
 
 

I N T E R N A T I O N E L L A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

 

 

 

 

Airtours  
 

Slutet för begreppet kollektiv dominerande ställning? 
 

Filosofie kandidat uppsats inom konkurrensrätt 

Författare: Sören Virtanen 

Handledare: Göran Wahlgren 

Jönköping  maj 2006 



 
 

J Ö N K Ö P I N G  I N T E R N A T I O N A L  B U S I N E S S  S C H O O L  
Jönköping University  

 

 

 

Airtours 
The end of the concept collective dominant position? 

Bachelor’s thesis within Competition law 

Author: Sören Virtanen 

Tutor: Göran Wahlgren] 

Jönköping  May 2006 



 

 

Kandidat uppsats inom konkurrensrätt 

Titel: Airtours – Slutet för begreppet kollektiv dominerande ställning 

Författare: Sören Virtanen 

Handledare: Göran Wahlgren 

Datum:  2006-05-22 

Ämnesord Konkurrens, Airtours, Kollektiv dominerande ställning 

 

Sammanfattning 
Såväl kommissionen som gemenskapsdomstolarna har vid flera tillfällen uttalat 
att en koncentration som skapar eller förstärker ett oligopol under vissa förut-
sättningar kan ge upphov till något man kallar kollektiv dominerande ställning 
på marknaden. Begreppet kollektiv dominerande ställning har fått utstå mycken 
kritik för att vara dåligt definierat och därigenom skapa osäkerhet, även kom-
missionens tillämpning av begreppet har kritiserats för att inte vara helt konse-
kvent. Efter förstainstansrättens dom i målet Airtours mot kommissionen1 där 
rätten underkände kommissionens bevisning i frågan om huruvida den aktuella 
koncentrationen skulle ge upphov till en kollektiv dominerande ställning, har 
kommissionen reviderat sin koncentrationsförordning. Förväntningarna på den 
nya förordningen och den framtida tillämpningen har varit stora. Många vänta-
de sig att kommissionen nu skulle lämna dominanskriteriet vid bedömningen 
av en koncentrations konkurrenshämmande effekter, för att istället börja till-
lämpa ett rent konkurrensskadekriterium. En analys av den nya förordningen 
med tillhörande riktlinjedokument och de få beslut som kommissionen fattat 
på basis av den nya förordningen, pekar dock på att ingen större förändring 
kommer att ske. Kommissionen kommer även i fortsättningen att, i de allra 
flesta fall, basera sin bedömning på dominanskriteriet. Däremot verkar begrep-
pet kollektiv dominerande ställning vara något man avser att överge till förmån 
för en bedömning av de konkurrenshämmande effekterna av en föreslagen 
koncentration. Kommissionen förefaller numer undvika begreppet kollektiv 
dominerande ställning, man talar istället om ”Konkurrenshämmande effekter 
till följd av ett icke-samordnat beteende hos företag som inte skulle få någon 
dominerande ställning på den berörda marknaden”2, något som talar för att be-
greppet kollektiv dominerande ställning nu spelat ut sin roll. 

 

 

                                                 
1 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen. 

2 Förordning (EG) 139/2004, skälen punkt 25. 
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Abstract 
Both the Commission and the Community Courts have on several occasions 
stated that a concentration that will cause the creation or strengthening of an 
oligopoly under certain circumstances might cause what’s referred to as a col-
lective dominant position in the market. The concept of collective dominant 
position has gained a lot of criticism for being poorly defined and thereby cre-
ate an uncertainty. The Commissions approach when applying the concept has 
also gained criticism for its lack of consistency. As a consequence of the Court 
of First Instances (CFI) decision in the case Airtours v. the European Com-
mission,3 in whish the Commissions standard of proof were rejected by the 
CFI, the merger regulation have been revised by the Commission. The ex-
pected consequences of the revised merger regulation and its future application 
have been that the Commission will leave the criteria of dominance in favour 
of a criterion of anti-competitive effects when evaluating proposed concentra-
tions. An analysis of the new merger regulation and the published guidelines, as 
well as recent decisions from the Commission based on the new regulation, 
show no major change in the Commissions approach. The Commission will 
continue to use the concept of dominance as the base for the decisions. The 
only change in approach seems to concern the concept of collective dominant 
position where the Commission apparently has made a move towards an anti-
competitive effects criterion in the assessment of concentrations. The Com-
mission appears to deliberately avoid using the term collective dominant posi-
tion in favour of a concept of ‘anti-competitive effects of a concentration 
resulting from the non-coordinated behavior of undertakings which would not 
have a dominant position on the market concerned’.4 It definitely seems like 
we have seen the end of the concept of collective dominant position. 

 

 

 

                                                 
3 Case T-342/99 Airtours v. European Commission. 

4 Council Regulation (EC) No 139/2004, para 25. 
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1 Syfte  
I målet Airtours mot kommissionen5 får kommissionen mycket hård kritik av förstainstans-
rätten för brister i sin bevisning. Fallet gällde kommissionens beslut att inte tillåta en fusion 
mellan två företag med hänvisning till att en kollektiv dominerande ställning skulle skapas. 
Enligt rätten har kommissionen inte på någon punkt kunna visa att fusionen skulle ge upp-
hov till en sådan dominans. Tvärtom kan domen snarare läsas som ett uttryck för att rätten 
anser att kommissionens beslut grundar sig på en godtycklig bedömning baserad på ett 
bristfälligt underlag. Efter avgörandet har kommissionen reviderat sin koncentrationsför-
ordning. 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från Airtoursfallet och införandet av den 
nya koncentrationsförordningen (förordning (EG) 139/2004) undersöka om dessa medför 
att kommissionens bedömning kommer att förändras avseende begreppet dominerande 
ställning i kommande beslut. Frågeställningarna är i huvudsak två. Kommer kommissionen, 
som vissa bedömare ansett, överge dominanskriteriet till förmån för ett konkurrensskade-
kriterium vid bedömningen av om en koncentration är förenlig med den gemensamma 
marknaden? Och, innebär Airtoursfallet och den nya förordningen slutet för begreppet kol-
lektiv dominerande ställning? Ett omstritt begrepp som Kai-Uwe Kühn kallat en Pandoras 
ask full av relevanta, irrelevanta och svårvärderade argument vilka somliga är omöjliga för 
de fusionerade parterna att försvara sig emot.6  

2 Metod  
Syftet är att undersöka om Airtoursfallet och den påföljande förändringen av koncentra-
tionsförordningen, kommer att innebära en förändring även i kommissionens bedömning 
av konkurrenshämmande faktorer i samband med företagskoncentrationer och i synnerhet 
då begreppet kollektiv dominans. Jag startar därför med en analys av förstainstansrättens 
dom för att ur den få en relevant definition av begreppet kollektiv dominerande ställning. 
Den följande analysen av huruvida kommissionen som en följd av domen kommer att för-
ändra sin bedömning har jag baserat på den nya koncentrationsförordningen, senare kom-
missionsbeslut och relevant litteratur. 

3 Avgränsning  
Då arbetet baseras på Airtoursfallet, ett ärende enligt kommissionens koncentrationsför-
ordning, diskuteras endast förändringarna i bedömningen av en eventuell kollektiv domine-
rande ställning som skapas eller förstärks genom företagskoncentrationer. Eventuell för-
ändring av praxis när det gäller missbruk av dominerande ställning enligt EG- fördragets 
artikel 82 berörs inte. Avsnitten om dominerande ställning och enskild dominerande ställ-
ning är långt ifrån uttömmande och har som funktion att översiktligt beskriva dessa termer 
i avsikt att läsaren skall kunna förstå skillnaden mellan enskild dominerande ställning och 
kollektiv dominerande ställning.  

                                                 
5 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen.  

