelse minskat.
19

 Vid användandet av EU-rättsliga förarbeten 

måste man beakta att den EU-rättsliga lagstiftningsprocessen kännetecknas av 

kompromisser och förhandlingar. Det kan därför i förhållande till svenska förarbeten vara 

svårare att identifiera lagstiftarens vilja.
20

 

 

Vid undersökandet av Direktivets syfte och ändamål används EU-rättsliga förarbeten till 

Direktivet. Av dessa förarbeten ingår bland annat kommissionens grön- och vitbok, 

arbetsdokument, och rapporter utformade av privata organ. Vid undersökningen av såväl 

förarbetena som doktrinen vilka omgärdar Direktivet måste man beakta att den slutliga 

produkten skiljer sig från kommissionens ursprungliga förslag. Jag kommer i stor 

utsträckning att använda mig av EU-rättslig doktrin. När man läser doktrin på det 

konkurrensrättsliga området ska man ta hänsyn till att konkurrensrätten är ett politiserat 

rättsområde och grundar sig dessutom ofta på ekonomiska teorier och värderingar. Det är 

därför viktigt att beakta att författaren till verket som studeras kan komma att reflektera 

                                                 
16 Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson,  EU-rättslig metod. Teori och Genomslag i Svensk 

Rättstillämpning, (2 u, Norstedts Juridik 2011), s. 64. 

17 Se artikel 263 FEUF. 
18 Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson (n. 16), s. 113 ff. 

19 A.a. s. 114. 

20 A.st. 
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sina underliggande värderingar i texten. Dessutom är kommentatorer på området ibland 

själva yrkesverksamma inom det konkurrensrättsliga området, till exempel i egenskap av 

jurister vid konkurrensmyndigheterna, vilket måste uppmärksammas när argumentationen 

analyseras: risken finns att de så att säga talar i egen sak. 

 

Frågor om tillgång till bevisning i konkurrensmål i svensk rätt handläggs enligt generella 

civilprocessuella regler. För förståelsen av dessa regler har jag använt mig av förarbeten 

och doktrin. Praxis på området är knapp eftersom frekvensen av skadeståndsmål inte har 

varit särskilt hög och i flera fall slutar i förlikningar.
21

 Detta kan vara en av anledningarna 

till det begränsade omfånget av doktrin som berör frågan om edition av bevisning hos 

konkurrensverket (KKV) i konkurrensmål. I och med EU-domstolens praxis och 

Direktivets framtagande tycks frågan dock ha tilldragit sig mer uppmärksamhet även i 

Sverige. Jag har vid analysen av förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt tagit del av 

sådan doktrin och vad svenska intresseorganisationer och departement under 

lagstiftningsarbetet uttalat sig om rörande eventuella effekter av Direktivet. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 redogör uppsatsen för bakgrunden till Direktivet. Kapitlet redogör däribland 

för privat och offentlig tillämpning av konkurrensrätten och relationen dem emellan. 

Betoning ligger framförallt på vilka bakomliggande förhållanden som påkallat det nya 

Direktivet. 

 

I kapitel 3 redogörs för utvecklingen i EU-domstolens och de nationella domstolarnas 

praxis, vilka inte varit i linje med kommissionens policy och därför ytterligare drivit på 

kommissionens arbete med Direktivet. 

 

I kapitel 4 redogör uppsatsen för editionsreglerna i Direktivet. I detta kapitel diskuteras 

också huruvida reglerna kommer att lösa de problem som föranlett Direktivet. 

 

                                                 
21 Hans Henrik Lidgard, ”Konkurrensrättsligt skadestånd” [2009] SvJT 32, s. 42. 
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I kapitel 5 tar uppsatsen ett nationellt perspektiv. Här redogörs för de svenska reglerna 

som tillämpas i dagsläget samt vad de nya reglerna kommer att innebära för skadelidande 

i svensk rätt. 

 

I kapitel 6 redogörs avslutningsvis för dragna slutsatser och aspekter av Direktivets 

editionsregler som inte närmare redogjorts för här men som uppmärksammas för fortsatt 

diskussion. 

 



10 

 

2 Direktivets bakgrund 

För att förstå reglernas utformning i Direktivet och ändamålen med reglerna måste vi 

undersöka de bakomliggande förhållandena. Detta avsnitt undersöker vad privat 

tillämpning av konkurrensreglerna är och dess förhållande till offentlig tillämpning, 

varför man vill förstärka den privata tillämpningen och hur den ska förstärkas.  

 

2.1 Privat och offentlig tillämpning av konkurrensreglerna 

Tillämpningen av konkurrensrätten kan delas upp i privat respektive offentlig 

tillämpning. Offentlig tillämpning avser kommissionens och de nationella 

konkurrensmyndigheternas utredningsåtgärder och sanktioner vid misstänkta 

överträdelser av konkurrensreglerna. Konkurrensmyndigheternas offentliga tillämpning 

regleras av förordning 1/2003, och de nationella konkurrensmyndigheterna lyder 

därutöver under nationella regler. Detta är den primära formen av konkurrensrättslig 

tillämpning i EU.
22

 Den privata tillämpningen av konkurrensrätten utgörs istället av de 

enskilda subjektens privaträttsliga handlingar vid de nationella domstolarna, däribland 

väckande av skadeståndstalan mot företag som har överträtt konkurrensreglerna.
23

 Nedan 

berörs förhållandet mellan privat och offentlig tillämpning samt de friktioner som kan 

uppstå dem emellan. 

 

2.1.1 Privat eller offentlig tillämpning? Eller båda? 

Syftet med tillämpningen av konkurrensrätten är dels att avskräcka från och bestraffa 

överträdelser, dels att se till att de som lider skada av överträdelser får ersättning.
24

 Den 

offentliga tillämpningen av konkurrensrätten är möjligen det överlägsna alternativet i 

fråga om att bestraffa konkurrensöverträdelser och därmed avskräcka från framtida 

överträdelser,
25

 men saknar möjligheten att kompensera skadelidande för deras skador. 

                                                 
22 Alison Jones och Brenda Sufrin (n 4), s. 923. 

23 A.a. s. 1083. 
24 Se Wouter Wils, ”The relationship between private and public enforcement” [2005] World Competition 

3, s. 6 (även tillgänglig på <http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=456087> senast 

kontrollerad 2014-10-20); Komninos Assimakis, ”Public and Private Antitrust Enforcement in Europe: 

Complement? Overlap?” [2006] 5, s. 9; Gianni De Stefano, ”Access of Damage Claimants to Evidence 

Arising out of EU Cartel Investigations: A Fast-evolving Scenario” [2012] GCLR 94, s. 95. 

25 Wouter Wils, ”Should private enforcement be encouraged in Europe?” [2003] World Competition 473, s. 

11 ff. (även tillgänglig på <http://ssrn.com/abstract=1540006> senast kontrollerad 2014-10-20. 
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Den privata tillämpningen medför däremot möjligheten för privata subjekt att själva göra 

anspråk om ersättning. 

 

Den offentliga tillämpningen är bättre lämpad än den privata tillämpningen att bestraffa 

konkurrensöverträdelser eftersom konkurrensmyndigheterna har tillgång till mer effektiva 

utredningsverktyg och sanktioner än de privata subjekten.
26

 De mer effektiva 

utredningsverktygen innebär att myndigheterna lättare upptäcker och framgångsrikt 

utreder konkurrensöverträdelser och de mer ingripande sanktionerna (inte endast 

monetära, utan även till exempel frihetsberövande påföljder för enskilda)
27

 innebär en 

större grad av prevention. Såväl kommissionen
28

 som EU-domstolen
29

 har dock uttryckt 

att den privata tillämpningen av konkurrensreglerna bidrar med en preventiv verkan och 

till en mer effektiv tillämpning av konkurrensreglerna (framförallt genom väckande av 

skadeståndstalan, men även genom talan om ogiltighet enligt artikel 101(2) FEUF). En 

skadeståndstalan uppvisar dock vissa brister i syfte att verka preventivt på 

konkurrensöverträdelser: dels kommer skadeståndet endast att motsvara det belopp som 

skadelidande kan bevisa vid domstolen, vilket kan vara ett lägre belopp än den faktiska 

skadan och den vinst som överträdaren gjort i det enskilda fallet, dels kommer 

överträdelserna inte alltid att upptäckas och följas av en skadeståndstalan, vilket innebär 

att de skadestånd som döms ut inte kommer att motsvara den vinst som överträdaren gör. 

Så som de konkurrensrättsliga reglerna ser ut nu saknar den offentliga tillämpningen 

däremot en aspekt som den privata tillämpningen medför, nämligen möjligheten att 

kompensera den som lidit skada av konkurrensöverträdelser. De böter som åläggs företag 

som överträtt de konkurrensrättsliga reglerna tillfaller nämligen det allmänna 

kollektivet.
30

 För att ersätta den privata tillämpningen i detta hänseende skulle det krävas 

att konkurrensmyndigheterna hade möjlighet att genomdriva skadelidandes anspråk i 

                                                 
26 Wils lyfter även upp andra skäl som gör att offentlig tillämpning passar bättre som verktyg för 

bestraffning och prevention, däribland att privat tillämpning styrs av företagets vinstmotiv (företagen 

processar endast i de fall som den förväntas tjäna på det, och oberoende av huruvida de allmännas 

kostnader blir större än den enskildes vinst), samt att privat tillämpning är mer kostsam än offentlig 

tillämpning, se A.st. 

27 I svensk rätt kan företagsledare meddelas näringsförbud, se 3 kap. 24 § KL. 

28 Vitboken (n 8), s. 3. 

29 Se till exempel C-360/09 Pfleiderer AG v Bundeskartellamt [2011] ECR I-05161 (Pfleiderer) p. 29 och 

EnBW, p. 104. 
30 Se Wouter Wils (n 24) s. 15. I till exempel svensk rätt tillkommer konkurrensskadeavgiften staten, se 3 

kap. 25 § 2 st. konkurrenslagen (2008:579) (KL). 



12 

 

samband med de offentligrättsliga böterna, och därutöver att konkurrensmyndigheterna 

drev skadeståndsanspråk i fall där man själv inte bedriver en utredning eller i ett fall där 

man till och med har beslutat att inte vidta några åtgärder efter bedriven utredning. 

 

Privat och offentlig tillämpning uppfyller alltså delvis olika syften, och är snarare 

kompletterande än alternativa.
31

 Eftersom de uppfyller olika syften bör den privata 

tillämpningen också uppmuntras, och den optimala tillämpningen av konkurrensreglerna 

bör innehålla inslag av både privat och offentlig tillämpning. Den offentliga 

tillämpningen skulle då bära huvudansvaret för att verka preventivt, medan den privata 

tillämpningen i huvudsak ikläder sig en reparativ roll.
32

 Direktivet bygger vidare på 

denna föreställning
33

 genom att försöka underlätta för skadelidande att erhålla 

kompensation för skador av konkurrensöverträdelser utan att för den delen riskera den 

offentliga tillämpningens effektivitet vid bekämpandet av konkurrensöverträdelser.
34

 

Samtidigt måste lagstiftaren beakta riskerna för ökade samhällskostnader och over-

deterrence (ung. överprevention) som kan uppkomma genom utökad privat tillämpning.
35

 

 

2.1.2 Konkurrensrättsligt skadestånd 

Konkurrensskadeståndet, det vill säga ersättning för skada orsakad av ett beteende som 

utgör en överträdelse av de konkurrensrättsliga förbudsreglerna, är en tämligen ung 

företeelse i EU. FEUF meddelar visserligen förbudsregler, framförallt artiklarna 101
36

 

och 102
37

, men saknar bestämmelser om konkurrensskadestånd. EU-domstolen har dock i 

Courage and Crehan slagit fast att var och en som lider skada av en 

konkurrensöverträdelse har rätt till ersättning. Artiklarna 101 och 102 FEUF har direkt 

effekt och skapar rättigheter och skyldigheter mellan enskilda. Den som skadas av ett 

beteende som utgör en överträdelse av artikel 101 FEUF kan således med åberopande av 

                                                 
31 Assimakis beskriver de båda som självständiga i förhållande till varandra utan att den ena är hierarkiskt 

högre än den andra, se Komninos Assimakis (n 24), s. 16. 
32 Se kommissionen, ”Arbetsdokument om skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s 

antitrustlagstiftning” SEC(2008) 404, s. 11 (hädanefter kallad kommissionens arbetsdokument). 

33 Wouter Wils (n 24), s. 15. 

34 Se p. 6 företalet till Direktivet. 

35 För en utförlig diskussion på området, se kommissionens konsekvensbedömning (n 6), s. 65. 

36 Artikel 101 FEUF förbjuder sådana konkurrensbegränsade samarbeten och avtal mellan företag som kan 

påverka handeln mellan EU:s medlemsstater och som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. 

37 Artikel 102 FEUF förbjuder företag som har en dominerande ställning från att missbruka denna. 
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samma bestämmelse väcka en skadeståndstalan vid nationell domstol. Medlemsstater är 

härvid skyldiga att tillse att skadelidande har tillgång till effektiva rättsmedel för att 

genomdriva sin EU-rättsliga rätt till skadestånd.
38

 

 

Konkurrensöverträdelser orsakar stora samhällsförluster. Enbart karteller, den grövsta 

formen av konkurrensöverträdelser,
39

 kostar konsumenter i Europa mellan 25 miljarder 

euro och 69 miljarder euro årligen.
40

 Ändå är fallen av konkurrensrättsliga skadestånd få. 

Under åren 2006-2012 väcktes skadeståndstalan efter endast 15 av de 54 fall som 

kommissionen funnit en konkurrensöverträdelse.
41

 Dessutom är de fall då talan väckts 

begränsat till i huvudsak tre medlemsstater: Storbritannien, Tyskland och 

Nederländerna.
42

 Totalt är det fråga om 50 fall av konkurrensskadestånd begränsat till sju 

medlemsstater:
43

 i övriga medlemsstater väcktes alltså ingen talan.  

 

Då en skadelidande väcker en skadeståndstalan framför nationell domstol gäller den 

generella principen om nationell processuell autonomi: i avsaknad av gemensamma 

processuella regler är det upp till de nationella rättsordningarna att peka ut en behörig 

domstol och vilka processuella regler som tillämpas.
44

 Det innebär att skadestånd på EU-

rättslig grund kommer att föras enligt nationella regler om preskription, talerätt, edition, 

bevisning, beräkning av skadestånd etcetera. Nationella regler får däremot inte vara 

mindre förmånliga än regler som rör liknande situationer enligt nationell rätt 

(likvärdighetsprincipen) eller göra utövandet av de rättigheter som följer av unionsrätten i 

praktiken omöjligt eller orimligt svårt (effektivitetsprincipen). Likvärdighetsprincipen 

innebär, för att ta ett exempel med svenskt perspektiv, att reglerna om preskription för 

skadestånd inte får vara kortare vid skadestånd på EU-rättslig grund än skadestånd 

grundande enbart på 3 kap. 25 § KL. Effektivitetsprincipen ställer å andra sidan upp en 

                                                 
38 Se artikel 47 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna  (hädanefter kallad 

Stadgan). 

39 Karteller har beskrivits som "...cancern på den fria marknadsekonomin" av den förra EU-

kommissionären i konkurrensrättsliga frågor, se Mario Monti, ”Fighting Cartels Why and How? Why 

should we be concerned with cartels and collusive behaviour?” Anförande 00/295 1/09/2000 

<http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-00-295_en.htm> senast kontrollerad 2014-09-27. 

40 Kommissionens konsekvensbedömning (n.6), s. 22. 

41 A.a. s.19. 

42 A.st. 

43 A.st. 

44 Se Alison Jones och Brenda Sufrin (n 4), s. 1083 och där angiven praxis. 
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absolut minimistandard som nationell rätt måste uppfylla i förhållande till materiella EU-

rättsliga regler.
45

 Det innebär, för att återigen ta ett exempel om preskription, att EU-

rätten kan underkänna regler som ställer upp för korta preskriptionsfrister, eller för att 

återkomma till rättsfallet Courage and Crehan, regler som omöjliggör för en part i ett 

konkurrensbegränsande avtal att begära skadestånd av en annan part till samma avtal.
46

 

 

Vid konkurrensskadestånd gör man skillnad på å ena sidan follow on-actions och å andra 

sidan standalone actions. En follow-on action är en privaträttslig talan (i detta 

sammanhang en skadeståndstalan) som väcks avseende en konkurrensöverträdelse som 

en konkurrensmyndighet eller domstol redan fastställt. Ett sådant beslut är ofta bindande 

eller har stark bevisverkan vid en efterföljande skadeståndsprocess. En 

konkurrensmyndighets beslut kan innehålla utförliga beskrivningar av överträdelsen även 

i den offentliga versionen som saknar hänvisning till exempelvis eftergiftsansökan.
47

 När 

en konkurrensmyndighet har avslutat sin utredning har denna ofta samlat in, och själv 

producerat, omfattande material till stöd för sitt beslut. Istället för att själva bedriva 

ytterligare en utredning finns det uppenbara fördelar för en skadelidande med att luta sig 

mot konkurrensmyndighetens beslut och material: skadelidande besparar sig både 

kostnaderna och tiden av att bedriva en ofta komplicerad utredning. En standalone action 

är istället en privaträttslig talan som väcks utan att en konkurrensmyndighet eller domstol 

dessförinnan fastställt en konkurrensöverträdelse. Så är uppenbarligen fallet om en 

konkurrensmyndighet innan skadeståndstalan inte ens inlett en utredning, men även det 

fall att en skadelidande väcker skadeståndstalan rörande en påstådd överträdelse där en 

konkurrensmyndighet visserligen har utfört en utredning, men beslutat att någon 

överträdelse inte föreligger. I detta senare fall kan det finnas relevant material för 

skadelidande att ta del av hos konkurrensmyndigheten. Gemensamt för de båda formerna 

av standalone actions är att skadelidande själv får bära den tunga bördan att bevisa att en 

konkurrensöverträdelse överhuvudtaget föreligger, vilket innebär att eventuell bevisning 

hos konkurrensmyndigheten kan vara av stor betydelse. Konkurrensmyndigheternas 

eftergiftsprogram utgör en rik källa till bevisning. 