6 Kühn, Kai-Uwe Closing Pandora’s Box? Joint dominance after the Airtours judgment, s 39 f min översättning. 
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4 Disposition 
Jag inleder i avsnitt 5 med en kortfattad beskrivning av principerna för den fria konkurren-
sen inom den gemensamma marknaden och syftet med en koncentrationskontroll. Avsnitt 
6 är ett orienterande avsitt om vad som avses med begreppet dominerande ställning och 
vilka kriterier som utvärderas vid bedömningen om en dominerande ställning skapas. Vida-
re belyses också skillnaden mellan en dominerande ställning som innehas av ett enskilt före-
tag och kollektiv dominerande ställning, där ett dominerande företag saknas. I avsnitt 7 tar 
jag upp den kritik som finns mot såväl kollektiv dominerande ställning som begrepp som 
kommissionens sätt att använda sig av termen. Avsnitt 8 är det första analysavsnittet. Där 
gör jag en analys av förstainstansrättens dom i Airtoursfallet för att få den relevanta defini-
tionen på kollektiv dominerande ställning och rättens syn på hur kommissionen använder 
begreppet. För att hålla nere antalet noter och därigenom öka läsbarheten anger jag i av-
snittsrubrikerna vilka punkter i domen respektive avsnitt omfattar. Det innebär att texten 
endast innehåller hänvisningar till källor utanför detta avsnitt. De följande två avsnitten 9 
och 10, är en analys av följderna av Airtoursfallet. Avsnitt 9 handlar om skillnaderna mellan 
den nya och den gamla koncentrationsförordningen när det gäller de materiella delarna, 
formalia och behörighetsreglerna berörs inte. Avsnittet följs sedan upp med en analys av i 
vilken mån Airtoursfallet och den nya koncentrationsförordningen kommer att påverka 
kommissionens framtida bedömningar i avsnitt 10 och avslutas med mina egna slutsatser i 
avsnitt 11. 

Då syftet är att beskriva den förändring som skett som konsekvens av Airtoursfallet är ar-
betet i huvudsak upplagt i kronologisk ordning. Viss inkonsekvens i upplägget förekommer 
dock men jag hoppas att det inte skall förvirra läsaren. 
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5 Inledning 
Ett av huvudmålen för den Europeiska gemenskapen (EG) är att upprätta en gemensam 
marknad som främjar en harmonisk och hållbar utveckling av näringslivet inom hela ge-
menskapen, en hög ekonomisk tillväxt och en hög konkurrenskraft i syfte att höja levnads-
standarden och livskvaliteten för att därigenom öka den ekonomiska och sociala samman-
hållningen och solidariteten mellan medlemsstaterna.7 För att nå målet måste man inom 
gemenskapen säkerställa att konkurrensen inom den gemensamma marknaden inte sned-
vrids,8 det är grunden för konkurrenspolitiken inom EG. Konkurrensreglerna finns i för-
dragets artikel 81–97, där kommissionen bland annat ges uppgiften att säkerställa att prin-
ciperna för en fungerande konkurrens följs.9 De konkurrenshämmande mekanismer man 
vill förhindra och definierat i fördraget är dels kartellbildningar och andra typer av sam-
manslutningar, avtal eller överenskommelser mellan företag som direkt eller indirekt kan 
medföra att konkurrensen mellan dessa företag minskar eller upphör.10 Man har också sett 
en risk i att företag som har en dominerande ställning på marknaden skulle kunna missbru-
ka denna dominans genom att på olika sätt styra marknaden på ett sätt som skulle missgyn-
na konsumenterna. Som exempel på hur en dominerande ställning kan missbrukas nämns 
bland annat oskälig prissättning, begränsning av produktion eller teknisk utveckling och 
villkor att kunderna åtar sig ytterligare förpliktelser som inte har direkt samband med det 
ursprungliga avtalet, denna typ av villkor kallas även kopplingsförbehåll.11 Som framgår av 
ordalydelsen i fördragets artikel 82 är det missbruk av en dominerande ställning som är 
förbjuden inte dominansen i sig. Även om det inte är förbjudet för ett företag att ha en 
dominerande ställning på marknaden innebär dominansen i sig att konkurrensen lättare kan 
sättas ur spel, eller åtminstone snedvridas, på en marknad som domineras av någon enstaka 
aktör.   

I dagsläget har kommissionen inga medel för att tvinga dominerande företag att dela upp 
verksamheter eller göra sig av med viss verksamhet för att stärka konkurrenstrycket på 
marknaden. Man har inte heller möjlighet att förhindra att nya dominerande företag bildas 
genom organisk tillväxt eller genom att konkurrerande företag lämnar marknaden. Däremot 
har man genom koncentrationsförordningen12 skaffat sig ett verktyg för att hindra att nya 
dominerande företag skapas genom fusion med, eller uppköp av, konkurrenter, under för-
utsättning att koncentrationen kan förväntas innebära negativa konsekvenser för konkur-
rensen.13  

 

                                                 
7 Artikel 2 EG. 

8 Artikel 3.1g EG. 

9 Artikel 83 och 85 EG. 

10 Artikel 81 EG. 

11 Artikel 82 EG. 

12 Förordning (EEG) 4064/89 nu förordning (EG) 139/2004. 

13 För en utförligare definition av en koncentration se förordning (EEG) 4064/89, artikel 3. 
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6 Dominerande ställning 
Enligt praxis skall ett företag anses ha en dominerande ställning om man har en så stark 
ekonomisk ställning att man kan hindra att en effektiv konkurrens upprätthålls på markna-
den genom att man i avsevärd utsträckning kan agera oberoende av konkurrenter, kunder 
och konsumenter.14 Så långt verkar bedömningen vara relativt okomplicerad. I fall där man 
skall avgöra om ett företag har missbrukat en dominerande ställning på marknaden, enligt 
fördragets artikel 82, bör inte heller bedömningen bli alltför svår. Problemet i dessa fall lig-
ger i att göra en riktig avgränsning av marknaden, definiera den relevanta marknaden15. Har 
man lyckats göra en korrekt avgränsning av den relevanta marknaden bör en bedömning av 
huruvida företagets agerande har hindrat att en effektiv konkurrens upprätthålls, baserad på 
tillgängliga data om marknadsutvecklingen, vara relativt enkel. Kommer man vid bedöm-
ningen fram till att ett företag har möjlighet att agera på marknaden på ett sådant sätt som 
avses i fördragets artikel 82 bör företaget per automatik också anses ha en dominerande 
ställning på den relevanta marknaden. I annat fall borde konkurrensen omöjliggöra ett så-
dant agerande.  

Vid bedömningen av om en dominerande ställning uppnås till följd av en företagskoncent-
ration är en försvårande faktor att man faktiskt skall bedöma effekterna av någonting som 
ännu inte existerar. Det är dessutom viktigt att bedömningen blir korrekt eftersom konse-
kvensen annars kan bli att företagens möjligheter att växa, eller i värsta fall överleva, på 
marknaden förhindras av att ett samgående stoppats på felaktiga grunder. Det är också vik-
tigt att handläggningen går förhållandevis snabbt eftersom företagen annars riskerar förlora 
hela eller delar av de positiva effekter ett samgående förväntas föra med sig. Vid domi-
nansbedömningen är det ett antal faktorer som kommissionen särskilt tar hänsyn till och 
det är huvudsakligen:16 

− Avgränsning av marknaden 

− Företagets marknadsandelar 

− Presumtiv konkurrens 

− Inträdeshinder på marknaden 

− Köparmakt 

 

Avgränsning av marknaden:   
För att kunna avgöra om en dominerande ställning skapas eller förstärks på marknaden 
måste först en marknad definieras, man talar i sammanhanget om den relevanta markna-
den. Det är av stor vikt att avgränsningen av marknaden blir korrekt. Om avgränsningen 

                                                 
14 Förenade målen C-68/94 och C-30/95 Frankrike mfl mot kommissonen (Kali &Salz) punkt 221, härstammar 

ursprungligen från C- 27/76 United Brands mot kommissionen punkt 65. 

15 För en närmare beskrivning om hur den relevanta marknaden avgränsas se Kommissionens tillkännagivan-
de om definitionen av relevant marknad, EGT C372, 09.12.1997, s.0005-0013. 

16 För en utförligare förteckning se Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets för-
ordning om kontroll av företagskoncentrationer, punkt 10–11. 
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blir för snäv ökar risken för att ett företag felaktigt skall anses uppnå en dominerande ställ-
ning och tvärt om ifall avgränsningen blir för vid.17 Den relevanta marknaden utgörs av två 
delar en produktmarknad där man ser till vilka produkter företaget producerar och om det 
finns näraliggande substitut som skulle kunna utgöra en konkurrerande produkt. Ett enkelt 
exempel är att ett företag som tillverkar plastförpackningar för livsmedel kan ha konkurrens 
av företag som tillverkar metall eller glasförpackningar men kanske inte av ett företag som 
tillverkar förpackningar av papper. Den andra delen innebär att man begränsar marknaden 
till ett visst område, den relevanta geografiska marknaden. 

Företagets marknadsandelar:   
Som en första indikation på om en koncentration riskerar leda till att en dominerande ställ-
ning skapas eller förstärks, jämför man de sammanslagna företagens förväntade marknads-
andel med konkurrenternas.18 Om koncentrationen leder till bildandet av ett företag med 
en stor andel av marknaden kan det vara en indikation på marknadsdominans. Man tittar 
även på marknadsandelen relativt konkurrenternas marknadsandelar. Om konkurrenterna 
till det sammanslagna företaget är väldigt små kan även en mindre marknadsandel vara till-
räcklig för att skapa en dominerande ställning. 

Presumtiv konkurrens:   
En orsak till att marknadsandelarnas storlek inte är något annat än en indikation på att ett 
företag har en dominerande ställning på marknaden är att det kan finnas presumtiva kon-
kurrenter. Det är viktigt att man i resonemanget om företag med en dominerande ställning 
på marknaden kommer ihåg att det inte är dominansen i sig som är orsak till att området är 
reglerat. Det man vill stävja är att dominerande företag missbrukar sin ställning genom att 
ta ut överpriser eller på annat sätt använda sig av oskäliga villkor till men för sina kunder 
och i sista hand konsumenterna. Det betyder att även om ett företag uppnår en hög eller till 
och med mycket hög marknadsandel kan de negativa effekterna mildras eller helt utebli på 
grund av förekomsten av presumtiva konkurrenter. Ett försök av det dominerande företa-
get att öka sin vinstmarginal genom en prishöjning skulle i så fall locka nya företag till 
marknaden. Presumtiv konkurrens kan komma från nya företag, företag som idag säljer 
samma produkter men på en annan geografisk marknad, företag inom samma geografiska 
område men som idag säljer andra produkter eller befintliga konkurrenter som har kapaci-
tet att öka sin produktion i händelse av en prisökning.  

Inträdeshinder på marknaden:  
En förutsättning för att presumtiv konkurrens skall vara effektiv är att inträdeshindren på 
marknaden inte är för höga.19 Som inträdeshinder räknas de investeringar som måste göras 
för att skapa en marknad men även den tid det tar för en ny aktör att komma in på mark-
naden. Man talar även om inträdeshinder i form av de kostnader, sunk costs, ett misslyckat 
marknadsinträde skulle innebära.20 

                                                 
17 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders Europarättens grunder s 262  

18 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företags-
koncentrationer, punkt 14-15. 

19 Wetter m fl Konkurrensrätt s 730. 

20 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företags-
koncentrationer, punkt 69. 
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Köparmakt:   
Ett företags dominerande ställning på marknaden kan också motverkas av att kunderna har 
en stark position som hindrar företaget att missbruka sin ställning. Om kunderna exempel-
vis skulle upphöra med sina inköp eller böja köpa från företag på en närliggande marknad 
om priserna stiger över en viss nivå, kan företaget effektivt hindras från att nå en domine-
rande ställning.21 

6.1 Enskild dominerande ställning 
Att avgöra om en företagskoncentration kommer att medföra att ett företag får en domine-
rande ställning på marknaden har många svårigheter. En av svårigheterna är att hitta något 
sätt att mäta dominans. Som jag nämnt i avsnittet ovan är en indikator som används företa-
gens marknadsandelar. En hög marknadsandel indikerar att det finns en risk för marknads-
dominans medan en väldigt liten andel pekar på att så inte skulle vara fallet. Kommissionen 
anser att en resulterande marknadsandel mindre än 25 % för de samgående företagen indi-
kerar att en koncentration troligtvis inte ger upphov till en dominerande ställning. Om de 
samgående företagens andel av marknaden uppgår till ca 40 % eller mer anses det vara en 
indikation på att en dominerande ställning skapas eller förstärks.22 Att bara mäta marknads-
andelar är dock ett alltför trubbigt verktyg. För det första är det inte säkert att företaget 
med störst marknadsandel alltid är det dominerande, under vissa förhållanden kan ett 
mindre företag vara det dominerande exempelvis genom att vara tekniskt ledande. Faktum 
är att inte ens en 100 procentig marknadsandel alltid innebär att företaget har en domine-
rande ställning. Om vinstmarginalen är tillräckligt stor kan detta locka nya aktörer till 
marknaden och det medför att företaget trots sin marknadsandel känner av ett presumtivt 
konkurrenstryck.23 För det andra är ett företags marknadsandel efter en koncentration inte 
heller alltid helt enkel att beräkna. Även om kommissionen i sina riktlinjer till den nya kon-
centrationsförordningen anger att man vid beräkningen av företagens marknadsandelar ef-
ter en koncentration utgår ifrån att de samgående företagen behåller sina andelar, flaggar 
man även här för att det på grund av den aktuella marknadens struktur kan finnas skäl att 
använda alternativa beräkningssätt.24 En koncentration innebär i de allra flesta fall att ett fö-
retag köps upp av en konkurrent på marknaden, i vissa fall innebär det även att ett varu-
märke försvinner. I vilket fall som helst har det uppköpta bolaget förmodligen åtnjutit nå-
gon form av lojalitet från kundernas sida. Efter en koncentration är risken stor att gamla lo-
jaliteter bryts, inte minst om hela eller delar av det uppköpta företagets säljkår går till en 
konkurrent i samband med koncentrationen. Turbulensen som skapas på marknaden kan 
också locka nya företag att etablera sig och ta marknadsandelar. 

                                                 
21 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företags-

koncentrationer, punkt 64-65. 

22 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företags-
koncentrationer, punkt 17–18. 

23 Whish, Richard Competition Law 465. Se även Wetter m fl Konkurrensrätt s 569 not 43 som ger exempel på 
liknade resonemang från svenska Konkurrensverket. 

24 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företags-
koncentrationer, punkt 15. 
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6.2 Kollektiv dominerande ställning 
”Även om begreppet kollektiv dominerande ställning inom ramen för förordning nr 4064/89 redan hade varit före-
mål för två domar av domstolen och av förstainstansrätten (domstolens dom av den 31 mars 1998 i de förenade må-
len C68/94 och C-30/95, France m.fl. mot kommissionen, kallad Kali & Salz, REG 1998, s. I-1375, och do-
men i det ovannämnda målet Gencor mot kommissionen), är det fortfarande lika svårt att definiera och tillämpa.”25  

När företagskoncentrationer blivit aktuella på en oligopolistisk marknad eller i fall där re-
sultatet av en koncentration skulle kunna medföra att marknaden får en oligopolliknande 
struktur, har kommissionen i vissa fall stoppat ett samgående med hänvisning till att den 
skulle ge upphov till en kollektiv dominerande ställning. Som man kan utläsa ur citatet ovan 
är begreppet kollektiv dominerande ställning varken okontroversiellt eller entydigt. Det blir 
inte heller enklare av att det verkar råda en viss begreppsförvirring på området. Förutom 
kollektiv dominerande ställning används ibland begreppen kollektiv dominans och oligopo-
listisk dominans. Ibland används begreppen synonymt och ibland för att visa på en nyans-
skillnad mellan olika typer av marknadsdominans på en oligopolmarknad. Även om det är 
en sak man måste vara observant på när man läser litteratur inom området använder jag 
dessa termer synonymt. I de fall jag använder någon annan term än kollektiv dominerande 
ställning är det enbart i syfte att öka läsbarheten.  