                                                 
45 Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson (n 16), s. 199. 
46 A.a. s. 200 f. 

47 Gianni De Stefano (n 24), s. 96. 
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2.2 Konkurrensmyndigheternas eftergiftsprogram 

Det första eftergiftsprogrammet lanserades framgångsrikt i Förenta staterna, och har 

därefter fortsatt sina triumfer även efter inträdet på den europeiska arenan.
48

 Alla 

medlemsstater förutom Malta, där ett förslag till eftergiftsprogram däremot har lagts 

fram,
49

 tillämpar nu någon form av eftergiftsprogram. Eftergiftsprogrammen är nationella 

instrument och en ansökan till en konkurrensmyndighet utgör inte en ansökan till alla 

andra nationella konkurrensmyndigheter: man måste alltså överväga att skicka 

eftergiftsansökningar till flera myndigheter i olika medlemsstater.
50

 

Konkurrensmyndigheterna i Europa har dock förbundit sig att i så långt som möjligt 

utforma sina eftergiftsprogram efter ett europeiskt modellprogram
51

 för att på så sätt 

skapa en uniform tillämpning i Europa. Även kommissionen tillämpar ett 

eftergiftsprogram.
52

 

 

2.2.1 Eftergiftsprogrammens funktion 

Tanken med eftergiftsprogrammet är att företag själva ska ange kartellsamarbeten på 

marknaden och därigenom undgå offentligrättsliga påföljder för sitt deltagande i 

överträdelsen (antingen helt och hållet eller genom nedsättning av påföljden).
53

 Intresset 

av att säkerställa att hemliga karteller upptäcks och bötfälls anses väga tyngre än intresset 

av att bötfälla de företag som samarbetar med konkurrensmyndigheterna och därigenom 

gör det möjligt att upptäcka kartellsamarbeten.
54

 Eftergiften fungerar som incitament att 

röja kartellens existens för konkurrensmyndigheten och destabiliserar således karteller 

                                                 
48 Amit Singh, ”Pfleiderer: assessing its impact on the effectiveness of the European leniency programme” 

[2014] ECLR 110 <http://international.westlaw.com.ezp.sub.su.se/result/default.wl?rp=%2fsearch% 

2fdefault.wl&rltdb=CLID_DB681936271541&sp=intstock-000&rlti=1&service=Search&action= 

Search&query=PFLEIDERER&srch=TRUE&db=ECLR&eq=search&rs=WLIN14.10&rlt=CLID_QRYRL

T4758624381541&fmqv=s&origin=Search&vr=2.0&method=TNC&fn=_top&mt=208&sv=Split&ssrc=91

> senast kontrollerad 2015-01-04. 

49 Se Europeiska konkurrensnätverkets nyhetsbrev 03/2013 <http://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/ 

03_2013/mt_len.pdf> senast kontrollerad 2014-11-29. 

50 Alison Jones och Brenda Sufrin (n 4), s. 678. 

51 Europeiska Konkurrensnätverket,  ”Modellprogrammet för eftergiftsprogram”, reviderad november 

2012 (hädanefter kallad Modellprogrammet). 

52 Kommissionen, ”Tillkännagivande (2006/C298/11) om immunitet mot böter och nedsättning av böter i 

kartellärenden”, C 298/17 (hädanefter kallad kommissionens tillkännagivande). 

53 A.a. p. 1. 

54 Alison Jones och Brenda Sufrin (n 4), s. 677. 
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”inifrån” genom att utnyttja den inneboende ohederligheten i samarbetet.
55

 Det företag 

som först anmäler kartellen till konkurrensmyndigheterna erhåller nämligen immunitet. 

Eftergiftsprogrammen sparar både tid och resurser för konkurrensmyndigheterna som 

istället kan omfördela dessa till andra konkurrensärenden.
56

 Existensen av 

eftergiftsprogram har också en preventiv effekt som medför att färre kartellsamarbeten 

ingås från första början.
57

 

 

Eftergiftsprogrammet utgör konkurrensmyndigheternas effektivaste vapen i striden mot 

karteller både på nationell och europeisk nivå.
58

 Eftergiftsprogrammet står nämligen för 

en stor majoritet av kommissionens upptäckta och bötfällda karteller,
59

 och att 

eftergiftsprogrammet utgör ett effektivt medel vid tillämpningen av artikel 101 FEUF har 

lyfts fram av EU-domstolen i dess praxis.
60

 

 

2.2.2 Material som ges in vid eftergiftsförfarandet 

För att erhålla immunitet måste ett kartellföretag inkomma med upplysningar och 

bevismaterial som ger konkurrensmyndigheten möjlighet att utföra en målinriktad 

inspektion.
61

 För att konkurrensmyndigheten ska kunna utföra en målinriktad inspektion 

krävs av företaget att det inkommer med en så kallad företagsredogörelse som ska 

innehålla en detaljerad beskrivning av den misstänkta kartellen, däribland dess mål, 

aktiviteter och arbetsmetoder.
62

 Företagsredogörelsen ska vidare innehålla en beskrivning 

av den berörda produkten eller tjänsten, geografisk omfattning, varaktighet och en 

uppskattning av de marknadsvolymer som påverkats av den misstänkta kartellen. 

                                                 
55 Amit Singh (n 48). 

56 A.a. 

57 Se KKV:s hemsida <www.konkurrensverket.se/t/Page____571.aspx> senast kontrollerad 2014-10-24. 

58 Europeiska konkurrensnätverkets resolution den 23 maj 2012, s. 1; kommissionen, kommissionens 

observationer enligt art. 15(3) av rådets förordning 1/2003 med anledning av mål nr. HC08C03243 

(National Grid), s. 7 p. 12. 

59 Statistik från 2010 visar att sex av sju beslut från kommissionen om konkurrensöverträdelser avseende 

kartellsamarbete grundade sig på utredningar som initierats genom eftergiftsprogrammet (European 

Commission, Annual Activity Report 2010 — DG Competition (2010), s.5, tillgänglig på <http:// 

ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/comp_aar.pdf> senast kontrollerad 2014-10-26. Även empirisk 

forskning tyder på att eftergiftsprogram bidrar till att göra marknader mer konkurrenskraftiga, se Gordon J 

Klein, ”Cartel destabilization and leniency programs: Empirical evidence” [2010] ZEW Discussion Papers, 

No. 10-107, s. 16. 

60 Se till exempel Pfleiderer, p. 25. 

61 Se kommissionens tillkännagivande (n 52), p. 8. 

62 A.a. p. 9(a). 



17 

 

Dessutom ska företaget uppge specifika datum, platser, innehåll och kartelldeltagare.
63

 

Förutom företagsredogörelser ska sökanden  även lämna in annan bevisning som den har 

i sin besittning, däribland sådan bevisning som tillkommit i samband med överträdelsen 

(så att säga redan befintligt material).
64

 

 

På grund av eftergiftshandlingarnas känsliga karaktär strävar konkurrensmyndigheterna 

efter att skydda dessa från utomstående. Konkurrensmyndigheterna verkar därför för att 

inskränka spridningen av sådana handlingar. Kommissionens tillkännagivande stadgar att 

företagsredogörelser skickas till andra konkurrensmyndigheter endast om den mottagande 

konkurrensmyndigheten beviljar samma sekretesskydd som kommissionen,
65

 och 

nationella domstolar tillställs företagsredogörelser endast med sökandens medgivande.
66

 

Modellprogrammet innehåller liknande skyddsbestämmelser.
67

 Kommissionens 

tillkännagivande stadgar vidare uttryckligen att företagsredogörelser inte kommer att 

tillställas skadelidande eller anmälare.
68

 Så som EU-domstolen pekat ut i Pfleiderer är 

dock varken kommissionens tillkännagivande eller modellprogrammet bindande för 

medlemsstaterna eller de nationella domstolarna och eftergiftshandlingar kan därför ändå 

tillgängliggöras genom editionsföreläggande eller genom regler om 

handlingsoffentlighet.
69

 

 

2.2.3 Eftergift och follow-on actions. Vad är problemet? 

En företagsredogörelse utgör i praktiken ett erkännande om delaktighet i en kartell och 

därför naturligen ett hett byte för den som avser att väcka en skadeståndstalan mot 

företaget med anledning av överträdelsen. Till detta hör nämligen att immunitet som ges 

inom ramen för eftergiftsprogrammet inte skyddar företaget från privaträttsliga anspråk.
70

 

Om en skadelidande har tillgång till handlingar som ett företag frivilligt lämnat in inom 

ramen för eftergiftsprogrammet kan man hävda att företaget hamnar i en sämre position 

                                                 
63 A.st. 

64 A.a. p. 9(b). 

65 A.a. p. 35. 

66 A.a. p. 26. 

67 Modellprogrammet (n 51), s. 8 f. 

68 Kommissionens tillkännagivande (n 52), p. 33. 

69 Pfleiderer, p. 21-22. 
70 Kommissionens tillkännagivande (n 52), p. 39, och för svensk del, konkurrensverkets allmänna råd om 

eftergift och  nedsättning av konkurrensskadeavgift (konkurrensverkets författningssamling 2012:1), p. 61. 
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än företag som valt att inte samarbeta med konkurrensmyndigheten. Förutom det 

uppenbara förhållandet att företagsredogörelser utgör mycket fördelaktigt bevismaterial, 

kan eftergiftsansökande hamna i en sämre position på grund av att det är mindre troligt att 

denna kommer att överklaga ett beslut eller dom där denne framgångsrikt erhållit 

eftergift, vilket innebär att denne ensamt står med ett laga kraft vunnet beslut om 

konkurrensöverträdelse emot sig. Detta kan medföra att företag av rädsla för de 

privaträttsliga konsekvenserna låter bli att överhuvudtaget ansöka om eftergift eller 

medvetet begränsar sitt samarbete för att på så sätt skydda sig från en förestående 

privaträttslig talan.
71

 Konkurrensmyndigheterna menar därför att tillgång till 

eftergiftshandlingar kan hota effektiviteten hos eftergiftsprogrammet,
72

 en ståndpunkt 

som också återgetts i EU-domstolens praxis.
73

 

 

2.3 Bevisning i konkurrensmål 

Det är svårt att nå framgång med konkurrensskadeståndsanspråk i EU. Tillgången till 

bevisning anses härvid spela en avgörande roll.
74

 Det är nämligen den som påstår att en 

överträdelse föreligger som bär bevisbördan härför. Ytterligare faktorer som bidrar till 

bevisningens betydelse i konkurrensmål är 1) att konkurrensmål är särskilt 

informationsintensiva på grund av konkurrensrättens underliggande ekonomiska natur, 2) 

att konkurrensmål ofta präglas av informationsasymmetri: de bevis käranden behöver för 

att vinna ett konkurrensmål finns oftast hos motparten eller tredje man, och 3) att 

medlemsstater generellt tillämpar snäva editionsregler.
75

 

 

Konkurrensmål förutsätter ofta komplexa bedömningar om ekonomiska samband och 

effekter.
76

 Det innebär att den som söker skadestånd behöver tillgång till inte bara goda 

                                                 
71 Vitboken (n 8), s. 11. 

72 A.st. 

73 Se Pfleiderer p. 26; C-536/11 Bundeswettbewerbsbehörde v Donau Chemie AG and Others, p. 42. 

74 Se kommissionens arbetsdokument (n 32), s. 28. 
75 A.st. 

76 Se företalet p. 14 Direktivet; Alison Jones och Brenda Sufrin (n 4) s. 1086; Roger Gamble, ”Whether 

neap or spring, the tide turns for private enforcement: the EU proposal for a Directive on damages 

examined” [2013] ECLR 611 <http://international.westlaw.com.ezp.sub.su.se/result/default.wl?rp=% 

2fsearch%2fdefault.wl&rltdb=CLID_DB681936271541&sp=intstock-000&rlti=1&service= 

Search&action=Search&query=PFLEIDERER&srch=TRUE&db=ECLR&eq=search&rs=WLIN14.10&rlt

=CLID_QRYRLT4758624381541&fmqv=s&origin=Search&vr=2.0&method=TNC&fn=_top&mt=208&s

v=Split&ssrc=91> senast kontrollerad 2015-01-04. 
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kunskaper inom juridik, utan också ekonomi. Dessutom måste käranden ha kunskap och 

förmåga att bevisa ett brett spektra av underliggande förhållanden, till exempel 

motpartens affärsförhållanden, kommersiella strategi, prissättning, kostnadsstruktur och 

marknadsandelar.
77

 Särskilt problematiskt är det i relation till karteller som är hemliga till 

sin natur och som till och med konkurrensmyndigheterna har svårt att upptäcka trots sina 

vida utredningsbefogenheter.
78

 Har käranden väl lyckats bevisa en överträdelse återstår 

ändå för denne att bevisa skadans existens, kausalitet och storlek. I vilken utsträckning 

käranden kan få tillgång till bevisning i konkurrensmål får alltså avgörande konsekvenser 

för dennes incitament att väcka talan, dennes möjlighet att nå framgång med anspråket, 

och kostnaderna i målet.
79

 

 

2.4 Avsaknaden av EU-rättslig lagstiftning 

En skadeståndstalan väcks och utförs vid de nationella domstolarna enligt nationell rätt. 

Skillnaderna mellan medlemsstaternas regleringar ifråga om konkurrensskadestånd har 

beskrivits som ”häpnadsväckande” i en studie upprättad med anledning av 

kommissionens förslag.
80

 Vissa medlemsstater framstår således som mer processvänliga 

än andra för skadelidande. Skillnaderna innebär också att skadelidandes förutsättningar 

att föra en skadeståndstalan framgångsrikt beror på vilken eller vilka domstolar och 

tillämplig lag som internationellt privaträttsliga regler
81

 pekar ut.
82

 På detta sätt riskerar 

ojämlika konkurrensförhållanden att uppstå mellan konkurrerande företag i olika 

                                                 
77 Se kommissionens arbetsdokument (n 32), s. 28. 

78 Alison Jones och Brenda Sufrin (n 4) s. 677. 

79 Andrea Renda med fler, ”Making antitrust damages actions more effective in the EU: welfare impact 

and potential scenarios” [2007] slutligt betänkande till kommissionen DG COMP/2006/A3012, s. 345; 

Helene Andersson, & Elisabeth Legnerfält (numera Eklund),”Skadestånd vid brott mot konkurrensreglerna 

– ligger svensk lagstiftning i framkant?” [2009] Europarättslig Tidskrift 295, s.307. 

80 Se Denis Waelbroeck med flera, ”Study on the conditions of claims for damages in case of infringement 

of EC competition rules” [2004] komparativ studie utförd åt kommissionen av Ashurst, s. 1. 

81 Se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska 

förpliktelser (Rom II-förordningen) OJ L199/40. och rådets förordning (EG) 44/2001 av den 22 december 

om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel 

I-förordningen) OJ L12/1. 

82 Huvudregeln är visserligen att talan ska väckas vid domstolen i svarandens hemvist (artikel 2 Bryssel I-

förordningen). Undantagsregler föreligger dock, däribland art. 5.3 och artikel 6.1 Bryssel I-förordningen. 