Varför har man då från kommissionens sida skapat termen kollektiv dominerande ställning 
och vad avser man egentligen med begreppet? Kritiker menar att kommissionen helt enkelt 
skapat begreppet i syfte att kunna stoppa företagskoncentrationer som man vid handlägg-
ningen fått en känsla av skulle innebära en negativ inverkan på konkurrensen utan att en 
dominerande ställning för den skull skapats eller förstärkts. Det är förmodligen en korrekt 
slutsats även om delar av kritiken mer verkar avse kommissionens arbetssätt än begreppet 
kollektiv dominans som sådant.26 Eftersom den gamla koncentrationsförordningen uttryck-
ligen säger att, om en koncentration inte skapar eller förstärker en dominerande ställning 
skall den förklaras förenlig med den gemensamma marknaden,27 skulle kommissionen för-
modligen få det mycket svårt att få gemenskapsdomstolarnas gehör för ett ingripande utan 
att kunna peka på just en dominerande ställning.28  

Kollektiv dominerande ställning är som jag tidigare antytt ett begrepp som kommissionen 
använt för att ingripa mot koncentrationer på oligopolmarknader. En oligopolmarknad in-
nebär att man har en situation där marknaden domineras av ett fåtal stora företag, ett oli-
gopol. I den utsträckning andra konkurrenter finns är dessa så små i förhållande till med-
lemmarna i oligopolet att deras inverkan på konkurrensen är försumbar. Företagen har 
också en inbördes inverkan på varandra. Även om man använder termer som medlemmar i 
oligopolet och utomstående företag innebär det inte att det på något sätt skulle vara frågan 
om ett organiserat samarbete mellan företagen. Kommissionen skulle i så fall kunna ingripa 
mot eventuellt sådant samarbete med stöd av EG- fördragets artikel 81. Vad man avser är 
istället att marknadens struktur skulle få företagen att sluta konkurrera inbördes för att man 
från varje enskilt företags sida anser det mest lönsamt att anpassa sig till de övriga företa-
                                                 
25 Mål T-342/99 DEP Airtours mot kommissionen. Fastställande av rättegångskostnader etc. punkt 22. 

26 Se avsnitt 7 Kritik mot begreppet kollektiv dominerande ställning nedan för en mer utförlig beskrivning av 
kritiken. 

27 Förordning (EEG) 4064/89, artikel 2.2. 

28 Förenade målen C-68/94 och C-30/95 Frankrike mfl mot kommissonen (Kali &Salz) punkterna 220–221. 
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gens agerande på marknaden, så kallat unilateralt beteende.  I vissa fall kan oligopolsitua-
tionen som sådan tvinga företagen till ett sådant beteende. 29 

En svårighet i sammanhanget är också att definiera vad ett oligopol egentligen är. 30 Rent 
språkligt betyder oligopol att marknaden domineras av ett fåtal företag. Vi befinner oss allt-
så någonstans i gränslandet mellan ett monopol och en marknad med en effektiv konkur-
rens mellan många företag, ett polypol. Det lägsta antalet medlemmar som kan finnas i ett 
oligopol är alltså två, ett duopol, men var finns den övre gränsen när det inte längre kan an-
ses vara frågan om ett oligopol? Monica Andersson har i sitt arbete om kollektiv dominans 
från år 2000, gjort en sammanställning av vid vilka marknadsandelar kommissionen gått vi-
dare med sin undersökning om en kollektiv dominerande ställning föreligger beroende på 
hur många företag som är inblandade och kommit fram till följande siffror:31 

Två företag Gemensam marknadsandel på 50 %   
Tre företag Gemensam markandsandel över 60 %   
Fyra företag Gemensam markandsandel på 80 %  
Fem företag Gemensam markandsandel på 80 %  
Sex företag Gemensam markandsandel över 90 %  

Andersson påpekar också att inte endast marknadsandelarnas storlek avgjort när kommis-
sionen gått vidare med undersökningen utan man har även tagit andra faktorer i beaktande. 
Det innebär att man inte kan betrakta siffrorna som några gränsvärden för vad kommissio-
nen anser vara ett oligopol men sammanställningen är intressant som fingervisning om vid 
vilka marknadskoncentrationer kommissionen anser att en kollektiv dominerande ställning 
kan skapas. Jämför man siffrorna med de gränser man använder vid bedömningen om en 
dominerande ställning skapas för ett enskilt företag, där en marknadsandel under 25 % in-
dikerar att någon dominerande ställning inte är för handen medan en andel som närmar sig 
eller överstiger 40 % anses peka på att en dominerande ställning skapas, är det inte svårt att 
förstå om kommissionen vill ha ytterligare ett dominansbegrepp. Man får också en upp-
fattning om hur många företag man anser kunna agera på marknaden utan att marknaden 
för den skull är effektiv ur konkurrenssynpunkt. 

Som jag tidigare påpekat är marknadsandelarna endast en indikation på att en dominerande 
ställning skall kunna skapas. Även när det gäller en kollektiv dominerande ställning kan 
dominansen brytas eller lindras av såväl presumtiv konkurrens, låga inträdeshinder på 
marknaden och starka köpare. Dessutom krävs vissa speciella förhållanden för att en bestå-
ende kollektiv dominans skall kunna uppstå. Förhållanden som anses spela in och kommis-
sionen tar med i sin bedömning är exempelvis produkternas homogenitet, marknadens till-
växt och de inblandade företagens kostnadsstruktur. Om produkterna är homogena, mark-
naden stabil eller till och med stagnerande, och företagen har en likartad kostnadsstruktur, 
anses risken för att en kollektiv dominans skall skapas vara större än på en dynamisk mark-
nad, med stark tillväxt, där företagen har särpräglade produkter och därigenom också en 
annan kostnadsstruktur än sina konkurrenter.32 För att företagen skall kunna anpassa sitt 

                                                 
29 Ärende IV/M.1524 Airtours/First Choice  punkt 54. 

30 För en närmare beskrivning om teorin om oligopol se Whish, Richard Competition Law, s.460 ff 

31 Andersson, Monica Collective Dominance under the EC Merger Regulation s 26f. 

32 Ärende IV/M.1524 Airtours/First Choice punkt 87 jämför med ett omvänt resonemang av Whish, Richard 
Competition Law s 463. 
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eget agerande till sina konkurrenters krävs också att de berörda företagen har en god insyn i 
hur konkurrentarena agerar för att själva kunna agera på motsvarande sätt vid samma tid-
punkt.33 Utan denna insyn riskerar ett företag att tappa marknadsandelar innan man upp-
täcker att konkurrenterna ändrat strategi. En indikation på att företagen har god insyn i 
varandras agerande anser kommissionen vara omfattande affärsförbindelser eller gemen-
samma leverantörer hos företagen på marknaden.34 Man lägger också stor vikt vid hur kon-
kurrensen mellan företagen sett ut tidigare. Dels för att se om tendenser till likartat beteen-
de funnits mellan de företag som blir kvar på marknaden efter koncentrationen,35 men även 
de fusionerande företagens tidigare beteende analyseras. Om koncentrationen innebär att 
ett företag som tidigare agerat fristående och aggressivt på marknaden, och därigenom för-
svårat en kollektiv dominans, försvinner kan det medföra att konkurrenstrycket minskar i 
sådan utsträckning att en kollektiv dominerande ställning skapas eller förstärks.36 

 

                                                 
33 Whish, Richard Competition Law s 462 – 463.  

34 Ärende IV/M.1524 Airtours/First Choice punkterna 87 och 105. 

35 Ärende IV/M.1524 Airtours/First Choice punkterna 128 – 138.  