Hur dessa regler förhåller sig till konkurrensbestämmelserna är under prövning vid EU-domstolen, och 

generaladvokaten har i målet uttalat att skadelidande torde kunna väcka talan mot alla kartelldeltagare som 

är solidariskt ansvariga vid en av svarandenas hemvist, se C-352/13Cartel Damage Claims Hydrogen 

Peroxide SA v. Evonik Degussa GmbH and Others [2013], generaladvokat Niilo Jääskinens förslag till 

avgörande. 
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medlemsstater, vilket inte överensstämmer med föreställningen om den fria inre 

marknaden i EU.
83

 Olikheterna i rättsordningarna mellan medlemsstaterna öppnar upp för 

forum shopping, det vill säga att käranden väljer ett av flera forum att väcka talan vid 

därför att det verkar förmånligast för denne.
84

 Att väcka en talan i en främmande 

medlemsstat är dock ofta förenat med svårigheter och höga kostnader. Mindre och 

medelstora företag är därför i praktiken ofta bundna till jurisdiktionen i sin hemstat då de 

inte har råd att väcka talan utomlands i en medlemsstat där de processuella reglerna är 

mer gynnsamma, vilket skapar ett ojämnt spelfält i förhållande till de stora företag som 

har de ekonomiska musklerna att väcka talan vid andra medlemsstater där reglerna 

eventuellt är mer fördelaktiga.
85

 Slutkonsumenter torde sällan, om inte alls, ha 

förutsättningar eller motiv att driva en skadeståndstalan utanför sin hemstat: eventuell 

ersättning den enskilda kan vinna är för liten i förhållande till den ekonomiska risken en 

skadeståndstalan kan innebära. På så sätt riskerar man att nå en ordning där endast de 

redan kapitalstarka företagen får ersättning för sina skador, medan de mindre företagen 

eller slutkonsumenterna får bära kostnaderna för de konkurrensbegränsade samarbetena. 

Detta är såklart oförenligt med tanken om att konkurrensrätten ska syfta till att maximera 

konsumenternas välfärd.
86

 

 

Härvid har regler om edition och tillgång till eftergiftshandlingar hos 

konkurrensmyndigheterna lyfts fram som ett område där stora olikheter mellan 

medlemsstaterna föreligger. Storbritannien har exempelvis generösa editionsregler som 

möjliggör för part att få ut bevisning redan innan en process framför domstol pågår, så 

kallad pre-trial discovery, medan andra medlemsstater överhuvudtaget saknar effektiv 

tillgång till bevisning för skadelidande.
87

 Vissa medlemsstater tillåter en relativt generös 

insyn i konkurrensmyndigheternas akt, till exempel Sverige, medan andra helt utestänger 

sådan tillgång.
88

 

 

                                                 
83 Kommissionens konsekvensbedömning (n. 6), s. 20. 
84 A:a., s. 19. 

85 A.st. 

86 Alison Jones och Brenda Sufrin (n 4), s. 41 ff, se även Johan Karlsson och Marie Östman (n 15), s. 9 f. 

87 Kommissionens konsekvensbedömning (n. 6), s. 19. 

88 A.a. s. 20 
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Harmoniserade regler skulle eliminera de faktorer som skapar dessa ojämna förhållanden 

mellan företag och konsumenter i olika medlemsstater. Harmoniserade regler skapar 

dessutom förutsebarhet, vilket möjliggör för företag att fatta avvägda beslut med insikt 

om konsekvenserna, till exempel av att lämna in företagsredogörelser inom ramen för ett 

eftergiftsprogram eller att initiera ett förlikningsförfarande. Gemensamma regler 

underlättar också samarbetet mellan nationella konkurrensmyndigheter sinsemellan och i 

förhållande till kommissionen eftersom uniforma regler gör det möjligt att överblicka 

vilket sekretesskydd de övriga myndigheterna erbjuder. 

 
2.5 Sammanfattning 

Direktivets regler om tillgång till bevisning hos konkurrensmyndigheterna ska således 

lösa åtminstone tre olika problem: 

1) bristen på harmoniserade regler i EU medför att företag i olika medlemsstater 

konkurrerar på olika villkor, eftersom möjligheterna och utsikterna att nå 

framgång med en skadeståndstalan skiljer sig beroende på medlemsstaternas 

nationella regler,
 89

 

2) att genom införande av minimiregler som garanterar skadelidande vissa 

möjligheter till edition underlätta för skadelidande att driva skadeståndsanspråk, 

utan att för den delen uppmuntra till opåkallat processande eller ospecifika 

begäran om edition av handlingar i syfte att upptäcka bevisning man inte sedan 

tidigare visste existerade, så kallade fishing expeditions,
90

 och 

3) att skapa balans mellan privat och offentlig tillämpning, genom att medge regler 

som ger viss tillgång till handlingar i konkurrensmyndigheternas akt, utan att för 

den delen hota effektiviteten hos konkurrensmyndigheternas eftergiftsprogram.
91

 

 

I nästa kapitel undersöks EU-domstolens praxis och varför lagstiftaren anser att denna 

inte på ett tillfredsställande sätt kan lösa de problem på området som Direktivet avser att 

göra. 

                                                 
89 Kommissionens arbetsdokument (n 32), s. 8. 

90 A.a. s. 23 f. 

91 A.a. s. 11. 
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3 EU-domstolens praxis och nationella mål 

Innan kommissionen lanserade sitt förslag till Direktiv, men under tiden för dess arbete 

med förslaget, fick EU-domstolen chansen att ta ställning till frågan om skadelidandes 

tillgång till eftergiftshandlingar. Frågan är en intressekonflikt mellan skadelidandes rätt 

att erhålla skadestånd för konkurrensöverträdelser och det allmännas intresse av en 

effektiv offentlig tillämpning. EU-domstolens praxis är grundläggande för förståelsen av 

Direktivets uppkomst och dess regler. 

 

3.1 C-360/09 Pfleiderer 

Pfleiderer var EU-domstolens första tillfälle att döma i frågan om aktinsyn i relation till 

eftergiftshandlingar. Frågan var huruvida nationella regler som tillåter att 

eftergiftshandlingar lämnas ut till skadelidande var i strid med EU-rätten, därför att 

sådana regler hindrar EU-rättens effektiva genomslag. 

 

Den korta bakgrunden till fallet var följande: Den tyska konkurrensmyndigheten 

(Bundeskartellamt) hade bötfällt en grupp företag på pappersdekormarknaden för 

överträdelser av artikel 101 FEUF. Pfleiderer, kund till de bötfällda företagen, förberedde 

en skadeståndstalan och ansökte om att få ut samtliga handlingar hos Bundeskartellamt. 

Bland dessa handlingar ingick handlingar som lämnats i syfte att få eftergift enligt det 

tyska eftergiftsprogrammet. Efter att ha nekats tillgång till eftergiftshandlingarna 

överklagade Pfleiderer Bundeskartellamts beslut. Domstolen önskade därvid bevilja 

sökandens begäran, men vilandeförklarade målet och begärde ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen enligt artikel 267 FEUF. 

 

EU-domstolen konstaterade att det saknas gemensamma regler för utlämnande av 

eftergiftshandlingar, eftersom kommissionens föreskrifter och modellprogrammet inte är 

bindande för medlemsstaterna.
92

 Således är det medlemsstaternas nationella regler som 

tillämpas vid talan om skadestånd med grund i artikel 101 FEUF.
93

 Medlemsstaternas 

nationella regler får däremot inte tillämpas på sådant sätt att EU-rättens genomslag görs 

                                                 
92 Se Pfleiderer p. 21-22. Se även ovan under 2.3. 
93 A.a. p. 23. 
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omöjligt eller orimligt svårt.
94

 Härvid gagnar konkurrensmyndigheternas 

eftergiftsprogram en effektiv tillämpning av artikel 101 FEUF, och tillgängliggörande av 

eftergiftshandlingar kan påverka denna effektivitet negativt.
95

 Skadelidande har dock 

enligt fast praxis rätt till skadestånd för skada som orsakats av konkurrensöverträdelser, 

och utövandet av denna rätt bidrar också till en effektivare tillämpning av artikel 101 

FEUF.
96

 Med iakttagande av likvärdighets- och effektivitetsprincipen ska denna 

intressekonflikt lösas av den nationella domstolen genom en avvägning från fall till fall 

mellan de motstående intressena, enligt nationell rätt och med beaktande av alla relevanta 

omständigheter i målet (Pfleiderer-testet).
97

 

 

EU-domstolen gav således inte ett klart besked i frågan om eftergiftshandlingars status i 

förhållande till skadelidande. Istället har man lämnat bedömningen åt de nationella 

domstolarna att göra i varje enskilt fall efter en intresseavvägning. Hur denna 

intresseavvägning ska göras förklarade dock inte EU-domstolen närmare, och det var 

därför många som såg fram emot EU-domstolens chans att göra ett förtydligande två år 

senare. 

 

3.2 C-536/11 Donau Chemie 

Bakgrunden till fallet var i korthet följande: I mars 2010 fattade Oberlandsgericht Wien 

beslutet att bötfälla flera företag, däribland Donau Chemie, för åsidosättande av artikel 

101 FEUF på marknaden för partihandel av tryckkemikalier. VDMT, en organisation för 

företag på tryckerimarknaden, ansökte hos Oberlandsgericht Wien om tillgång till 

handlingarna i målet mellan den österrikiska konkurrensmyndigheten och Donau Chemie. 

Handlingarna skulle användas för att utreda skadans karaktär och omfattning, samt om 

det bedömdes lämpligt att väcka en skadeståndstalan. Enligt österrikisk rätt gällde dock 

att handlingar i ett konkurrensärende endast fick lämnas ut om båda parterna i förfarandet 

medgav det. Frågan som ställdes var således huruvida de österrikiska reglerna gjorde det  

                                                 
94 A.a. p. 24. 

95 A.a. p. 25-26. 

96 A.a. p. 28-29. 

97 A.a. p. 30-31. 
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möjligt eller orimligt svårt för skadelidande att göra sina rättigheter som följer av artikel 

101 FEUF gällande.
98

 

 

EU-domstolen upprepade i stora drag vad man slutit sig till i Pfleiderer, nämligen att den 

nationella domstolen ställd inför detta problem måste göra en intresseavvägning i varje 

enskilt fall. Nationella regler måste därför vara utformade på ett sådant sätt att en 

intresseavvägning möjliggörs i varje enskilt fall.
99

 Det spelar härvid ingen roll huruvida 

den nationella lagstiftaren på förhand har gjort en avvägning mellan olika intressen vid 

lagstiftningsarbetet.
100

 Man angav också uttryckligen att endast ett påstående om att 

tillgängliggörande av editionshandlingar påverkar eftergiftsprogrammens effektivitet 

menligt inte räcker för att vägra skadelidande tillgång till dessa handlingar.
101

 Domen 

betydde således inga större förändringar i sak. Man stannade för den bedömning man 

tidigare gjort i Pfleiderer, och preciserade inte heller närmare vilka omständigheter som 

aktualiseras vid en intresseavvägning enligt Pfleiderer-testet.  

 

3.3 Nationella mål efter Pfleiderer 

De nationella målen efter Pfleiderer illustrerar den inneboende problematiken i att 

tillämpa en ordning där frågan om utlämnande av eftergiftshandlingar avgörs från fall till 

fall enligt nationell rätt: domstolarna kommer nämligen till olika slut, vilket innebär att 

oenhetlig praxis bildas och förutsättningarna för konkurrensskadestånd blir olika från 

medlemsstat till medlemsstat. Frågan om förhållandet mellan Pfleiderer och 

eftergiftshandlingar har inte prövats i alla medlemsstater (däribland inte Sverige). Viss 

praxis har däremot vuxit fram i medlemsstater där den privata tillämpningen av 

konkurrensreglerna är vanligast, nämligen Storbritannien och Tyskland. 

 

                                                 
98 Domstolen ställde även frågan huruvida reglerna var i strid med likvärdighetsprincipen, även om 

reglerna om tillgång till handlingar i konkurrensärenden gällde både konkurrensärenden enligt nationell rätt 

och EU-rätt. EU-domstolen fick inte anledning att besvara frågan, men generaladvokat Jääskinen tog sig tid 

att besvara frågan nekande: de österrikiska reglerna var inte i strid med likvärdighetsprincipen (se C-536/11 

Bundeswettbewerbsbehörde v Donau Chemie AG and Others [2013], generaladvokat Niilo Jääskinens 

förslag till avgörande). 

99 Donau Chemie, p. 35. 

100 A.st. 

101 A.a. p. 46. 
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I Tyskland har domstolarna tagit en restriktiv hållning till utlämnande av 

eftergiftshandlingar. Man har i två rättsfall (däribland den nationella uppföljaren till 

Pfleiderer) nekat skadelidande tillgång till eftergiftshandlingar.
102

 Intresset av att skydda 

eftergiftshandlingarna har ansetts väga tyngre än skadelidandes intresse av att få del av 

dem. De tyska domstolarna har härvid poängterat riskerna för eftergiftsprogrammens 

effektivitet ett utlämnande av eftergiftshandlingar skulle utgöra. Dessutom har 

domstolarna ansett att kartellföretaget som lämnar in eftergiftshandlingar har berättigade  

förväntningar om att handlingarna hålls hemliga. Man har även satt frågan om 

utlämnande av eftergiftshandlingar i relation till de andra relevanta civilprocessuella 

reglerna och härvid konstaterat att det inte är omöjligt eller orimligt svårt att föra en talan 

om konkurrensskadestånd för skadelidande även om eftergiftshandlingarna inte finns 

tillgängliga. Domstolarna har härvid betonat att enligt tysk rätt ett beslut om 

konkurrensöverträdelse är bindande i en efterföljande civilrättslig process. Det bör 

understrykas att dessa rättsfall avgjorts på bedömningar gjorda efter de specifika 

omständigheterna i fallen, vilket innebär att man ändå inte kan ta ett skydd för 

eftergiftshandlingar för givet.
103

 

 

I Storbritannien har man i National Grid
104

 intagit en något mer generös hållning till ett 

utlämnande av eftergiftshandlingar. Bakgrunden i fallet var följande: I januari 2007 

beslutade kommissionen att bötfälla 20 företag som deltagit i en omfattande kartell på 

marknaden för försäljning av GIS (utrustning som används för att kontrollera energiflödet 

i elnätet). En skadelidande väckte en follow-on action framför engelsk domstol och 

begärde att få tillgång till handlingar hos kartellföretagen, däribland eftergiftshandlingar 

som ingivits till kommissionen inom ramen för kommissionens eftergiftsprogram. 

 

Den engelska domstolen konstaterade inledningsvis att Pfleiderer, då en begäran om 

utlämnande görs vid nationell domstol, även omfattar tillgång till handlingar ingivna till 

kommissionen genom dess eftergiftsprogram och inte endast handlingar ingivna inom 

                                                 
102 Amtsgericht Bonn 51 Gs 53/09 och Oberlandsgericht Düsseldorf V-4 Kart 5+6/11. 

103 Thorsten Mäger med fler, ”Access to Leniency Documents – Another Piece in the Puzzle Regarding 

Public and Private Antitrust Enforcement? (Germany)” [2013] Journal of European Competition Law & 

Practice 182, s. 183. 

104 National Grid Electricity Transmission Plc v ABB Ltd & Others [2012] EWHC 869 (Ch). 
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ramen för rent nationella program. Man betonade det faktum att EU-domstolen inte i 

något avseende gjort någon distinktion mellan kommissionens och nationella 

konkurrensmyndigheters eftergiftsprogram i Pfleiderer.
105

 Därefter gjorde domstolen en 

intresseavvägning enligt Pfleiderer-testet. Man beaktade härvid huruvida 

eftergiftsansökande försattes i en sämre position än de andra kartellföretagen om edition 

meddelades och huruvida ett editionsföreläggande kan komma att skada effektiviteten 

hos eftergiftsprogrammet. Vad gäller detta förhållande anförde domstolen att om de böter 

som företaget slipper genom att ansöka om eftergift är tillräckligt höga finns incitament 

att ansöka om eftergift trots risken för civilrättsliga följder. Man tog även i beaktande 

huruvida sökanden hade möjlighet att få tillgång till handlingarna på annat sätt. Till 

skillnad från generaladvokat Jan Mázak i Pfleiderer (och de tyska domstolarna i 

rättsfallen ovan) ansåg man dock inte att kartellföretagen hade berättigade förväntningar 

om att eftergiftshandlingarna inte skulle lämnas ut. Domstolen ansåg att ett utlämnande 

av eftergiftsmaterial var motiverat, men endast handlingar som ansågs tillräckligt 

relevanta för skadelidandes talan. Domstolen gjorde därför en individuell bedömning av 

varje enskild handlings relevans, vilket slutligen ledde till utlämnande av visst  

eftergiftsmaterial. 

 

3.4 Sammanfattning och kommentarer 

Vid prövning av huruvida skadelidande ska få tillgång till bevisning ingivet inom ramen 

för ett eftergiftsprogram råder i bristen på gemensamma EU-rättsliga regler huvudregeln 

om nationell processuell autonomi. De nationella reglerna får dock inte tillämpas på ett 

sådant sätt att likvärdighetsprincipen eller effektivitetsprincipen sätts åt sidan (vilket var 

fallet i Donau Chemie) och omöjliggör en intresseavvägning från domstolens sida där 

domstolen kan beakta parternas intressen och alla relevanta faktorer i varje enskilt fall. 