36 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företags-
koncentrationer, punkt 37. 
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7 Kritik mot begreppet kollektiv dominerande ställ-
ning 

Även om kollektiv dominerande ställning är accepterat som en möjlighet i gemenskaps-
domstolarnas praxis37, är det långt ifrån ett okontroversiellt begrepp. I synnerhet som be-
greppet inte fått någon klar definition. Fram till Airtoursfallet har praxis mest inneburit att 
domstolen medgivit att en kollektiv dominerande ställning visserligen kan uppstå i en lik-
nande situation, för att sedan tala om varför begreppet inte är tillämpligt just i det aktuella 
fallet. Grunden till problemet är ordalydelsen i den gamla koncentrationsförordningen.38 
Enligt artikel 2.3 krävs att en dominerande ställning som inverkar negativt på konkurren-
sen, skapas eller förstärks för att en koncentration skall kunna förklaras oförenlig med den 
gemensamma marknaden, annars skall den godtas enligt punkt 2 i samma artikel. På en oli-
gopolmarknad kan en koncentration under vissa förutsättningar få negativ inverkan på 
konkurrensen utan att något enskilt företag för den skull uppnår en dominerande ställning. 
I fall där man från kommissionens sida befarat en sådan utveckling har man försökt hävda 
att koncentrationen skulle ge upphov till en kollektiv dominerande ställning. 

Vid analysen av en koncentrations konkurrenshämmande effekter har kommissionen befo-
genhet att i viss utsträckning göra en skönsmässig bedömning av de ekonomiska fakta man 
baserar beslutet på.39 En sådan befogenhet kan i sig ge upphov till misstanken om att en 
viss slentrian på gränsen till godtycke kan smyga sig in i kommissionens bedömning. Bris-
ten på precision har följaktligen också inneburit att kommissionens sätt att tillämpa be-
greppet fått kritik av olika bedömare. Allt från en relativt sett mild bedömning av Whish 
som anser att det handlar om ett försök, om än olyckligt, att försöka sätta en juridisk term 
på ett i grunden ekonomiskt problem,40 till en betydligt hårdare av Kühn som menar att 
kommissionen skapar ett osäkert rättsläge genom att använda sig av ett luddigt juridiskt be-
grepp istället för att utföra de komplicerade ekonomiska utredningar som han anser krävs.41 

Även om rättsäkerheten formellt tillgodoses genom att kommissionens beslut kan överprö-
vas av förstainstansrätten, innebär en prövning i rätten att företagen måste ha möjlighet av-
sätta såväl tid som ekonomiska resurser för att driva en process. Processen tar också allde-
les för lång tid för att det i praktiken skall vara möjligt att använda sig av den möjligheten. 
Även om man skulle nå framgång med ett överklagade och därigenom få ett felaktigt beslut 
från kommissionen ändrat, är risken stor att det dragit ut så långt i tiden att man förlorar 
hela eller delar av de positiva effekter ett samgående skulle ha inneburit. Att driva en pro-
cess är också förenat med stora kostnader vilket kan pressa företagen hårt ekonomiskt un-
der den tid processen pågår, även om förstainstansrätten dömer till företagens förmån. 
Även här vill jag använda mig av Airtours som exempel då även ersättningsfrågan varit fö-
remål för prövning i förstainstansrätten.42 Airtours tillkännagav att man hade för avsikt att 
                                                 
37 Se det inledande citatet avsnitt 6.2 ovan. 

38 Förordning (EEG) 4064/89 artikel 2 punkterna 2 och 3. 

39 Mål T-342/99, Airtours mot kommissionen, punkt 64. 

40 Whish, Richard Competition Law s 462. 

41 Kühn, Kai-Uwe Closing Pandora’s Box? Joint dominance after the Airtours judgment s 38 och 49–50.  

42 Mål T-342/99 DEP Airtours mot kommissionen. Fastställande av rättegångskostnader – Arvoden till solicitors och bar-
risters – Arvoden till ekonomer – Kostnader för mervärdesskatt.  
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förvärva konkurrenten First Choice den 29 april 1999, anmälan till kommissionen gjordes 
samma dag. Den 3 juni fattade kommissionen beslut om att en fördjupad undersökning av 
koncentrationen var nödvändig och den 9 juli lämnade kommissionen ett preliminärt be-
sked där man meddelade på vilka grunder man ansåg att koncentrationen inte var förenlig 
med den gemensamma marknaden. Efter att Airtours två gånger lämnat förslag till åtagan-
den för att mildra de konkurrenshämmande effekterna av koncentrationen, den 7 och 15 
september, beslutade kommissionen den 22 september 1999 att den föreslagna koncentra-
tionen inte var förenlig med den gemensamma marknaden, med motiveringen att den skul-
le skapa en kollektiv dominerande ställning.43 Airtours väckte talan i förstainstansrätten den 
2 december 1999 och efter förhandling den 11 oktober 2001,44 meddelade förstainstansrät-
ten sin dom den 6 juni 2002, där man slutligen ogiltigförklarade kommissionens beslut. To-
talt tog det alltså Airtours drygt tre år att få klartecken att genomföra fusionen, något man 
måste anse vara oacceptabelt. Enligt Airtours blev konsekvensen att man gick miste om 
möjligheten till ett samgående med First Choice och de synergieffekter ett samgående skul-
le medfört. Dessutom förlorade man enligt egen utsago, möjligheten att deltaga i den kon-
solidering av resemarknaden som senare skedde.45 Vad gäller kostnaderna för processen yr-
kade Airtours 1 464 441,55 GBP i ersättning för de kostnader man ansåg sig ha haft.46 För-
sta instansrätten medgav visserligen inte mer än 489 615,03 GBP men det handlar trots allt 
om avsevärda belopp. 

 

 

 

                                                 
43 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen punkterna 1–9.  

44 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen punkt 10 och 13. 

45 Mål T-342/99 DEP Airtours mot kommissionen. Fastställande av rättegångskostnader etc. punkt 25. 

46 Mål T-342/99 DEP Airtours mot kommissionen. Fastställande av rättegångskostnader etc. punkt 3. 
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8 Airtours 
Airtours, ett brittiskt företag i resebranschen, avsåg att genom uppköp förvärva konkurren-
ten First Choice, även det ett brittiskt företag. Om köpet kom till stånd skulle, enligt kom-
missionen, den brittiska marknaden för paketresor till utlandet med kortdistansflyg domi-
neras av tre större aktörer Airtours/First Choice, Thomson Travel Group och Thomas 
Cook vilka, enligt kommissionens beräkningar, tillsammans skulle kontrollera 83 % av 
marknaden.47 

Kommissionen ansåg i sitt beslut48 att koncentrationen skulle skapa en kollektiv domine-
rande ställning som påtagligt hämmar konkurrensen på den gemensamma marknaden på 
det sätt som avses i koncentrationsförordningens artikel 2.3.49 Beslutet överklagades till för-
stainstansrätten som i sin dom kom fram till att kommissionens beslut baserades på en 
oriktig bedömning av faktorer som är väsentliga för att avgöra om en kollektiv domineran-
de ställning skapas.50  

Fallet är intressant ur flera aspekter, inte minst för att det gäller en koncentration där anta-
let större aktörer minskas från fyra till tre. Tidigare koncentrationsmål har gällt fall där anta-
let aktörer minskat från tre till två.51  

Eftersom överklagandet gäller att kommissionens slutsats att koncentrationen skulle skapa 
en kollektiv dominerande ställning bygger på en felaktig bedömning, är det bara de kriterier 
som kommissionen grundat sitt beslut på som prövas av rätten. Rätten tar inte ställning till 
om en kollektiv dominerande ställning kunnat skapas utifrån andra kriterier. 

Kommissionens bedömning baserades i huvudsak på följande skäl:52 

− Koncentrationen skulle innebära att de tre återstående stora aktörerna tillsammans 
uppnår ca 80 % av marknaden, vilket innebär att de skulle förlora incitamentet att 
konkurrera inbördes. 