EU-domstolens praxis utesluter inte att eftergiftshandlingar kan komma att lämnas ut. 

Pfleiderer och Donau Chemie tycks inte heller göra skillnad på olika former av 

eftergiftshandlingar: även företagsredogörelser torde principiellt vara tillgängliga. 

 

                                                 
105 Kommissionen, som av domstolen hade fått tillfälle att inkomma med yttrande i målet, hade slutit sig 

till samma slutsatser i dessa hänseenden, se kommissionens observationer i National Grid (n 58), s. 6. 



27 

 

EU-domstolens praxis har skapat stor diskussion. Frågan är känslig eftersom den rör två 

centrala beståndsdelar av kartellbekämpningen, nämligen eftergiftsprogrammets 

effektivitet och den enskildes rätt till skadestånd.
106

 Många, såväl praktiserande advokater 

på området som kommissionen,
107

 anser att det är nödvändigt att eftergiftshandlingar – 

och då framförallt företagsredogörelser – hålls skyddade för att bevara effektiviteten hos 

eftergiftsprogrammen. I efterdyningarna av Pfleiderer uttalade cheferna för 

konkurrensmyndigheterna att man ”...så långt som nationell rätt medger det avser att 

skydda eftergiftshandlingar.”
108

 Flera hade alltså hellre sett att EU-domstolen följt 

generaladvokatens förslag till avgörande i målet. Generaladvokaten (liksom Direktivet) 

gjorde skillnad på redogörelser som företag frivilligt lämnat in med anledning av 

eftergiftsansökan och andra redan befintliga handlingar, där de förstnämnda till skillnad 

från de senare inte skulle göras tillgängliga för sökanden.
109

 Att man möjliggör för 

skadelidande att i vissa fall få tillgång till eftergiftsmaterial menar man verkar hämmande 

på eftergiftsprogrammens effektivitet. Eftersom programmen är helt beroende av 

företagens medverkan måste det finnas tillräckliga incitament för företagen att samarbeta 

– det måste framstå som mer lönsamt att på detta sätt lämna kartellen än att fortsätta 

kartellsamarbetet. Kan ett kartellföretag inte med säkerhet överse konsekvenserna av att 

en eftergiftsansökan lämnas in – där risken för civilrättsliga anspråk utgör en relevant 

faktor – riskerar företag att dra sig för att närma sig konkurrensmyndigheterna.
110

 

                                                 
106 Amit Singh (n 48). 

107 Se Michael Sanders med flera, ”Disclosure of leniency materials in follow-on damages actions: 

striking "the right balance" between the interests of leniency applicants and private claimants?” [2013] 

ECLR 174 <http://international.westlaw.com.ezp.sub.su.se/result/result.aspx?mt=208&db=ECLR&eq= 

search&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&ss=CNT&scxt=WL&rlti=1&tnprpdd=None&cxt=RL&fmqv=c&met

hod=TNC&service=Search&rltdb=CLID_DB681936271541&elmap=Inline&cnt=DOC&spa=intstock-

000&query=PFLEIDERER&vr=2.0&fn=_top&origin=Search&rlt=CLID_QRYRLT4758624381541&sv=S

plit&n=18&tnprpds=TaxNewsFIT&rs=WLIN14.10> senast kontrollerad 2015-01-04; Andreas Geiger, 

”The end of the EU cartel leniency programme”, [2011] ECLR 535 <http://international.westlaw.com. 

ezp.sub.su.se/result/result.aspx?origin=Search&fmqv=c&vr=2.0&eq=search&rlti=1&tnprpdd=None&meth

od=TNC&rltdb=CLID_DB681936271541&cnt=DOC&db=ECLR&tnprpds=TaxNewsFIT&n=27&fn=_top

&service=Search&query=PFLEIDERER&sv=Split&spa=intstock-000&scxt=WL&rlt=CLID 

_QRYRLT4758624381541&rs=WLIN14.10&ss=CNT&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&mt=208> senast 

kontrollerad 2015-01-04. 

108 Europeiska konkurrensnätverket, ”Protection of Leniency material in the context of civil damages” 

Resolution av23 maj 2012, s. 3 (tillgänglig på <http://ec.europa.eu/competition/ecn/ 

leniency_material_protection_en.pdf> senast kontrollerad 2015-01-04. 

109 Se C-360/09 Pfleiderer AG v Bundeskartellamt [2011] ECR I-05161, generaladvokat Jan Mázaks 

förslag till avgörande, p. 46-47. 
110 Amit Singh (n 48). 
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Dessutom är kritikerna oroliga att företag inte kommer att samarbeta fullt ut eftersom 

uppgifterna de lämnar kan komma i skadelidandes händer. Kommissionen anför 

dessutom att det även är i de skadelidande företagens intresse att kartellföretag avslöjar 

samarbetena genom att ansöka om eftergift, eftersom konkurrensmyndigheterna i många 

fall annars inte kommit att upptäcka överträdelserna.
111

 Majoriteten av skadeståndstalan 

är follow-on actions, vilket innebär att antalet skadelidande som erhåller ersättning skulle 

vara färre om eftergiftsprogrammet förlorade effektivitet. Även om skadelidande skulle få 

det svårare att föra en skadeståndstalan genom att eftergiftshandlingarna skyddades, 

innebär åtminstone en eftergiftsansökan som avslöjar en kartell att skadelidande inte 

åsamkas mer skada, eftersom överträdelsen upphör. 

 

Andra menar dock att effekterna av Pfleiderer har överdrivits.
112

 Även om 

konkurrensmyndigheter gjort mycket för att försöka skydda eftergiftshandlingar, så har 

regelverket inte heller innan Pfleiderer innehållit regler som på ett absolut sätt skyddat 

eftergiftshandlingar.
113

 En viss osäkerhet kring behandlingen av eftergiftshandlingar har 

således alltid funnits. Vidare utgör risken att en skadelidande får tillgång till 

eftergiftshandlingar endast en av flera faktorer att överväga för den som avser att ansöka 

om eftergift – det behöver alltså inte ensamt utgöra den avgörande faktorn huruvida en 

ansökan om eftergift görs eller inte. Så som den brittiska domstolen i National Grid 

påpekade är själva kärnan i eftergiftsprogrammet immunitet mot offentligrättsliga 

påföljder (böter): det är detta eftergiftsansökande primärt vill uppnå. Om således 

bötesbeloppen som företaget undviker är tillräckligt höga kommer företag fortsätta att 

ansöka om eftergift. Med detta resonemang borde således incitamenten att ansöka om 

eftergift ha ökat senare år eftersom utdömda böter historiskt sett blir högre och högre.
114

 

Vidare bör framhållas att konkurrensöverträdelser kriminaliserats i vissa medlemsstater 

med påföljder för enskilda personer i företagsledningen.
115

 För det fall att 

                                                 
111 Europeiska konkurrensnätverket (n 108), s. 3. 

112 Amit Singh (n 48). 

113 A.st. 

114 Se kommissionens kartellstatistik, tillgänglig på <http://ec.europa.eu/competition/cartels/ 

statistics/statistics.pdf> senast kontrollerad 2014-11-06. 

115 Stater som tillämpar ”individuella” eftergiftsprogram är till exempel Storbritannien och Nederländerna, 

se Florence Thépot, ”Leniency and individual Liability: Opening the Black Box of the Cartel” [2001] The 

Competition Law Review 221, s. 223. 
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eftergiftsprogrammen utsträcker sig till att även innefatta immunitet från dessa påföljder 

torde incitament att ansöka om eftergift kvarstå vare sig eftergiftshandlingar skyddas eller 

ej, eftersom den enskildes intresse av att undvika straffrättslig påföljd inte påverkas av 

huruvida skadelidande kan få tillgång till eftergiftshandlingar.
116

 Kommissionen har trots 

Pfleiderer under år 2013 sett ett fortsatt flöde av eftergiftsansökningar,
117

 och 

kommissionens kartellbekämpning beskrivs som fortsatt effektiv.
118

 Kommissionen har 

inte heller bevis för att den nuvarande ordningen med Pfleiderer har haft, eller kommer 

att ha, en negativ inverkan på antalet eftergiftsansökningar som ges in.
119

 

 

Den lösning EU-domstolen valt innebär även vissa fördelar, även om denna aspekt av 

Pfleiderer och Donau Chemie sällan berörs i doktrinen. Till att börja med riskerar 

absoluta regler att undergräva en effektiv tillämpning av artikel 101 FEUF och de 

rättigheter som denna bestämmelse ger enskilda: får skadelidande tillgång till alla 

handlingar i ett ärende riskeras effektiviteten hos den offentliga tillämpningen av 

konkurrensreglerna och skyddet för affärshemligheter eller personlig integritet. En regel 

som inte medger att skadelidande erhåller några handlingar överhuvudtaget riskerar 

däremot att inskränka dennes rätt till effektiva rättsmedel, eftersom en sådan regel kan 

göra det omöjligt eller orimligt svårt att genomdriva en skadeståndstalan.
120

 En 

intresseavvägning i varje enskilt fall ger istället domstolen en flexibilitet att uppnå en 

lämplig lösning i det konkreta fallet. När prövningen görs enligt nationell rätt kan 

domstolen beakta övriga nationella civilprocessuella regler: i en medlemsstat kan ett 

utlämnande vara motiverat därför att reglerna i övrigt inte i tillräcklig utsträckning hjälper 

skadelidande, medan i en annan medlemsstat skadelidande på ett effektiv sätt kan väcka 

en skadeståndstalan oberoende av att bevisningen utlämnas. Nackdelen i detta hänseende 

är att möjligheterna att komma åt bevisning blir olika i medlemsstaterna, vilket de 

nationella målen efter Pfleiderer har visat. Man hamnar då i problemet med ojämlika 

                                                 
116 På motsvarande sätt kan enligt svensk rätt den som ansöker om eftergift erhålla immunitet från ett  

eventuellt näringsförbud, se 9 § lag (2014:836) om näringsförbud. 

117 Se kommissionen, ”Tjänstedokument som följer kommissionens rapport om konkurrenspolitiken för 

2013” KOM(2014) 249 (slutlig), s. 19 (tillgänglig på <http://ec.europa.eu/competition/publications/ 

annual_report/2013/part1_sv.pdf> senast kontrollerad 2014-10-28). 

118 A.a. s. 20. 

119 Kommissionens konsekvensbedömning (n 6), s. 13. 

120 Se Donau Chemie, p. 31-33. 



30 

 

konkurrensförhållanden och bristande förutsägbarhet olika medlemsstater emellan. 

Uppsatsen övergår härvid till att undersöka hur den europeiske lagstiftaren valt att 

försöka lösa problemen. 
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4 Direktivets regler om tillgång till handlingar 

Flera av dem som lämnade in synpunkter på kommissionens Grönbok poängterade 

behovet av förändring av reglerna om tillgång till bevisning.
121

 Direktivet innehåller 

därför regler om edition, tillämpliga både gentemot motpart och tredje man (inklusive 

konkurrensmyndigheter) som syftar till att underlätta för skadelidande att inhämta 

bevisning. Reglerna har däremot balanserats för att inte öppna upp för missbruk. Sådant 

missbruk kan utgöras av fishing expeditions eller att genom upprepande begäran om 

edition av handlingar göra processen så kostsam för motparten att denne väljer att förlika 

istället för att fortsätta processen, så kallade discovery blackmailing.
122

 

 

Reglerna om tillgång till handlingar finns i Direktivets andra kapitel, närmare bestämt 

artiklarna 5 och 6, vilka var föremål för intensiva diskussioner i de informella 

förhandlingarna mellan kommissionen, parlamentet och rådet.
123

 Artikel 5 innehåller 

generella bestämmelser om edition som ska tillämpas oavsett vem mottagaren av 

föreläggandet är, medan artikel 6 reglerar edition av handlingar som ingår i 

konkurrensmyndighetens akt. 

 

Det bör påpekas att Direktivets regler inte tillämpas vid en skadeståndstalan som avser 

överträdelser av nationell konkurrensrätt utan påverkan på samhandeln mellan 

medlemsstaterna.
124

 

 

4.1 De generella bestämmelserna om edition 

Artikel 5(1) stadgar att  

”Medlemsstaterna ska se till att nationella domstolar i förfaranden som rör 

skadeståndstalan i unionen, på begäran av en kärande som har lagt fram en 

utförlig motivering med rimligen tillgängliga fakta och bevis som är 

tillräckliga för att styrka rimligheten i hans eller hennes 

                                                 
121 A.st. 

122 A.a. s. 24. 

123 Rådet, ”Proposal for a Directive on actions for damages for infringements of competition law: Analysis 

of the final compromise text” 8088/14, s. 5. 

124 Se företalet p. 10 Direktivet. 
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skadeståndsanspråk, kan förelägga svaranden eller en tredje part att lämna 

ut relevanta bevis som de förfogar över...” 

 

För att åstadkomma ett editionsföreläggande måste käranden alltså presentera rimligen 

tillgängliga fakta och bevis som visar på skäliga grunder att denne orsakats skada av en 

överträdelse som svaranden har begått.
125

 Genom att tvinga sökanden att göra sitt anspråk 

rimligt innan edition kan medges vill lagstiftaren undvika obefogade editionsyrkanden 

och ge domstolen möjligheten att bedöma adekvansen och proportionaliteten av den 

begärda editionen.
126

 De nationella domstolarna har således i uppgift att se till att reglerna 

inte missbrukas. Vad som utgör tillräckligt stöd för kärandens talan beror på 

omständigheterna i varje enskilt fall.
127

 Härvid måste domstolen beakta svårigheterna för 

käranden att kunna presentera detaljerade fakta i fallet, vilket följer av den 

informationsasymmetri som råder i konkurrensmål.
128

 Kommissionen anför i sina 

förarbeten som exempel att tillräckligt stöd för en talan om edition kan utgöra ett beslut 

från en konkurrensmyndighet avseende en kartell där svaranden funnits delaktig, om 

käranden kan visa inköpskvitton från svaranden som hänför sig till den produkt och 

tidsperiod som kartellen avsåg.
129

 I doktrinen har man dock spekulerat i huruvida ett 

konkurrensmyndighetsbeslut skulle krävas för att visa att ett anspråk är rimligt.
130

 Den 

problematik som kan uppstå om man tillåter editionsförelägganden innan 

konkurrensmyndigheten har fattat ett beslut, är nämligen att domstolen som ska meddela 

föreläggandet kan komma ett föregripa konkurrensmyndighetens beslut genom att göra 

sin egen bedömning om huruvida det föreligger en överträdelse och i värsta fall komma 

till olika slut.
131

 Även om sådana konsekvenser inte är önskvärda, skulle en begränsning 

                                                 
125 Se kommissionens arbetsdokument (n 32), s. 31. 

126 A.a. s. 31 f. 

127 A.a. s. 32. 

128 A.st. 
129 A.st. 

130 Christopher F Weidt, ” The Directive on actions for antitrust damages after passing the European 

Parliament” [2014] ECLR 438 <http://international.westlaw.com.ezp.sub.su.se/result/ 

default.wl?rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rltdb=CLID_DB681936271541&sp=intstock-

000&rlti=1&service=Search&action=Search&query=PFLEIDERER&srch=TRUE&db=ECLR&eq=search

&rs=WLIN14.10&rlt=CLID_QRYRLT4758624381541&fmqv=s&origin=Search&vr=2.0&method=TNC&

fn=_top&mt=208&sv=Split&ssrc=91> senast kontrollerad 2015-01-04. 

131 A.st. 
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av detta slag innebära ett hårt slag mot den som vill väcka talan trots att ett 

överträdelsebeslut saknas. 

 

 Av artikel 5(2) framgår att 

 

”Medlemsstaterna ska se till att nationella domstolar kan förordna om 

utlämnande av närmare angiven bevisning, eller relevanta beviskategorier, 

som ska avgränsas så exakt och så snävt som möjligt på grundval av 

rimligen tillgängliga uppgifter i den utförliga motiveringen.” 

 

Käranden måste alltså avgränsa sin begäran om edition så precist som möjligt mot 

bakgrund av angivna fakta.
132

 Vidden av ett editionsföreläggande bör vara begränsat till 

vad som är genuint relevant för fallet och proportionerligt med beaktande av å ena sidan, 

bördan av editionen, och å andra sidan arten och värdet av kärandens anspråk samt hur 

allvarlig konkurrensöverträdelsen är. Resonemanget känns igen från domstolens 

argumentation i National Grid.
133

 Klart är att käranden inte måste precisera en viss 

handling, utan kan nöja sig med att precisera en viss kategori av handlingar. Kategorin 

bör avgränsas med hänvisning till gemensamma drag så som syfte, art eller innehåll,
134

 

till exempel ”försäljningsdokument”.
135

 

 

Artikel 5(3) stadgar att medlemsstaterna ”...ska se till att nationella domstolar begränsar 

utlämnande av bevis till vad som är proportionellt.” Kärandens  begäran är alltså 

underkastad en proportionalitetsbedömning av domstolen. Denna bedömning kommer att 

i stor grad bero på omständigheterna från fall till fall.
136

 Domstolen ska vid 

proportionalitetsbedömningen beakta  

 

”...alla parters och berörda tredje parters rättmätiga intressen. De ska 

särskilt ta under övervägande a) i vilken utsträckning talan eller försvar 

stöds av tillgängliga fakta och bevis som motiverar begäran att lämna ut 

                                                 
132 Artikel 5(2) Direktivet. 

133 Se kommissionens arbetsdokument (n 32), s. 33. 

134 Företalet p. 16 Direktivet. 

135 Christopher F Weidt (n 130). 
136 Se kommissionens arbetsdokument (n 32), s. 33. 
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bevis, b) omfattningen av och kostnaderna för utlämnandet av bevis, 

särskilt för eventuella berörda tredje parter, inbegripet för att förebygga 

icke-specificerade sökningar efter information som sannolikt inte är relevant 

för parterna i förfarandet, c) huruvida de bevis som begärs utlämnade 

innehåller konfidentiella uppgifter, särskilt rörande tredje parter, samt de 

arrangemang som finns för att skydda sådana konfidentiella uppgifter.”
137

  

 

Vidare ska de nationella domstolarna kunna ”...utfärda ett föreläggande om utlämnande 

av bevis som innehåller konfidentiella uppgifter, om de anser detta vara relevant för 

skadeståndstalan.”
138

 Att bevisningen är hemlig i något hänseende behöver således inte 

utgöra ett hinder för utlämnande, men ska beaktas vid proportionalitetsbedömningen. 

Domstolarna ska ha tillgång till effektiva åtgärder att skydda sådan hemlig 

information.
139

 

 

4.2 Edition av handlingar hos konkurrensmyndighet 

Vid edition av handlingar hos konkurrensmyndigheten
140

 tillämpas artikel 5 och artikel 6 

tillsammans.
141

 Även om Direktivet tillåter att editionsförelägganden riktas mot en 

konkurrensmyndighet ska domstolen i första hand begära edition hos annan än 

konkurrensmyndigheten om bevisningen rimligen kan tillhandahållas av denna.
142

 Vid en 

prövning av ett utlämnande från en konkurrensmyndighet ska domstolen beakta intresset 

av effektiv offentlig tillämpning.
143

 

 

Att även artikel 5 tillämpas i förhållande till konkurrensmyndigheter innebär att 

editionsförelägganden i förhållande till konkurrensmyndigheter ska föregås av en 

framställan där käranden styrkt skadeståndsanspråkets rimlighet. Det innebär också att ett 

utlämnande måste föregås av en proportionalitetsbedömning. Vid 

                                                 
137 Artikel 5(3)(a)-(c) Direktivet. 

138 Artikel 5(4) Direktivet. 

139 A.st. 

140 Med konkurrensmyndighet avses såväl nationella konkurrensmyndigheter som kommissionen, se 

artikel 4(8) Direktivet. 

141 Artikel 6(1) Direktivet. 

142 Se artikel 6(10) Direktivet; Rådet 8088/14 (n 123) s. 7. Bestämmelsen är tvingande, artikel 5(8) 

Direktivet. 
143 Se företalet p. 24 Direktivet. 
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proportionalitetsbedömningen ska domstolen härvid beakta ytterligare vissa 

omständigheter. Artikel 6(4) föreskriver nämligen att domstolen ska överväga  

 

”... a) om begäran har formulerats särskilt med hänsyn till arten av, syftet 

med eller innehållet i sådana handlingar som lämnats till en 

konkurrensmyndighet eller som finns i dess ärendeakt eller om det snarare 

rör sig om en icke närmare preciserad ansökan avseende handlingar som 

lämnats till en konkurrensmyndighet, b) om den part som begär utlämnande 

gör detta med avseende på en skadeståndstalan vid en nationell domstol, och 

c) med avseende på punkterna 5 och 10, eller på begäran av en 

konkurrensmyndighet enigt punkt 11, behovet att värna om en effektiv 

tillämpning av konkurrensrätten.” 

 

Domstolen ska således särskilt se till att skadelidande inte kan missbruka aktinsynen 

genom fishing expeditions. Proportionalitetskravet ska vidare bedömas omsorgsfullt om 

ett utlämnande hotar att röja konkurrensmyndighetens utredningsstrategi.
144

 

 

Direktivets regler delar vidare in handlingar som ingår i konkurrensmyndighetens akt i tre 

olika klasser: den vita, grå och svarta listan. Bestämmelserna som reglerar dessa listor är 

helt klart centrala för Direktivets regler om tillgång till handlingar, och kanske rent av för 

Direktivet i sin helhet. Handlingar på den grå och svarta listan omgärdas nämligen av 

absoluta skyddsregler som mycket liknar det upplägg som generaladvokat Mázak 

presenterade i sitt förslag till dom i Pfleiderer, men som EU-domstolen alltså valde att 

inte följa. 

  

                                                 
144 Se företalet p. 23 Direktivet. 
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4.2.1 Den svarta listan 

I artikel 6(6) föreskrivs de mest inskränkande reglerna, nämligen att 

 

”... nationella domstolar vid skadeståndstalan inte någonsin får ålägga en 

part eller en tredje part att lämna ut någon av följande beviskategorier: a) 

Förklaringar inom ramen för eftergiftsprogrammet. b) 

Förlikningsinlagor.” 

 

Till den svarta listan hör alltså två typer av handlingar: företagsredogörelser respektive 

förlikningsinlagor. En företagsredogörelse i Direktivets mening är en muntlig eller 

skriftlig redogörelse som ges in av ett företag till en konkurrensmyndighet med 

beskrivning av företagets kännedom om en hemlig kartell och dess roll i denna, och som 

utarbetats särskilt för att lämnas in till myndigheten inom ramen för ett eftergiftsprogram. 

Detta omfattar inte redan befintlig information. En förlikningsinlaga i Direktivets mening 

är en frivillig redogörelse från ett företag till en konkurrensmyndighet, i vilken företaget 

medger sitt deltagande i en överträdelse och sitt ansvar för denna överträdelse.
145

 

Företagsredogörelser och förlikningsinlagor får aldrig göras till föremål för edition 

eftersom man befarar att skadelidandes tillgång till dessa skulle innebära att effektiviteten 

hos den offentliga tillämpningen skadades.
146

 

 

4.2.2 Den grå listan 

Artikel 6(5) stadgar att 

 

”Nationella domstolar får utfärda ett föreläggande om utlämnande av 

följande beviskategorier först efter att en konkurrensmyndighet, genom att 

anta ett beslut eller på annat sätt, har avslutat sitt förfarande: a) Information 

som en fysisk eller juridisk person tagit fram särskilt för en 

konkurrensmyndighets handläggning av ett ärende, b) information som 

konkurrensmyndigheten tagit fram och överlämnat till parterna under 

                                                 
145 Artikel 4(18) Direktivet. 

146 Se företalet p. 26 och artikel 6(6) Direktivet. Diskussionen om tillgång till dessa handlingar utvecklas 

närmare nedan under avsnitt 4.4.3. 
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handläggningen av ett ärende och c) förlikningsinlagor som har 

återkallats.” 

 

Till den grå listan hör alltså handlingar med information som förberetts av en fysisk eller 

juridisk person specifikt för förfarandet vid konkurrensmyndigheten, handlingar med 

information som konkurrensmyndigheten har upprättat, och förlikningsinlagor som har 

återkallats.
147

 Det är fråga om handlingar vars utlämnande kan inverka negativt på en 

pågående utredning. Dessa handlingar får inte göras tillgängliga under det att 

konkurrensmyndigheten bedriver sin utredning.
148

 Efter att konkurrensmyndigheten har 

avslutat sin utredning kan dock dessa handlingar precis som redan befintligt material 

göras till föremål för edition enligt reglerna i Direktivet, men med beaktande av 

handlingarnas känsliga karaktär vid proportionalitetsbedömningen. 

 

4.2.3 Den vita listan 

I artikel 6(9) föreskrivs att  

 

”...föreläggande att lämna ut bevis ur en konkurrensmyndighets ärendeakt 

som inte omfattas av någon av de kategorier som förtecknas i denna artikel 

får utfärdas när som helst under handläggningen av en skadeståndstalan, 

utan att det påverkar tillämpningen av denna artikel.”  

 

Handlingar som inte hänförs till den grå eller svarta listan hänförs alltså till den vita 

listan. Dessa handlingar får göras till föremål för edition när som helst under 

handläggningen av en skadeståndstalan.
149

 Hit hör bevisning som utgör redan befintlig 

information, det vill säga information som finns oberoende av eftergiftsförfarandet. Hade 

även dessa handlingar skyddats i förhållande till skadelidande bara för att ett förfarande 

pågår inför konkurrensmyndigheten, hade kartellföretaget kunnat hamna i en bättre 

situation gentemot skadelidande genom att ansöka om eftergift, eftersom redan befintliga 

handlingar principiellt är tillgängliga för edition. Även handlingar på den vita listan ska 

föregås av en proportionalitetsavvägning enligt artikel 5(3) Direktivet och kan alltså inte 

                                                 
147 Artikel 6(5) Direktivet. 

148 A.st. 

149 Art. 5(9) Direktivet. 
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lämnas ut hur som helst bara därför att de inte tillhör de särskilt skyddade kategorierna. 

Domstolen måste däribland beakta att handlingarna kan vara hemliga och intresset av en 

effektiv offentlig tillämpning.
150

 

 

Den europeiska lagstiftaren har alltså delat upp handlingar vid konkurrensmyndigheten i 

tre olika klasser, med tre olika grader av skydd. Huvudsyftet med dessa regler är att 

skydda den offentliga tillämpningen i olika hänseenden: den svarta listan syftar till att 

skydda effektiviteten hos eftergiftsprogrammet, och den grå listan syftar till att skydda 

den pågående utredningen vid konkurrensmyndigheterna. Men reglerna skyddar även 

intresset hos den enskilde som förekommer i utredningarna, då ett utlämnande kan riskera 

att röja känsliga uppgifter. Att någon typ av skyddsregler är nödvändiga torde således 

vara ostridigt. Det är snarare utformningen av sådana regler som är föremål för 

diskussion. 

 

4.3 Hur förhåller sig Direktivet till EU-domstolens praxis? 

Direktivets editionsregler fortsätter i huvudsak att anamma den proportionalitets- och 

intresseavvägning som EU-domstolen lanserade i Pfleiderer. Direktivet preciserar härvid 

hur avvägningen ska göras och vilka intressen som ska beaktas, vilket närmast får 

betraktas som ett välkommet tillskott eftersom EU-domstolens praxis är fåordig i detta 

hänseende. Så långt torde inte heller Direktivets giltighet kunna ifrågasättas. Det har 

däremot ifrågasatts huruvida bestämmelser i artikel 6, närmare bestämt den grå och 

svarta listan, är förenliga med EU-domstolens praxis.
151

 Frågan är nämligen om regler 

som omöjliggör en intresseavvägning utgör en inskränkning av effektivitetsprincipen. 

Kritikerna menar att EU-domstolen uttalat i Donau Chemie att absoluta regler, vare sig 

det är fråga om oinskränkt tillgång till handlingar eller oinskränkt skydd för handlingar, 

                                                 
150 Sekretess ska inte ensamt hindra utövandet av rätten till ersättning, se företalet p. 18 Direktivet. 

151 Se till exempel Christian Kersting, ”Removing the tension public and private enforcement: disclosure 

and priveleges for succesful leniency applicants” [2014] Journal of European Competition Law & Practice  

2, s. 3; Roger Gamble, ”The European embrace of private enforcement: this time with feeling” [2014] 

ECLR 469 <http://international.westlaw.com.ezp.sub.su.se/result/default.wl?mt=208&origin= 

Search&query=ROGER+GAMBLE&db=ECLR&rlt=CLID_QRYRLT1542559311541&method=TNC&ser

vice=Search&eq=search&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&sp=intstock-000&srch=TRUE&vr= 

2.0&action=Search&rltdb=CLID_DB681936271541&sv=Split&fmqv=s&fn=_top&rs=WLIN7.02> senast 

kontrollerad 2015-01-04; Amit Singh (n 48). 
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är oförenliga med effektivitetsprincipen.
152

 EU-domstolen har härvid inte gjort skillnad 

på företagsredogörelser i förhållande till andra eftergiftshandlingar, och hade man avsett 

detta menar kritikerna att EU-domstolen skulle följt generaladvokat Mázaks förslag i 

detta hänseende. Den europeiska lagstiftaren menar man inte på förhand får göra en 

intresseavvägning som skyddar företagsredogörelser, eftersom EU-domstolen underkände 

motsvarande argument i Donau Chemie där den österrikiske lagstiftaren gjort en 

intresseavvägning på förhand. EU-rättslig sekundärlagstiftning: måste även denna 

överensstämma med effektivitetsprincipen som utgör primärrätt.
153

 Kommissionen menar 

däremot att någon konflikt inte föreligger: Donau Chemie skulle utgöra ett helt annat 

scenario än Direktivet och ett skydd för företagsredogörelser är påkallat på grund av dess 

känsliga karaktär.
154

 Pfleiderer-testet har lanserats med hänvisning till avsaknaden av 

gemensamma regler i EU, en brist som botas i och med Direktivets inträde, och man 

menar därför att EU-domstolen skulle omfamna Direktivets regler även om de avvek från 

dess tidigare praxis, särskilt eftersom man menar att EU-domstolen i senare rättsfall 

rörande transparensförordningen betonat vikten av den offentliga tillämpningens 

effektivitet och den risk generösa editionsregler utgör mot denna.
155

 Motsvarande 

resonemang förs även av andra utanför kommissionen.
156

 

 

Frågan lär även fortsättningsvis diskuteras tills dess att EU-domstolen tagit ställning till 

saken. Om Direktivet strider mot den EU-rättsliga primärrätten kan EU-domstolen 

ogiltigförklara Direktivet eller vissa bestämmelser i densamma.
157

 EU-domstolen har 

tidigare underkänt direktivbestämmelser som varit oförenliga med allmänna principer.
158

 

 

                                                 
152 Donau Chemie p. 32-33. 

153 Se Roger Gamble (n 151). Effektivitetsprincipen är kodifierad i artikel 19.1 FEUF och artikel 47 

Stadgan. 

154 Alexander Italianer, "Competition Law within a framework of rights and the Commission’s proposed 

Directive on antitrust damage actions" 12th annual conference of the Association of European Competition 

Law Judges 14 juni 2013. 

155 Se Kevin Coates, ”21st Century Competition”<www.twentyfirstcenturycompetition.com/2014/12/the- 

damages-directive-donau-and-pfleiderer/> senast kontrollerad 2014-12-27. 

156 Se Thorsten Goetz och Ingrid Vandenborre, ”EU Competition Law Procedural Issues” [2014] Journal 

of Competition Law and Practice 648, s. 650. 

157 Se artikel 263 FEUF, eller efter förhandsavgörande, artikel 267 FEUF. 

158 Se Gareth Davies, “Legislative Control of The European Court of Justice” [2014] CML Rev 1579, s. 

1595 ff. 
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4.4 Uppfyller reglerna målen med Direktivet? 

I kapitel 3 identifierade vi tre problemområden som Direktivets editionsregler ska hjälpa 

till att lösa: 

1) bristen på harmoniserade regler i EU medför att företag i olika medlemsstater 

konkurrerar på olika villkor, eftersom möjligheterna och utsikterna att nå 

framgång med en skadeståndstalan skiljer sig beroende på medlemsstaternas 

nationella regler, 

2) att genom införande av minimiregler som garanterar skadelidande vissa 

möjligheter till edition underlätta för skadelidande att driva skadeståndsanspråk, 

utan att för den delen uppmuntra till opåkallat processande eller fishing 

expeditions, och 

3) att skapa balans mellan privat och offentlig tillämpning, genom att medge regler 

som ger viss tillgång till handlingar i konkurrensmyndigheternas akt, utan att för 

den delen hota effektiviteten hos konkurrensmyndigheternas eftergiftsprogram. 

 

Frågan för detta avsnitt är då huruvida Direktivets regler kan förväntas bidra till att lösa 

dessa problem. 