− Koncentrationen skulle öka insynen och det inbördes beroendet mellan de kvarva-
rande stora aktörerna på sådant sätt att de skulle ha allt intresse av att anta parallella 
beteenden och begränsa utbudet för att inte mätta marknaden, i syfte att kunna hål-
la en högre prisnivå. 

− Avskräckande faktorer eller möjlighet till repressalier finns för de två övriga om en 
aktör skulle välja att avvika från det parallella beteendet. 

− De existerande mindre aktörerna och potentiella nya konkurrenter skulle marginali-
seras ytterligare eftersom de i och med koncentrationen förlorar en leverantör av 

                                                 
47  Ärende IV/M.1524 Airtours/First Choice punkt 139. 

48 Ärende IV/M.1524 Airtours/First Choice. 

49 Ärende IV/M.1524 Airtours/First Choice punkt 194. 

50 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen punkt 294. 

51 Whish, Richard Competition Law s.490.  

52 Förstainstansrättens sammanfattning av kommissionens skäl, Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen, punkt 
67 och 68. 
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flygstolar och även en distributionskanal för sina produkter. Marknaden skulle där-
igenom stängas för konkurrens. 

8.1 Analys av Förstainstansrättens dom 
Förstainstansrätten gör en definition av kollektiv dominerande ställning och säger med 
hänvisning till domarna i målen Kali & Salz53 och Gencor54 att, enligt rättspraxis avseende 
kollektiv dominerande ställning kan en sådan skapas av de i koncentrationen ingående par-
terna och ett eller flera företag som inte ingår i koncentrationen om dessa tillsammans, 
bland annat på grund av vissa band mellan dem, kan inta samma marknadsstrategi och i be-
tydande omfattning agera på marknaden utan att behöva ta hänsyn till andra konkurrenter, 
kunder och konsumenter.55 Man hänvisar även till resonemanget sin tidigare dom i Gencor- 
fallet och säger att en kollektiv dominerande ställning kan uppstå som följd av en koncent-
ration om marknadens egenskaper och den strukturella förändringen som koncentrationen 
innebär skulle medföra att samtliga företag som ingår i det resulterande oligopolet skulle 
anse det vara möjligt, ekonomiskt rationellt och därför fördelaktigt, att inta samma mark-
nadsstrategi för att därigenom skapa en möjlighet att öka sina vinster genom att lägga sig på 
en prisnivå som är högre än den som skulle finnas på en konkurrensutsatt marknad, detta 
utan att behöva ingå något avtal eller explicit överenskommelse i den mening som avses i 
EG- fördragets artikel 81.56 

För att en kollektiv dominerande ställning, enligt ovanstående definition, skall kunna skapas 
måste tre villkor vara uppfyllda:57 

− Transparens 

− Effektiva repressalier 

− Verklig marknadsdominans 

8.1.1 Transparens ( 79-182) 
För att en kollektiv dominerande ställning skall kunna skapas måste varje företag som ingår 
i det dominerande oligopolet kunna kontrollera att de övriga håller sig till den förväntade 
strategin. Om någon avviker måste man snabbt kunna få information om detta för att kun-
na vidta motåtgärder. Det kräver att samtliga företag i oligopolet har tillgång till tillräckligt 
exakt och omedelbar information om de övrigas agerande på marknaden. Det kräver också 
att efterfrågan är någorlunda stabil eftersom en instabil, eller volatil, efterfrågan medför att 
det blir svårare att läsa av signalerna från marknaden och upptäcka om eventuella avvikelser 
beror på förändringar i efterfrågan, konkurrens från företag utanför oligopolet eller att nå-
got av företagen inom oligopolet ökar sina marknadsandelar på de andras bekostnad. Det 
faktum att 30 – 40 procent av aktierna i de tre företag som var börsnoterade, Thomson, 
                                                 
53 Förenade målen C-68/94 och C-30/95 Frankrike mfl mot kommissonen (Kali &Salz). 

54 Mål T-102/96 Gencor mot kommissionen. 

55 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen punkt 59. 

56 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen punkt 60, 61. 

57 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen punkt 62. 
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Airtours och First Choice, ägdes av samma grupp institutionella investerare ansågs inte av 
rätten underlätta informationsutbytet mellan företagen på ett sätt som ökade insynen på 
marknaden. Rätten ansåg inte heller att det faktum att företagen köpte och bytte flygstolar 
inbördes, att man även sålde konkurrenternas resor via sina respektive resebyråer och att 
man förhandlade om logi med samma motparter, var tillräckligt för att man inom oligopo-
let skulle få sådan insyn i de andra företagens marknadsstrategi som krävs för en kollektiv 
dominerande ställning. Man gjorde också en historisk jämförelse avseende respektive före-
tags marknadsandelar och marknadens volatilitet och kom i motsats till kommissionen fram 
till att både marknaden som helhet och företagens andelar av marknaden varierat avsevärt 
under åren 1996 – 2000. Rätten ansåg att statistiken visade alla tecken på en dynamisk 
marknad med hård konkurrens mellan aktörerna vilket försvårar den insyn och marknads-
kontroll som krävs för att ett dominerande oligopol skall kunna bildas och bestå. 

8.1.2 Effektiva repressalier (183-207) 
Ett system av effektiva repressalier, eller i alla fall en reell möjlighet att vidta repressiva åt-
gärder, är också en nödvändig ingrediens för att kunna bibehålla ett dominerande oligopol 
över tid. Hotet om repressalier behöver varken vara överhängande eller direkt uttalat, men 
varje enskilt företag inom oligopolet måste vara medvetet om att ett avsteg från den ge-
mensamma strategin kommer att resultera i en motreaktion från de andra ingående företa-
gen. För att vara verksamma måste också motåtgärderna ha sådana ekonomiska konse-
kvenser att det inte är lönsamt för ett enskilt företag att avvika. Åtgärderna måste också 
kunna sättas in snabbt om de andra medlemmarna i oligopolet noterar att ett företag avvi-
ker från den gemensamma strategin. Den vanligaste repressalieåtgärden som nämns i dokt-
rinen är en produktionsökning med åtföljande priskrig. Om ett av de ingående företagen 
ökar sin produktion eller sänker sitt pris i syfte att ta marknadsandelar från de andra med-
lemmarna i oligopolet måste de övriga kunna reagera innan avvikaren har hunnit få någon 
fördel av sitt agerande. Väntar man för länge eller upptäcker avvikelsen för sent kan det av-
vikande företaget ha skaffat sig ett så stort försprång inför ett kommande priskrig att man 
ändå går ut som vinnare.58 Det kan till och med vara så att ett eller flera av de lojala företa-
gen slås ut. 

I Airtoursfallet ansåg kommissionen att det fanns stora möjligheter till effektiva repressali-
er. Man pekade på det faktum att samtliga företag sålde sina resor hos varandras resebyråer 
och att man därigenom skulle kunna straffa en avvikare genom att minska exponeringen av 
företagets produkter. Dessutom menade kommissionen att det fanns stora möjligheter för 
de övriga företagen att öka sitt utbud av resor under pågående säsong, i syfte att skapa en 
överproduktion med påföljande prisfall. Rätten inleder med att säga att kommissionen inte 
måste visa att ett strikt repressaliesystem verkligen existerar, men att man däremot måste 
kunna peka på att det finns faktorer som är tillräckligt avskräckande för att de enskilda fö-
retagen inom oligopolet inte skall anse det vara lönsamt att avvika från en gemensam stra-
tegi i syfte att försöka öka sin egen vinst på de andra företagens bekostnad. I sin bedöm-
ning av de faktorer som kommissionen anfört säger rätten att, den aktuella marknadens 
egenskaper medför att det inte är troligt att effektiva repressalier kan införas tillräckligt 
snabbt för att ha en avskräckande effekt. Man pekar särskilt på att Airtours endast säljer ca 
16 % av sina produkter via resebyråer som är knutna till de andra företagen inom oligopo-
let, resten säljs via egna försäljningsställen eller via fristående återförsäljare. När det gäller 

                                                 
58 Whish, Richard Competition Law s 463. 
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kommissionens åsikt att man relativt enkelt kan öka utbudet av resor under pågående sä-
song för att därigenom skapa en prispress ansåg man från rätten att det ytterligare utbud 
som kan skapas är ytterst begränsat, man nämner en möjlig ökning på 10 %. Dessutom blir 
kvaliteten på dessa resor så låg att det inte skapar någon reell konkurrens. 