 

4.4.1 Ett jämnt spelfält? 

Direktivets editionsregler ska visserligen införlivas i alla medlemsstater, men reglerna 

utgör minimiregler. Det innebär att medlemsstaterna är fria att behålla eller införa mer 

generösa regler (med undantag för vissa bestämmelser, däribland reglerna om skydd för 

företagsredogörelser).
159

 Det kommer alltså även efter Direktivets implementering att 

föreligga skillnader mellan olika medlemsstaters editionsregler, och därmed skillnad 

mellan möjligheterna för skadelidande att få tillgång till bevisning i de olika 

medlemsstaterna: till exempel har common-law staterna traditionellt mer generösa 

editionsregler än civil-law staterna.
160

 Såväl Irland, Cypern som Storbritannien erbjuder 

varierande former av pre-trial discovery, i Storbritanniens fall även i förhållande till 

                                                 
159 Artikel 5(8). 

160 Denis Waelbroeck med flera (n 80), s. 4; Andrea Renda med fler (n 79), s. 366. 
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tredje man.
161

 Eftersom bevisningen i konkurrensmål utgör ett så viktigt inslag finns det 

risk att diskrepanser av detta slag kommer innebära att skadelidande fortsätter att 

favorisera vissa medlemsstater före andra som plats att väcka sin skadeståndstalan. 

Dessutom harmoniserar inte Direktivet de nationella reglerna om direkt begäran hos 

konkurrensmyndigheterna, och i detta hänseende kommer Pfleiderer fortsatt att tillämpas 

med följden att tillgången till bevisning fortsatt kan komma att se olika ut mellan 

medlemsstater. Den forum shopping kommissionen idag ser kan alltså komma att 

fortsätta.
162

 Det innebär också att Direktivets regler inte heller råder bot på de 

jämlikhetsproblem som uppstår då mindre och medelstora företag inte har råd att föra 

processerna utomlands vid en jurisdiktion med mer generösa editionsregler eller är 

bundna vid en mindre generös jurisdiktion enligt internationellt privaträttsliga regler. 

Även om lagstiftaren således inte har lyckats skapa ett helt utjämnat spelfält kommer 

skillnaderna mellan medlemsstaterna att bli mindre eftersom de som har mindre generösa 

editionsregler åtminstone närmar sig de medlemsstater som har mer generösa regler än 

vad Direktivet påbjuder. Lagstiftaren har även lyckats skapa en gemensam strategi i 

förhållande till behandlingen av eftergiftshandlingar eftersom dessa bestämmelser i 

Direktivet är tvingande. Således uppkommer förutsebarhet och jämlikhet för de 

kartellföretag som ansöker om eftergift i olika medlemsstater. Denna förutsebarhet kan 

antas verka positivt på kartellföretagens incitament att ansöka om eftergift, eftersom man 

lättare kan överse konsekvenserna av en ansökan. 

 

4.4.2 Blir det lättare att erhålla skadestånd? 

Tillgången till bevisning påverkar skadelidandes möjligheter att erhålla skadestånd. I de 

medlemsstater där Direktivets regler kommer att innebära utökade möjligheter att komma 

åt bevisning torde således också skadelidande få bättre chans att erhålla skadestånd. 

Direktivet kommer särskilt att medföra ett uppsving i de medlemsstater där tidigare varje 

enskilt bevis var tvunget att specificeras i motsats till Direktivet enligt vilket det räcker 

att specificera en klass eller grupp av handlingar. Direktivets krav på att skadelidande 

måste göra sitt skadeståndsanspråk rimligt för att få tillgång till bevisning kan dock 

                                                 
161 Se Denis Waelbroeck med flera (n 80), s. 61. 

162 Se Anneli Howard, ”Too little, too late? The European Commission’s Legislative Proposals on Anti-

Trust Damages Actions” [2013] Journal of European Competition Law & Practice 455, s. 462. 
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innebära vissa svårigheter för skadelidande. För den skadelidande som har möjlighet att 

luta sig mot ett beslut eller dom om konkurrensöverträdelse kan det visserligen te sig 

oproblematiskt, eftersom detta torde vara erforderligt för att göra anspråket antagligt i 

Direktivets mening, men för den skadelidande som däremot väckt en standalone action 

kan en sådan bestämmelse uppställa oöverstigliga hinder, eftersom denne själv måste 

göra det faktum att svaranden begått en konkurrensöverträdelse antaglig inför domstolen: 

särskilt med beaktande av den informationsasymmetri som föreligger i konkurrensmål, 

och skadelidandes begränsade verktyg att införskaffa utredningsmaterial.  

 

En faktor som talar emot att det skulle bli lättare att i fortsättningen erhålla skadestånd är 

det faktum att företagsredogörelser och förlikningsinlagor har gjorts helt oåtkomliga. 

Huruvida dessa typer av handlingar i praktiken tidigare varit tillgängliga är oklart, 

eftersom praxis på området är begränsat och alla medlemsstater, däribland Sverige, har 

inte fått möjlighet att pröva saken. Principiellt så är däremot företagsredogörelser 

tillgängliga för skadelidande enligt Pfleiderer, och Direktivet innebär alltså en 

inskränkning i denna bemärkelse. 

 

4.4.3 Balans mellan privat och offentlig tillämpning? 

Vid ett föreläggande av handlingar som inte skyddas enligt den grå eller svarta listan har 

domstolen möjlighet att genom en intresseavvägning beakta berörda parters intressen. Är 

konkurrensmyndigheten så som tredje man berörd av föreläggandet så ska 

konkurrensmyndighetens intressen beaktas. Domstolen ska härvid beakta intresset av en 

effektiv offentlig tillämpning av konkurrensrätten.
163

 Genom att Direktivet instruerar 

domstolen att med beaktande av effektivitetsprincipen och berörda parters intressen 

meddela förelägganden som är proportionerliga, är uppgiften att skapa balans mellan 

privat och offentlig tillämpning placerad på de nationella domstolarna. Direktivet gör i 

detta hänseende ingen större skillnad mot vad som gäller efter Pfleiderer. 

 

I fråga om utlämnande av bevisning som riskerar att påverka en pågående utredning hos 

en konkurrensmyndighet negativt ställer Direktivet upp ett absolut skydd så länge som 

utredningen pågår (den grå listan). Här har kommissionen själva gjort en avvägning 

                                                 
163 Se företalet p. 24 Direktivet. 
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mellan involverade intressen. Ett skydd av handlingar i denna kategori är motiverat av 

flera skäl. Om handlingar som ingår i konkurrensmyndighetens utredning lämnas ut till 

utomstående riskerar man att information läcker ut som kan skada själva utredningen 

eller myndighetens utredningsstrategi, till exempel information om vittnen, anmälare 

eller andra utredningsuppgifter av känslig karaktär. Man kan dock ifrågasätta behovet av 

det absoluta skydd som Direktivet stadgar: det är inte säkert att alla uppgifter riskerar att 

skada utredningen, och uppgifternas känslighet torde avta ju längre utredningen pågår 

(jämför nedan under 5.1). Det kan därför tänkas vara motiverat att med hänsyn till 

skadelidandes intresse lämna ut vissa handlingar trots att en utredning pågår. 

 

Slutligen ska vi beröra skyddet för företagsredogörelser och förlikningsinlagor (den 

svarta listan). Även här har intresseavvägningen gjorts på förhand. Företagsredogörelser 

och förlikningsinlagor får aldrig ges ut, eftersom man befarar att sådant utlämnande 

skulle skada eftergiftsprogrammets effektivitet Det är dessutom i skadelidandes intresse 

att effektiviteten hos eftergiftsprogrammen inte äventyras, eftersom skadelidande i de 

flesta fall väcker follow-on actions och således är beroende av att 

konkurrensmyndigheterna kan fatta överträdelsebeslut. Man menar även att skadelidande 

inte behöver ha tillgång till företagsredogörelser för att säkerställas en effektivt rätt till 

skadestånd, eftersom man kan få tillgång till annan bevisning (däribland redan befintlig 

information).
164

 Kommissionen lyfter i detta sammanhang även fram det faktum att 

skadelidande i de flesta fall väcker follow-on actions, vilket innebär att skadelidande kan 

luta sig mot överträdelsebesluten som är allmänt tillgängliga. Förekomsten av 

överträdelsebeslut har lyft frågetecken kring skadelidandes behov av tillgång till 

eftergiftsmaterial.
165

  Ett beslut innehåller konkret information om själva överträdelsen
166

 

och Direktivet stadgar att ett beslut eller dom om konkurrensöverträdelse i samma 

medlemsstat som skadeståndstalan väcks är bindande i skadeståndsprocessen, och 

motsvarande beslut från en annan medlemsstat utgör prima facie-bevis.
167

 Men även om 

företagsredogörelser inte skulle vara nödvändiga för att bevisa en överträdelse kan 

företagsredogörelsen användas för att bevisa andra omständigheter, så som 

                                                 
164 Företalet p. 22 och 27 Direktivet. 

165 Gianni De Stefano (n 24), s. 108. 

166 A.st. 
167 Se i detta hänseende artikel 9 Direktivet. 
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orsakssamband och skadans storlek. Om processen således kan underlättas för 

skadelidande och därvid göra de ekonomiska riskerna mindre ges skadelidande 

incitament att väcka skadeståndstalan. Fler skadeståndsprocesser kan i sin tur ge 

skadeståndet som institut en större preventiv påverkan på företags beteende.
168

 Det finns 

således processekonomiska skäl att tillåta skadelidande att få del av dessa 

företagsredogörelser. Det kan dock diskuteras om det fortsättningsvis kommer finnas 

anledning att lämna ut företagsredogörelser av den anledningen, eftersom Direktivet i 

övrigt stadgar en presumtion om att skada anses föreligga då överträdelsen utgör ett 

kartellsamarbete (vilken dock kan motbevisas)
169

 och en bestämmelse som möjliggör för 

domstolarna att uppskatta beloppet av skadan när detta anses praktiskt omöjligt eller 

överdrivet svårt för käranden att bevisa.
170

 Risken är dock att en sådan uppskattning inte 

kommer att motsvara den faktiska förlusten, vilket kan avskräcka skadelidande från att ta 

den ekonomiska risken som en process innebär.
171

 

 

I doktrinen är man inte eniga om huruvida företagsredogörelser bör skyddas eller ej. De 

Stefano
172

 och Wils
173

 anser att företagsredogörelser bör skyddas. Schwab  föreslår en 

lösning som ligger mer i linje med EU-domstolens praxis, nämligen att 

företagsredogörelser som huvudregel skulle vara skyddade, men med en möjlighet för 

skadelidande att få tillgång till dessa handlingar då det är absolut nödvändigt för att 

kunna understödja ett skadeståndsanspråket.
174

  Amit argumenterar för att ett absolut 

skydd för företagsredogörelser är oproportionerligt.
175

 Amit och Schwab tar båda upp en 

annan aspekt av Direktivet som kan vara problematiskt i detta hänseende. Denna aspekt 

                                                 
168 Hans Henrik Lidgard (n 21), s. 33. 

169 Se artikel 17(2) Direktivet. 

170 35 kap. 5 § RB. 

171 Det är härvid värt att notera att kommissionen i samband med sitt förslag till direktiv även lanserat ett 

meddelande om beräkning av skada vid konkurrensöverträdelser och tillhörande dokument om praktisk 

vägledning, vilket ska syfta till att ge stöd till nationella domstolar och parter vid skadeståndstalan. Se 

kommissionen, Meddelande (2013/C167/07) från kommissionen om beräkning av skada vid 

skadeståndstalan vid brott mot artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

C167/19. 

172 Gianni De Stefano (n 19), s. 110. 

173 Wouter Wils (n 24), s. 24. 
174 Andreas Schwab, “Finding the Right Balance – the Delibirations of the European Parliament on the 

Draft Legislation Regarding Damage Claims” [2014] Journal of European Competition Law & Practice 65, 

s. 66. 

175 Amit Singh (n 48). 
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är Direktivets artikel 11(4) som stadgar att den som framgångsrikt ansökt om eftergift 

endast svarar för skada som orsakats sökandens egna direkta och indirekta kunder, i 

motsats till huvudregeln som stadgar att kartellföretag är solidariskt ansvariga för alla 

skador.
176

 På detta sätt vill kommissionen bibehålla eftergiftsprogrammets 

attraktionskraft. Om man då beaktar de regler Direktivet medför innebär ett 

framgångsrikt eftergiftsförfarande 1) att kartellföretaget undgår (eller får nedsättning av) 

offentligrättsliga påföljder, 2) att i förekommande fall fysiska personer erhåller immunitet 

från straffrättsliga påföljder, 3) sökandens företagsredogörelser skyddas från utlämnande, 

och 4) skadeståndsansvaret begränsas till att endast avse direkta och indirekta kunder. 

Amit påstår således att Direktivet innebär att det inte finns någon anledning för 

kartellföretagen att inte ansöka om eftergift.
177

 Mot bakgrund av bevisningen betydelse i 

konkurrensmål finns det därför fog att diskutera huruvida ett absolut skydd för 

företagsredogörelser är nödvändigt samtidigt som man begränsar eftergiftsansökandes 

skadeståndsansvar. 

 

4.5 Sammanfattning 

Direktivet medför regler om tillgång till bevisning i konkurrensmyndighetens akt som ska 

harmoniseras över hela EU. Reglerna kommer att bidra till mer enhetliga regler mellan 

medlemsstater och kommer i vissa medlemsstater att innebära en utökad aktinsyn. 

Reglerna uppvisar dock vissa svagheter. Till att börja med löser inte direktivet problemet 

med ojämlika regler i EU fullt ut, eftersom medlemsstater tillåts behålla mer generösa 

regler, vilket innebär att vissa jurisdiktioner även fortsättningsvis kommer att framstå 

som mer generösa än andra. Vidare riskerar editionsreglerna att inte hjälpa den 

skadelidande som vill väcka en standalone action, eftersom kravet på att styrka 

skadeståndsanspråkets rimlighet blir svårt för den skadelidande som inte har ett 

överträdelsebeslut att luta sig mot. Direktivet innefattar regler som skyddar handlingar i 

konkurrensmyndighetens akt, däribland företagsredogörelser och förlikningsinlagor, 

under obegränsad tid. Detta bidrar till förutsebarhet avseende behandlingen av 

                                                 
176 Se 6 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207). Direktivets bestämmelse kritiserades även av svenska 

kommentatorer, se Svenska bankföreningen, ”Grönbok – skadeståndstalan vid brott mot EG:s 

antitrustregler” remissyttrande 2006-03-21, s. 6; Advokatsamfundets yttrande (n 14) s. 7. 

177 Amit Singh (n 48). 
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eftergiftsmaterial och att kartellföretag kan samarbeta fullt ut utan att oroa sig över att 

handlingarna sedan når skadelidande. Samtidigt som reglerna skyddar 

eftergiftsprogrammens effektivitet så innebär det också att skadelidande fråntas 

möjligheten att komma åt mycket fördelaktig bevisning, vilket utgör ett steg bakåt mot 

vad som gäller i nuläget med Pfleiderer. Utan konkreta bevis på att Pfleiderer faktiskt 

verkat negativt på eftergiftsprogrammet kan man ifrågasätta om inte Direktivet vidtar för 

långtgående åtgärder för att skydda den offentliga tillämpningen. Det är vidare osäkert 

huruvida dessa regler är förenliga med EU-domstolens praxis och effektivitetsprincipen, 

vilket innebär att Direktivet eller delar av det riskerar att ogiltigförklaras vid en prövning 

enligt artiklarna 263 eller 267 FEUF. 
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5 Direktivet och svensk rätt 

Direktiv är till skillnad från förordningar inte direkt tillämpliga i nationell rätt. Istället 

anger de ett visst resultat som ska uppnås.
178

 Det är upp till den svenska lagstiftaren att 

tillse att svensk rätt uppfyller de krav som Direktivet uppställer. 

 

Även i Sverige har konkurrensskadeståndet traditionellt betraktats ha en preventiv verkan 

på konkurrensöverträdelser.
179

 En bestämmelse med innebörden att skadelidande har rätt 

till ersättning vid konkurrensöverträdelser har funnits upptagen i svensk rätt sedan 

1993.
180

 Trots moderniseringsreformer
181

 i syfte att underlätta för den som vill väcka en 

skadeståndstalan har resultatet varit tämligen magert: mellan 1993 och 2008 har det 

endast varit fråga om 21 ärenden,
182

 varav 17 av dessa utgjort follow-on actions och 

endast fyra har varit standalone actions.
183

 

 

Tillgången till bevisning hos konkurrensmyndigheten bygger på föreställningen att 

handlingar hos konkurrensmyndigheten som är allmänna också är tillgängliga för var och 

en
184

 om de inte är sekretessbelagda enligt lag.
185

 Denna så kallade handlingsoffentlighet 

utgör ett utflöde av offentlighetsprincipen som lär ha sitt ursprung i de medeltida härads- 

och landstingen.
186

 Offentlighetsprincipen utgör en hörnsten i den svenska 

rättsordningen
187

 och Sverige har verkat för utökad offentlighet i EU bland annat genom 

att under sitt ordförandeskap lägga fram förslaget till transparensförordningen.
188

  

 

En handling är allmän om den förvaras hos konkurrensmyndigheten och antingen har 

upprättats där eller inkommit dit.
189

 Handlingar som ingår i konkurrensmyndighetens 

utredningar är alltså regelmässigt allmänna, inklusive eftergiftshandlingar. Den som är 

                                                 
178 Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson (n 16), s. 178. 

179 Prop. 1992/93:56, s. 34. 

180 Se 33 § gamla konkurrenslagen (1993:20), nuvarande 3 kap. 25 § KL. 

181 SOU 2004:10 Rätten till skadestånd. 

182 Hans Henrik Lidgard (n 21), s. 40. 

183 A.st. 

184 Se 2 kap. 1 § TF. 

185 Se 2 kap. 2 § TF. 

186 A Bohlin, Offentlighetsprincipen, (8 u, Norstedts Juridik 2013), s. 17. 

187 A.st. 

188 Rådets förordning 1049/200 (n 12). 

189 Se 2 kap. 3 § TF jämte 2 kap. 6 och 7 §§ TF. 
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part inför ett förfarande vid KKV har en utökad rätt till aktinsyn som begränsas av 

bestämmelsen i 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) och 

omfattar som huvudregel även hemliga uppgifter.
190

 Denna rätt omfattar inte endast 

allmänna handlingar utan även handlingar som inte uppnått denna status. Skadelidande 

saknar dock talerätt vid konkurrensverkets förfarande och är inte att anse som part.
191

  

 

Det är primärt på två sätt som skadelidande kan få tillgång till bevisning hos 

konkurrensmyndigheten: 

1) genom att direkt hos konkurrensmyndigheten begära att ta del av allmänna 

handlingar med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet, eller 

2) genom editionsföreläggande av domstol vid en pågående skadeståndstalan ta del 

av allmänna handlingar. 

 

Den väsentliga skillnaden mellan de båda är att en direkt begäran hos 

konkurrensmyndighet kan göras när som helst och av vem som helst men begränsas av 

bestämmelser som sekretess. Ett editionsföreläggande å andra sidan kan endast meddelas 

då en skadeståndsprocess redan pågår, men aktinsynen är i detta fall större: sekretess 

utgör inte ett hinder för utlämnande. Vid en direkt begäran hos konkurrensmyndigheten 

har konkurrensmyndigheten prövningsrätten, medan denna ankommer domstolen vid ett 

editionsföreläggande. 

 

Detta kapitel undersöker dessa två tillvägagångssätt och hur det nya Direktivet kommer 

påverka skadelidandes möjligheter att ta del av bevisning hos konkurrensmyndigheten. 

 

5.1 Direkt begäran hos konkurrensmyndigheten 

En begäran om utlämnande av allmän handling direkt hos konkurrensmyndigheten 

handläggs enligt reglerna i TF och OSL. Det är framförallt två sekretessbestämmelser 

som aktualiseras vid prövning om utlämnande: 17 kap. 3 § OSL om utredningssekretess 

                                                 
190 Se 16 § förvaltningslagen (1986:223). 

191Inte heller en anmälare i ett ärende betraktas som part, se RÅ 1994 not. 338. Vid komparation med det  

straffrättsliga området kan man konstatera att målsäganden vid myndigheternas förundersökningar inte  

heller anses vara part, se RÅ 2001 not. 84. 
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och 30 kap. 1 § OSL om sekretess för uppgifter om enskilds affärs- och 

driftsförhållanden. 

 

17 kap. 3 § OSL, den så kallade utredningssekretessen, tillkom år 2002 efter att  

Kammarrätten i två domar
192

 konstaterat att planläggningssekretessen
193

 inte tillåter att 

uppgifter sekretessbeläggs under hela utredningsförfarandet.
194

 Bestämmelsen 

utformades därför främst med syftet att skydda utredningen från det företag som var 

föremål för densamma, men tillämpas även i förhållande till tredje man (till exempel 

skadelidande).
195

 Sekretess gäller för uppgift vid utredning av överträdelser av 2 kap. 1 

eller 7 §§ KL eller art. 101 eller 102 FEUF, om det med hänsyn till syftet med 

utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Uppgifter som förekommer i 

KKV:s utredning är inte regelmässigt sekretessbelagda, utan uppgifterna måste prövas 

löpande mot bakgrund av denna bestämmelse.
196

 Frågan vid ett utlämnande är, enligt 

förarbetena, huruvida utredningen som sådan skadas om de begärda uppgifterna lämnas 

ut. Svaren kan bli olika i skilda stadier av utredningen.
197

 Utredningssekretessen torde 

inte kunna åberopas efter att utredningen har avslutats.
198

 

 

Enligt 30 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs- och 

driftsförhållanden om ett röjande skulle medföra skada för den enskilde
199

. Hit hör till 

exempel marknadsundersökningar, marknadsplaneringar, prissättningskalkyler och planer 

rörande reklamkampanjer
200

 och kostnadsuppgifter
201

. Det är fråga om information som 

är av sådan art att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för 

                                                 
192 Se KamR dom i mål nr. 2303-2000 samt 2871-2000. 

193 Nuvarande 17 kap. 1 § OSL. 

194 Se prop. 2001/02:69, s.14. 

195 A.a. s. 16. 
196 A.st. 

197 A.a. s. 20 f. 

198 A.st. Man menar dock att bestämmelsen skulle kunna tillämpas undantagsvis även efter det att 

utredningen har avslutats, till exempel om utredningen endast tillfälligtvis har avslutats och förväntas 

återupptas inom en överblickbar framtid. 

199 Med skada avses skyddsvärd skada. Som skyddsvärd skada anses inte den omständigheten att  

uppgifterna kan användas av skadelidande för att väcka en skadeståndstalan. Tillämpning av  

sekretessreglerna ska inte bidra till att företag undgår skadeståndsansvar. Se Johan Karlsson och Marie  

Östman (n 15), s. 1212. För sekretess hos domstolar vid konkurrensmål, se 36 kap. 2 § 1 st. 2 men. OSL. 

200 Eva Lenberg med flera, ”Offentlighets- och sekretesslagen” (1 juli 2014 Zeteo), kommentaren till 19 

kap. 1 §. 

201 Se KKV:s beslut i dnr 318/2014 och 583/2014.  
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företaget om det röjs.
202

 KKV:s granskningar omfattar ofta känslig information.
203

 

Sekretess torde normalt endast komma ifråga om aktuella uppgifter,
204

 men det faktum att 

uppgifterna kan vara ett par år gamla behöver inte utgöra ett hinder för sekretess.
205

 

Sekretessbestämmelsen i 30 kap. 1 § OSL utsträcker sig till skillnad från 

utredningssekretessen även för tiden efter utredningen, dock längst 20 år om uppgiften 

förekommer i allmän handling.
206

 

 

Vad gäller eftergiftshandlingar har det uttalats att dessa antagligen skulle behandlas på 

samma sätt som andra handlingar vid KKV:s utredningar.
207

 Det saknas specifika regler 

för handlingar ingivna vid ett eftergiftsförfarande. Eftergiftshandlingar är således i stor 

utsträckning skyddade under den tid utredningen pågår med hänvisning till 17 kap. 3 § 

OSL.
208

 Därefter är eftergiftshandlingar skyddade endast i den utsträckning de innehåller 

uppgifter skyddade enligt 30 kap. 1 § OSL. Även om Advokatsamfundet menar att 

skriftliga eftergiftshandlingar normalt inte torde skyddas av sekretess sedan utredningen 

är avslutad,
209

 torde företagsredogörelser innehålla sådana uppgifter om affärs- och 

driftsförhållanden som skyddas enligt OSL. 

 

Frågan är på vilket sätt inträdet av Pfleiderer kommer att påverka denna bedömning. 

Kammarrätten har nämligen i två sammanhängande domar slagit fast att reglerna i OSL 

inte möjliggör den intresseavvägning som EU-domstolens praxis uppställer, och att KKV 

därför måste tillämpa Pfleiderer-testet vid ett nationellt förfarande som rör tillämpningen 

av artikel 101 FEUF.
210

 KKV har därefter för första gången tillämpat Pfleiderer i fråga 

om utlämnande av utredningshandlingar.
211

 Utredningen i fråga rörde dock missbruk av 

dominerande ställning enligt 2 kap. 7 § KL och några eftergiftshandlingar var inte 

                                                 
202 Prop. 1979/80:2 Del A, s. 80. 

203 Johan Karlsson och Marie Östman (n 15), s. 1093. 

204 Se Advokatsamfundets synpunkter (n 14), s. 3. 

205 KamR dom i mål nr. 8983-07. 

206 Se 30 kap. 1 § 2 st. OSL. Detta hjälper dock inte skadelidande, eftersom preskriptionsfristen vid 

konkurrensskadeståndsmål är 10 år från det att skadan uppkom(se 3 kap. 25 § 2 st. KL). 

207 Johanna Bjurling, ”Efter EU-domstolens dom i Pfleiderer-målet: Om relationen och konflikten mellan 

konkurrensrättsligt skadestånd och eftergiftsprogrammen inom EU” [2013] Europarättslig Tidskrift 83, s. 

87 f. 

208 Advokatsamfundets yttrande (n 14), s .3. 
209 A.st. 

210 KamR dom i mål nr. 3182-14 och mål nr. 6214-14. 

211 KKV:s beslut i dnr 318/2014 och 583/2014. 
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involverade. KKV intog en restriktiv inställning till ett utlämnande. Käranden menade att 

vissa uppgifter om motpartens kostnadsstruktur var nödvändiga för att kunna bevisa en 

överträdelse, men vann inte gehör hos KKV som menade att intresset av att inte röja 

uppgifterna vägde tyngre.
212

 Man beaktade, förutom intresset av att skydda 

yrkeshemligheter, intresset av effektiva utredningar, eftersom man menade att företag 

skulle avhålla sig från att utge känsliga uppgifter om de inte kunde vara säkra på att 

uppgifterna förblir hemliga.
213

 KKV:s restriktiva hållning antyder att ett utlämnande som 

inte redan medges enligt de generösa svenska reglerna svårligen kommer att medges med 

stöd av Pfleiderer. Bedömningen har dock gjorts efter omständigheterna i dessa fall, 

vilket innebär att några säkra slutsatser inte kan dras. Besluten har överklagats till 

kammarrätten där handläggning pågår.
214

 

 

5.2 Editionsföreläggande av allmänna handlingar 

Ett mål om skadestånd enligt 3 kap. 25 § KL handläggs enligt reglerna om dispositiva 

tvistemål i rättegångsbalken (1942:740) (RB) som innefattar bestämmelser om edition.
215

 

Edition av allmänna handlingar regleras i 38 kap. 8§ RB. 

 

En domstol kan förelägga en myndighet att förete allmän handling som kan antas ha 

betydelse som bevisning i målet.
216

 Det är domstolen som gör bedömningen huruvida 

handlingarna i fråga kan antas ha betydelse som bevis. Myndigheten har ingen egen 

prövningsrätt.
217

 Bestämmelsen gäller såväl offentliga som sekretessbelagda handlingar, 

vilket innebär att de sekretessbestämmelser som redogjorts för ovan avseende direkt 

tillgång till konkurrensmyndighetens akt inte aktualiseras vid tillämpning av 38 kap. 8 § 

RB. Handlingar genom vars företeende yrkeshemlighet skulle uppenbaras får däremot 

                                                 
212 Se KKV:s beslut i dnr 318/2014, p. 66. 

213 Argumentationen liknar den som förs avseende eftergiftshandlingar: om eftergiftshandlingar lämnas ut 

till skadelidande påverkas incitamenten hos kartellföretaget att samarbeta med KKV. Argumentet torde inte 

ha samma bäring när företaget tvingas av konkurrensmyndigheten att lämna information till skillnad från 

eftergiftsfallet då samarbetet i grunden är frivilligt. 

214 KamR mål nr- 9867-14 och 9869-14. 

215 Se 38 kap. RB. 
216 38 kap. 8 § RB. 

217 Peter Fitger med flera, ”Rättegångsbalken” (oktober, Zeteo), kommentaren till 38 kap. 8 §. Med 

Direktivet kommer däremot tvingande regler om att konkurrensmyndigheten ska ha möjlighet att yttra sig 

innan ett föreläggande meddelas, se artikel 5(7) Direktivet. 
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inte begäras utlämnade med mindre synnerlig anledning förekommer.
218

 Med 

yrkeshemlighet torde avses vad som utgör företagshemlighet enligt lagen (1990:409) om 

företagshemligheter.
219

 Volymer, försäljningsdatum och prisuppgifter har under vissa 

omständigheter betraktats som företagshemligheter.
220

 Regeringen menar att det råder 

stor restriktivitet när det gäller att låta ett editionsföreläggande omfatta 

yrkeshemligheter.
221

 Det har även anförts att domstolarna har varit restriktiva ifråga om 

utlämnande av yrkeshemligheter som kan innebära konkurrensskador.
222

 

 

En fråga är huruvida domstolen vid meddelande av editionsföreläggande enligt 38 kap. 8 

§ RB ska tillämpa Pfleiderer-testet. Det torde gå att argumentera för att domstolen i ett 

sådant fall är skyldig att tillämpa Pfleiderer-testet, om inte direkt, så åtminstone analogt. 

Det är samma bakomliggande skyddsintressen som påverkas i båda fallen: rätten till 

effektiva rättsmedel, den effektiva tillämpningen av artiklarna 101 och 102 samt skyddet 

för uppgifter om enskilda eller affärshemligheter. Det som egentligen skiljer de båda 

fallen åt är att det i editionsfallet redan pågår en skadeståndsprocess (vilket i så fall borde 

beaktas inom ramen för intresseavvägningen) samt att prövningsrätten ligger hos 

myndigheten som ska förordna om föreläggandet, och inte hos den myndighet där 

handlingarna förvaras. Det torde vara eftersträvansvärt att ha en så uniform tillämpning 

som möjligt. Direktivets regler, som ju specifikt rör editionsfallet, bygger till vissa delar 

på EU-domstolens resonemang i Pfleiderer och Donau Chemie.
223

 Det bör härvid 

uppmärksammas att det brittiska National Grid utgjorde en fråga om 

editionsföreläggande där den brittiska domstolen tillämpade Pfleiderer-testet. 

 

                                                 
218 38 kap. 8 § 1 st. 3 p. RB. Regleringen överensstämmer med vad som gäller vid editionsföreläggande 

enligt 38 kap. 2 § RB. 

219 Peter Fitger (n 218), kommentaren till 36 kap. 6 §. 

220 Se NJA 1986 s. 398 (upphovsrättsmål, synnerlig anledning att lämna ut yrkeshemlighet förelåg inte) 

samt avseende prisuppgifter även NJA 1988 s. 652 (tvist om royaltyavgift, synnerlig anledning att lämna ut 

yrkeshemlighet förelåg). 

221 Prop. 2004/05:117, s. 44 f. 

222 Se Näringsdepartementet, ”Yttrande över grönbok KOM (2005)672 Skadeståndstalan vid brott mot 

EG:s antitrustregler” 21 april 2006, N2006/1690NL, s. 2 f. 

223 Se framförallt i detta hänseende bestämmelserna om proportionalitet, artiklarna 5(3) och 6(4) 

Direktivet. 
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5.3 Hur påverkas skadelidande av Direktivet? 

Vilka konsekvenser Direktivet kommer att få för svensk rätt beror på hur lagstiftaren 

väljer att implementera Direktivet. Direktivet är ett så kallat 

minimiharmoniseringsdirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna får behålla och införa 

mer generösa editionsregler.
224

 Sverige kan således i stor utsträckning behålla de 

generösa regler man har avseende edition av allmänna handlingar. Vissa bestämmelser, 

varvid framförallt märks artikel 6 där skyddsreglerna ingår, är däremot tvingande och ska 

implementeras av alla medlemsstater. Mot bakgrund av offentlighetsprincipens betydelse 

i svensk rätt är det svårt att se att Sverige skulle implementera mer inskränkande regler än 

vad som krävs. 

 

Direktivet föregriper svensk domstols prövning om huruvida Pfleiderer medger eller 

hindrar ett utlämnande av företagsredogörelser enligt svensk rätt. I dagsläget saknar såväl 

sekretessreglerna som de svenska editionsreglerna uttryckliga bestämmelser om skydd 

för företagsredogörelser och förlikningsinlagor. Bestämmelsen om edition av allmänna 

handlingar behöver således ett uttryckligt undantag för företagsredogörelser och 

förlikningsinlagor, vilket innebär en principiell inskränkning av offentligheten och 

skadelidandes tillgång till bevisning. Motsvarande gäller handlingar på Direktivets grå 

lista, däribland handlingar som ingår i ett pågående ärende hos 

konkurrensmyndigheten.
225

 Trots att de i stor utsträckning skyddas vid en direkt begäran 

hos konkurrensmyndigheten enligt reglerna om utredningssekretess
226

 så skyddas sådana 

handlingar inte vid ett editionsföreläggande (hänvisning till dessa regler saknas i 38 kap. 