8.1.3 Verklig marknadsdominans (208-277) 
För att samordningen skall bli lönsam får inte effekterna spädas ut eller till och med helt 
utebli som en följd av den övriga marknadens reaktioner. Oligopolet måste uppnå en verk-
lig dominans på marknaden. För att styrka att en kollektiv dominerande ställning skapas 
begärde förstainstansrätten att kommissionen måste visa att varken existerande konkurren-
ters, potentiella konkurrenters eller kundernas förutsägbara reaktioner, skulle äventyra den 
förväntade samordningens effekter. Att de tre företagen i oligopolet tillsammans skulle 
uppnå en marknadsandel om ca 80 % samtidigt som den återstående marknaden skulle de-
las av ett stort antal mindre företag, varav inget har en större andel än 5 %,59 gör att möjlig-
heten för bildandet av ett dominerande oligopol ökar, men varken kommissionen eller rät-
ten ansåg att en hög marknadsandel är något annat än en indikation på att dominans kan 
förekomma. För att en dominerande ställning skall kunna uppnås måste man också vara 
kapabel att från oligopolets sida kunna behålla och helst förstärka sina marknadsandelar, 
inte minst som man förutsätts minska produktionen i syfte att höja prisnivån och därige-
nom vinsten.   

Eftersom oligopolet förutsätts minska sin produktion vid en samordning, öppnar sig en ny 
möjlighet för de befintliga konkurrenterna att öka sin produktion och sina andelar på 
marknaden. Kommissionen ansåg i sitt beslut att ingen av de mindre researrangörerna hade 
kapacitet nog att växa sig tillräckligt stark för att utgöra en konkurrensmässig motvikt till de 
tre stora företagen. Man pekade särskilt på att de tre stora företagens vertikala integration 
som, man från kommissionen, menade gjorde de mindre företagen beroende av de stora 
företagens tjänster och produkter för att själva kunna verka. Rätten var dock av en annan 
uppfattning och ansåg inte att det var nödvändigt att något av de konkurrerande företagen 
måste växa sig så stort att det i sig utgjorde en motvikt till oligopolet. Det viktiga är istället 
att de mindre konkurrenterna, som för övrigt uppges vara flera hundra, tillsammans kan 
utgöra en motvikt och klarar att svälja den ökning av efterfrågan som uppstår om oligopo-
let försöker minska sin produktion. När det gäller de mindre företagens beroende av de 
större vertikalt integrerade researrangörerna inom oligopolet pekar rätten på att de stora fö-
retagen inte själva sitter på en råvara eller liknande som är absolut nödvändig för att kunna 
fungera som leverantör på resemarknaden. Eftersom även de stora företagen köper kapaci-
tet på fria marknader skulle ett försök från oligopolets sida att minska sin produktion istäl-
let innebära att tillgången på ledig kapacitet på marknaden ökade och de mindre researran-
görernas beroende av de stora företagen skulle istället minska. Som ett exempel visar man 
att de stora företagen som kontrollerar 80 % av marknaden själva producerade mindre än 
hälften av det antal flygstolar som fanns tillgängliga för chartertrafik, resten köptes upp på 
den fria marknaden.   

 
De stora företagens vertikala integration skulle enligt kommissionen innebära att de små 
företagen skulle vara beroende av de större för att kunna sälja sina resor. Rätten påpekade 
att de tre stora företagen i oligopolet endast skulle kontrollera 15 % av resebyråmarknaden, 
                                                 
59 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen punkt 66. 
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medan ca 40 % av resorna såldes via oberoende återförsäljare och ytterligare ca 20 % via in-
ternet och telefonförsäljning, de senare är dessutom försäljningssätt som ökar kraftigt. Man 
pekade även på att många av de mindre konkurrenterna redan tidigare hade visat sig ex-
pandera kraftigt. 

När det gäller potentiella konkurrenter upprepar kommissionen i princip samma skäl som 
man uppger skulle hämma den befintliga konkurrensen nämligen beroendet av de större ar-
rangörerna och bristen på en potentiell konkurrent som har möjlighet att uppnå tillräcklig 
kapacitet för att bli en reell motvikt på marknaden. Rätten underkänner även det resone-
manget med samma motiveringar som när det gäller befintlig konkurrens. Man påpekar 
särskilt att det inte är nödvändigt att ett företag som är tillräckligt starkt för att konkurrera 
med oligopolet bildas. Det räcker om de befintliga eller nya företagen på marknaden klarar 
av att täcka det behov som uppstår om oligopolet sänker sin produktion för att verkning-
arna av en förmodad samordning skall utebli. Man konstaterar också att resebranschen är 
en mycket dynamisk sektor där nya aktörer hela tiden bildas och inga betydande inträdes-
hinder existerar.  

Konsumenternas möjlighet att sätta press på resebolagen och därigenom påverka prissätt-
ningen ansåg kommissionen vara mycket begränsad. Rätten höll med om att någon konsu-
mentmakt i den mening att en stark köpare eller konsumentorganisation som har ett samlat 
inflytande på företagens prissättning inte finns men att det inte skall tolkas som att konsu-
menterna inte har möjlighet att reagera på en eventuell höjning av prisnivån. Man anser det 
ostridigt att konsumenterna jämför priser och produkter från olika leverantörer innan man 
bestämmer sig och man kan enligt rätten inte utesluta att konsumenterna väljer andra res-
mål om priserna är jämförbara. Dessutom säger kommissionen själv i sitt beslut att varu-
märkestroheten på marknaden är låg och priset i stor utsträckning styr konsumenternas 
val.60  

8.1.4 Incitamentet att sluta konkurrera inbördes (278-293) 
Förutom att ovanstående förutsättningar måste vara för handen för att en kollektiv domi-
nerande ställning skall kunna skapas, konstaterar rätten också att kommissionen inte kunnat 
visa att minskningen från fyra till tre större aktörer skulle innebära att marknadens struktur 
förändrades på ett sådant sätt att de kvarvarande tre skulle sluta konkurrera inbördes. 
Kommissionen uttrycker en uppfattning att de stora företagens vertikala integration, som 
innebär att man har kontakter på olika nivåer i leverantörskedjan, skapar ett ömsesidigt be-
roende företagen emellan och har en konkurrenshämmande verkan som skulle förstärkas 
av en koncentration. Enligt rätten motsäger kommissionen sig själv i frågan eftersom man å 
andra sidan säger att vertikal koncentration är en nödvändighet för att kunna konkurrera på 
marknaden och då skulle vara ett uttryck för oberoende. Rätten kritiserar också kommis-
sionen för att man inte förklarar varför det man själv betraktar som handelsbruk, att köpa 
flygstolar av varandra och sälja varandras produkter via sina resebyråer, skall betraktas som 
starka ekonomiska band när det gäller de stora företagen. I övrigt anser rätten att kommis-
sionen varken preciserat vad man avser med att det finns starka ekonomiska band mellan 
de stora företagen, eller varför dessa band skulle öka företagens ömsesidiga beroende om 
koncentrationen genomfördes.  