8 § RB). Direktivet påverkar däremot inte sekretessbestämmelserna ifråga om direkt 

tillgång till KKV:s akt, vilket innebär att några ändringar med anledning av Direktivet 

inte är nödvändiga i detta hänseende. Direktivet medför ändå begränsningar av 

användningen av sådan bevisning. Bevisning som inhämtats direkt från KKV får 

nämligen inte användas vid en skadeståndstalan om bevisningen är skyddad enligt 

                                                 
224 Art.5(8) Direktivet. 

225 Artikel 5(6) Direktivet. 

226 Ändamålen bakom artikel 6(5) och 17 kap 3 § OSL är härvid i stort sett desamma, nämligen att skydda 

konkurrensmyndighetens verksamhet från utlämnande som skulle inverka negativt på den pågående 

utredningen, se p. 25 företalet till Direktivet jämförd med prop. 2001/02:69 s. 16. 
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reglerna i Direktivet.
227

 Skulle skadelidande exempelvis få tillgång till 

företagsredogörelser hos konkurrensmyndigheten får de inte användas som bevisning i en 

skadeståndsprocess. Detta förhållande utgör en påtaglig inskränkning av den fria 

bevisföringens princip som annars råder i svensk rätt, det vill säga att parterna i en 

rättegång är fria att åberopa vilken bevisning som helst.
228

 

 

Skillnaderna mellan svensk rätt och Direktivet kan framstå som väsentliga. 

Skadelidandes situation torde dock inte förändras avsevärt mycket. Svensk rätt skyddar 

som nämnt handlingar innehållande yrkeshemligheter och uppgifter om enskildas affärs- 

och driftsförhållanden, och får endast lämnas ut om synnerlig anledning föreligger. I den 

utsträckning begärda företagsredogörelser innehåller sådana uppgifter överlappar 

regelverken alltså i huvudsak varandra, och svensk domstol har varit restriktiva vid 

utlämnande av handlingar som kan orsaka konkurrensskador. Så som Stockholms 

tingsrätt uttalat med anledning av kommissionens förslag innebär de svenska reglerna 

däremot inte någon garanti för att yrkeshemligheter inte lämnas ut.
229

 Direktivet medför 

vidare att en dom om konkurrensöverträdelse från svensk domstol är bindande i en 

efterföljande skadeståndstalan, vilket till viss del förtar behovet av tillgången till 

företagsredogörelser.
230

 De uppgifter som skadelidande ändå vill (och behöver) komma åt 

för att bevisa skadans omfattning, till exempel kostnadskalkyler och prisuppgifter, torde 

utgöra sådana uppgifter som svensk rätt redan som huvudregel skyddar och Direktivets 

skyddsregler behöver således i det enskilda fallet inte innebära någon större skillnad i 

praktiken för skadelidande – huruvida Direktivet i fortsättningen kommer att innebära en 

inskränkning av aktinsynen torde alltså variera från fall till fall. 

 

Skadelidande kan under alla omständigheter inte förvänta sig att Direktivet kommer 

innebära en utökad tillgång till bevisning i konkurrensmyndighetens akt. 

 

                                                 
227 Artikel 7 Direktivet. 

228 Se 35 kap. 1 § RB. 

229 Se Stockholms tingsrätt, ”Grönbok – skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler” yttrande 17  

mars 2006, s.1. 

230 Artikel 9 Direktivet. 
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5.4 Sammanfattning 

Offentlighetsprincipens betydelse i svensk rätt har inneburit en vittgående aktinsyn hos 

KKV som endast får begränsas med hänsyn särskilt till tvingande intressen. Sådana 

inskränkningar har gjort med hänsyn till intresset av KKV:s utredande verksamhet och 

med hänsyn till skyddet för uppgifter om enskilda. Svensk rätt möjliggör i huvudsak två 

olika sätt att få tillgång till bevisning i konkurrensmyndighetens akt: genom direkt 

begäran hos myndigheten med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet i TF och OSL, 

eller genom att väcka en skadeståndstalan och därvid begära edition av bevisning hos 

konkurrensmyndigheten enligt reglerna i 38 kap RB. I det sistnämnda fallet är 

inskränkningarna med beaktande av sekretess inte lika långtgående som i det 

förstnämnda fallet, men kräver å andra sidan att en skadeståndstalan pågår. Ifråga om 

utlämnande av handlingar hos KKV ska Pfleiderer-testet tillämpas sedan kammarrätten 

funnit att de svenska sekretessreglerna inte möjliggör en intresseavvägning enligt EU-

domstolens praxis. Motsvarande torde gälla vid editionsföreläggande, åtminstone analogt. 

Implikationerna av Pfleiderer i svensk rätt är fortfarande osäkert eftersom svensk domstol 

inte fått tillfälle att tillämpa Pfleiderer-testet.  

 

Direktivets absoluta skyddsregler kommer att innebära en inskränkt möjlighet för 

skadelidande att genom domstolsföreläggande tillgå bevisning i allmänna handlingar. Hur 

stor effekt denna principiella inskränkning kommer att få i praktiken återstår att se: till 

detta hör nämligen att svensk domstol inte än tillämpat Pfleiderer-testet. I den mån 

yrkeshemligheter förekommer i en företagsredogörelse är de som huvudregel redan 

skyddade enligt svensk rätt. Det är dock onekligen så att OSL skulle erbjuda en mer 

nyanserad bedömning vid fråga om utlämnande av företagsredogörelse än Direktivet, 

även om domstolen varit restriktiv till att lämna ut handlingar med yrkeshemligheter vars 

röjande kan orsaka konkurrensskador. 

 

Vad gäller direkt tillgång till KKV:s akt genom reglerna om handlingsoffentlighet så 

skyddar svensk rätt i stor utsträckning utredningshandlingar, inklusive 

eftergiftshandlingar, vid en pågående utredning hos KKV. Efter att utredningen avslutats 

är endast uppgifter om enskilds affärs- och driftsförhållanden skyddade. Några 

uttryckliga skyddsregler för eftergiftshandlingar finns inte. Direktivet påverkar inte 
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skadelidandes möjlighet att tillgå bevisning genom att göra en direkt begäran hos KKV, 

men medför regler som förbjuder användningen av sådan bevisning vid en 

skadeståndstalan om handlingarna är sådana att de skulle ha skyddats vid ett 

editionsföreläggande enligt Direktivet. Det är en konkret inskränkning av den fria 

bevisföringens princip som annars råder i svensk rätt. 

 

Inskränkningarna i svensk rätt torde inte dramatiskt påverka skadelidandes möjligheter att 

nå framgång med sitt skadeståndsanspråk. En dom om konkurrensöverträdelse är 

nämligen bindande i en efterföljande process och yrkeshemligheter respektive 

affärsuppgifter som förekommer i en företagsredogörelse skyddas redan som huvudregel 

enligt svensk rätt. Direktivets regler och svensk rätt överlappar alltså redan varandra. 

 

Direktivet kommer att bidra till klarhet kring behandlingen av företagsredogörelser och 

andra eftergiftshandlingar enligt svensk rätt. De absoluta reglerna innebär förutsebarhet 

för de företag som avser att ansöka om eftergift. För skadelidande innebär reglerna inte 

att en skadeståndstalan underlättas, utan tillgången till bevisning kommer, om något, att 

inskränkas. 
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6 Slutsatser 

Skadelidanden står inför betydande utmaningar då denne ska väcka en skadeståndstalan 

som inte sällan är förenad med betydande ekonomiska risker. Tillgången till bevisning är 

central för skadelidandens incitament att väcka, och senare nå framgång med, en 

skadeståndstalan. Direktivet är således ett välkommet initiativ på området. Direktivets 

regler om edition i förhållande till konkurrensmyndigheter kommer att bidra till mer 

likformiga regler inom EU och på så sätt åtminstone till viss del skapa ett jämnare 

spelfält företag emellan. Vissa medlemsstater kommer dock även fortsättningsvis ha mer 

generösa editionsregler än andra, samtidigt som Direktivet inte harmoniserar reglerna om 

handlingsoffentlighet i förhållande till konkurrensmyndigheterna, vilka sammantaget 

innebär att förutsättningarna för skadelidande att samla bevisning kommer att se olika ut i 

de olika medlemsstaterna. Det kan därför även fortsättningsvis vara så att vissa företag 

kommer att åtnjuta konkurrensfördelar med anledning av deras verksamhetsställe i EU. 

Bestående skillnader mellan medlemsstater ger företag fortsatta incitament till forum 

shopping inom de ramar som anges av internationella privaträttsliga regler. I förhållande 

till de medlemsstater som kräver att varje enskilt bevis specificeras vid en begäran om 

edition kommer Direktivet, som endast kräver att en klass av handlingar specificeras, att 

innebära ett uppsving för skadelidanden. Man kan däremot fråga sig vad reglerna 

kommer att göra för den skadelidande som avser att väcka en standalone action. Sådan 

skadelidande kommer att ha det svårt att göra sitt skadeståndsanspråk rimligen antagligt 

utan tillgång till utredningsåtgärder eller ett beslut om konkurrensöverträdelse. 

 

I fråga om företagsredogörelser och förlikningsinlagor inför Direktivet däremot 

tvingande regler som medför ett absolut skydd från utlämnande. Dessa regler innebär att 

kartellföretag som överväger att ansöka om eftergift på ett lättare sätt kan överse 

konsekvenserna av en eventuell ansökan, och att de obehindrat kan samarbeta med 

konkurrensmyndigheten utan att riskera att informationen sedan används mot företaget i 

en efterföljande skadeståndsprocess. Samtidigt är konkurrensmål särskilt 

informationsintensiva och tillgången till bevisning är viktig för skadelidandes incitament 

att väcka en skadeståndstalan eftersom målen präglas av informationsasymmetri: ett 

absolut skydd för vissa eftergiftshandlingar riskerar att i vissa fall utestänga skadelidande 
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från att göra gällande sin rätt till ersättning. I förhållande till Pfleiderer och Donau 

Chemie utgör reglerna en inskränkning av skadelidandes aktinsyn hos 

konkurrensmyndigheterna. Det är osäkert huruvida Direktivets regler i detta hänseende 

överensstämmer med EU-domstolens praxis och effektivitetsprincipen. EU-domstolen 

har än så länge endast prövat frågan om utlämnande av eftergiftshandlingar i bred 

mening, och inte avgjort frågan specifikt för företagsredogörelser. Om Direktivet inte 

överensstämmer med den europeiska primärrätten kan EU-domstolen ogiltigförklara 

Direktivet eller berörda bestämmelser däri vid en talan enligt artikel 263 eller artikel 267 

FEUF. 

 

Sett tillsammans med andra åtgärder i Direktivet, så som att begränsa 

skadeståndsansvaret hos den som ansökt om eftergift, kan det diskuteras huruvida 

kommissionen skyddat eftergiftsansökande i för stor utsträckning. Man bör fråga sig om 

båda skyddet för företagsredogörelser och ett begränsat skadeståndsansvar är nödvändiga. 

Det är bekymmersamt att man på detta sätt inskränker den enskildes rätt på bekostnad av 

teoretiska resonemang om skada på den offentliga tillämpningens effektivitet, särskilt 

med hänsyn till att skadelidande i regel är den svagare parten vid ett 

skadeståndsförfarande och att det är dennes position som måste förstärkas för att utöka 

den privata tillämpningen i EU.  

 

Vad gäller svensk rätt kommer Direktivet ställa vissa krav på förändringar. Edition av 

allmänna handlingar hos konkurrensmyndigheten är i dagsläget generöst utformade och 

kommer med de nya reglerna att behöva tillföras undantag för av Direktivet skyddade 

handlingar. Det kommer även att bli nödvändigt att införa regler som begränsar vilken 

bevisning som får åberopas vid domstol. Dessa förändringar är problematiska ur svenskt 

perspektiv, eftersom de principiellt utgör inskränkningar av principer som är 

grundläggande för den svenska rättsordningen. Svensk rätt innehåller visserligen 

skyddsregler som överlappar Direktivets bestämmelser, men det går inte att sätta 

likhetstecken dem emellan eftersom Direktivets skydd kommer att komma att omfatta ett 

större omfång av handlingar än som nu skyddas och de svenska reglerna inte är absoluta, 

utan erbjuder en mer nyanserad bedömning. Konsekvenserna av detta behöver däremot 

inte vara fullt så dramatiska eftersom svensk rätt som huvudregel torde skydda de 
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uppgifter som skadelidande eftertraktar (prisuppgifter, kostnadskalkyler etcetera) i 

företagsredogörelser, samt att en dom om konkurrensöverträdelse kommer vara bindande 

vid en efterföljande process vilket medför att själva överträdelsen inte behöver bevisas. 

Direktivets regler utgör dock alltjämt ett intrång i den svenska traditionen av 

handlingsoffentlighet.  

 

Det är för svensk del under alla omständigheter svårt att se hur Direktivets regler om 

tillgång till konkurrensmyndighetens akt, i förhållande till den nuvarande regleringen, 

skulle underlätta för skadelidande att föra en talan om konkurrensskadestånd. Direktivet 

innebär i detta hänseende snarare ett steg bakåt, och kommer inte att leda till en utökad 

aktivitet vid de svenska domstolarna.  

 

En annan problematisk aspekt av Direktivet, som dock inte närmare berörts i denna 

uppsats, är hur den svenska lagstiftaren ska ta sig an Direktivets artikel 6(10). Däri 

stadgas att  

 

”Medlemsstaterna ska se till att nationella domstolar begär att 

konkurrensmyndigheter lämnar ut bevis som finns i dess ärendeakt endast om 

ingen part eller tredje part rimligen kan tillhandahålla de bevisen.” 

 

Domstolen måste således innan ett editionsföreläggande gentemot en 

konkurrensmyndighet meddelas pröva huruvida den efterfrågade bevisningen 

rimligen kan tillhandahållas av annan. Bestämmelsen är tvingande enligt artikel 

5(8) Direktivet. Någon liknande reglering finns inte i svensk rätt och denna ordning 

är märklig ur ett offentlighetsperspektiv. Ett utlämnande av allmänna handlingar, 

vare sig genom begäran direkt hos myndigheten eller genom ett 

domstolsföreläggande, bör inte vara avhängigt huruvida en privat part kan 

tillhandahålla samma handlingar. 

 

En sista aspekt som ska belysas i uppsatsen berördes delvis av KKV i de 

kommenterade besluten ovan. Det är det förhållande att prövningen av utlämnande, 

såväl vid ett direkt förfarande framför konkurrensmyndigheten som vid ett 

domstolsföreläggande, kommer att variera beroende på om överträdelsen ifråga 
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påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Pfleiderer, så som KKV påpekat, 

tillämpas inte om förfarandet endast utgör en överträdelse av rent nationell rätt.
231

 

På motsvarande sett tillämpas inte reglerna i Direktivet om överträdelsen saknar 

påverkan på handeln mellan medlemsstaterna.
232

 Dessa omständigheter bidrar 

knappast till förutsebarhet i rättstillämpningen, eftersom myndigheten eller 

domstolen måste pröva om samhandelskriteriet är uppfyllt eller inte. Det kommer 

att utgöra ett rättsfaktum som parterna kan tvista om, vilket ytterligare komplicerar 

förfarandet.  

 

Flera aspekter av Direktivet är således problematiska ur ett svenskt perspektiv. 

Även om de negativa följderna för skadelidande möjligen blir begränsade innebär 

reglerna inskränkningar av grundläggande principer om offentlighet och 

bevisföring. Särskilt med hänsyn till handlingsoffentligheten som är 

grundlagsskyddad måste tvingande skäl påkallas för att rättfärdiga ett inskränkande. 

Att Sverige inom ramen för det samarbete som gemensam EU-rättslig lagstiftning 

utgör måste acceptera förändringar och inskränkningar av svensk rätt är knappast 

särskilt underligt eller särskilt uppseendeväckande. Det är däremot upp till svensk 

representation i de lagstiftande organen i EU att bevaka intresset av en bibehållen 

offentlighet hos såväl svenska som europeiska myndigheter.
233

 Sverige står med 

Pfleiderer och Direktivet nu inför en spännande utveckling de närmaste åren. 

                                                 
231 Se KKV:s beslut i dnr. 318/2014 p. 24. 

232 Se företalet p. 10 Direktivet. 

233 I detta hänseende kan det vara av intresse att kommissionen just nu tar emot allmänna synpunkter på  

föreslagna ändringar av förordning 773/2004 (n 12) vilka syftar till att likställa reglerna om aktinsyn däri  

med reglerna i Direktivet, se <http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_regulation_773_2004/ 

regulation_773_2004_sv.pdf> senast kontrollerad 2015-01-02. 
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