                                                 
60 Ärende IV/M.1524 Airtours/First Choice punkt 98. 
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8.2 Slutsats av fallet 
Kontentan av Airtoursfallet blir att kommissionen inte har tillfört några nya parametrar för 
att visa att en kollektiv dominerande ställning skapas. Förstainstansrätten har heller inte ut-
tryckligen uttalat att ytterligare parametrar skulle vara nödvändiga, utan båda parter har ar-
betat utifrån och hänvisat till de riktlinjer som lagts fast i tidigare rättspraxis. Vad fallet till-
fört är i huvudsak att man från rätten sagt att för att en kollektiv dominerande ställning 
skall kunna skapas och bibehållas på en oligopolmarknad ställs högre krav på förekomsten 
av samordning och ett fungerande repressaliesystem än när koncentrationen resulterar i ett 
duopol som i Gencorfallet.61 Rätten har även ställt höga krav på kommissionen när det 
gäller att man måste visa att konkurrensen mellan de ingående företagen skulle upphöra 
enbart på grund av att de större aktörerna på marknaden minskar i antal. Om man jämför 
med kommissionens beslut avseende Nestlés förvärv av Perrier62 där Nestlé avsåg att sälja 
delar av Perrier till den enda kvarvarande konkurrenten på den franska marknaden BSN, 
efter förvärvet, kan man i det fallet med visst fog anta att konkurrensen redan var obefint-
lig, ett förhållande som inte heller bestreds av parterna. Man har i Airtoursfallet inte från 
kommissionens sida bestridit att marknaden var konkurrensutsatt innan den föreslagna 
koncentrationen.63 

I Airtours har förstainstansrätten dock underkänt kommissionens resonemang på grund av 
att man, enligt rättens uppfattning, byggt sitt resonemang på felaktigt underlag, tolkat un-
derlaget fel och slutligen inte kunna bevisa att de parametrar man grundat sitt beslut på 
verkligen skulle innebära att följderna av koncentrationen skulle bli den kommissionen på-
stått, nämligen att de återstående tre stora aktörerna på marknaden skulle upphöra att kon-
kurrera med varandra och därigenom uppnå en kollektiv dominerande ställning som skulle 
kunna medföra att den effektiva konkurrensen på marknaden påtagligt hämmades.64 Man 
kan i domen utläsa en viss kritik över att kommissionen i stora delar baserat sitt beslut på 
godtyckliga resonemang och inte ens gjort ett försök att bevisa sina påståenden. En kritik 
som ekonomer framfört under en längre tid.65 

 

 

                                                 
61 Mål T-102/96 Gencor mot kommissionen. 

62 Ärende IV/M.190 Nestlé/Perrier. 

63 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen punkt 75. 

64 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen punkt 294. 

65 Se Kühn, Kai-Uwe Closing Pandoras Box? Joint dominance after the Airtours judgement s 39ff . 
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9 Förändringarna av koncentrationsförordningen 
Syftet med koncentrationsförordningen är att förhindra genomförandet av företagskon-
centrationer som har en negativ inverkan på konkurrensen. Stöd för en kontroll av det sla-
get finns inte uttalat i EG- fördragets konkurrensregler utan bygger huvudsakligen på arti-
kel 308 som ger gemenskapen möjlighet att ge sig själv de befogenheter man anser sig be-
höva för att uppnå sina mål.66 De materiella reglerna är koncentrerade till förordningens tre 
första artiklar. Artikel 1 talar om vilka koncentrationer som faller inom förordningens till-
lämpningsområde, artikel 2 hur koncentrationen skall bedömas ur konkurrenssynpunkt och 
slutligen artikel 3 där man definierar vad som avses med en koncentration. 

Den gamla koncentrationsförordningens artikel 2 punkterna 2 och 3 lyder: 

”2. En koncentration som inte skapar eller förstärker en sådan dominerande ställning som med-
för att den effektiva konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av 
den påtagligt skulle hämmas skall förklaras förenlig med den gemensamma marknaden. 

3. En koncentration som skapar eller förstärker en sådan dominerande ställning som medför att 
den effektiva konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den på-
tagligt skulle hämmas skall förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden.”67 

Koncentrationsförordningen har skrivits om och den nya förordningen, Rådets förordning 
(EG) nr 139/2004, gäller sedan den 1 maj 2004. Det råder delade meningar om i vilken ut-
sträckning kommissionen avsett att förändra bedömningen vad gäller framtida företags-
koncentrationer. Vissa, främst kanske då ekonomer, anser att ändringen innebär en drama-
tisk förskjutning av fokus i bedömningen från ett dominanskriterium till ett konkurrens-
skadekriterium,68 medan andra anser att det i praktiken inte kommer att innebära någon 
skillnad alls utan dominanskriteriet kommer även i fortsättningen vara det tongivande.69 
Vad kommissionen avsett med den nya förordningen är inte helt enkelt att utläsa, men i 
skälen punkt 25 säger man, med hänvisning till att gemenskapsdomstolarnas praxis i vissa 
fall gått kommissionen emot, att den nya förordningen bör klargöra att alla koncentrationer 
som medför att konkurrensen skulle hämmas bör förklaras oförenliga med den gemen-
samma marknaden. I den materiella delen avseende bedömningen av en koncentrations in-
verkan på konkurrensen har artikel 2 formulerats om och punkterna 2 och 3 lyder nu: 

”2. En koncentration som inte påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom den ge-
mensamma marknaden eller en väsentlig del av den, i synnerhet till följd av att en dominerande 
ställning skapas eller förstärks, skall förklaras förenlig med den gemensamma marknaden. 

                                                 
66 Förordning (EG) 139/2004 skälen punkt 7. 

67 Förordning (EEG) 4064/89 artikel 2 punkterna 2 och 3. 

68 Se exempelvis Bergman m fl EU-kommissionens förslag till ”Horizontal merger Guidelines” artikel i Kon-
kurrensnytt 2:2003, Whish, Richard Competition Law s491 

69 Se Broberg, Morten, Den ny fusionskontrolforordning s107, Lidgard, Hans Henrik Ändrad koncentrationsbe-
dömning Konkurrensnytt 1:2003 och Dominans- eller skaderekvisit Konkurrensnytt 3:2003. 
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3. En koncentration som påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom den gemen-
samma marknaden eller en väsentlig del av den, i synnerhet till följd av att en dominerande ställ-
ning skapas eller förstärks, skall förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden.”70 

En rent språklig tolkning av den nya texten stödjer klart uppfattningen om en förskjutning 
av tyngdpunkten i bedömningen. Den gamla skrivningen ”En koncentration som skapar el-
ler förstärker en sådan dominerande ställning” kräver uttryckligen att en dominerande ställ-
ning måste skapas eller förstärkas i och med den bedömda koncentrationen för att ett in-
gripande skall kunna göras. Dessutom krävs ett direkt samband mellan de konkurrens-
hämmande effekterna och att den dominerande ställningen skapats eller förstärkts, något 
som även förstainstansrätten framhöll i Airtoursfallet.71 Den nya texten är lite svårare att 
förstå. Den första delen ”En koncentration som påtagligt skulle hämma den effektiva kon-
kurrensen” ger ett otvetydigt intryck. Samtliga koncentrationer som har konkurrenshäm-
mande effekter i någon väsentlig utsträckning är oförenliga med den gemensamma mark-
naden, ett rent konkurrensskaderekvisit. Kravet att kommissionen måste kunna bevisa fö-
rekomsten av en dominerande ställning i någon form för att kunna ingripa verka vara helt 
borttaget. Kan man bara påvisa att en koncentration har konkurrenshämmande effekter 
skall den inte tillåtas. Sen följer en märklig bisats ”i synnerhet till följd av att en domineran-
de ställning skapas eller förstärks”. Vad menar man med detta? Varför skall man ha ett 
verktyg som alltid ger kommissionen möjlighet att ingripa mot samtliga koncentrationer 
som påtagligt kan skada konkurrensen och dessutom i synnerhet om koncentrationen med-
för en dominerande ställning? Det borde rimligtvis räcka med att alltid kunna ingripa. Har 
man bara fastnat i terminologin med dominerande ställning eller är kommissionen ute efter 
att skaffa sig ett tveeggat vapen som ger möjlighet att ingripa mot såväl koncentrationer 
som har konkurrenshämmande effekter utan att för den skull behöva bevisa förekomsten 
av en dominerande ställning, samtidigt som man får möjlighet att ingripa mot koncentra-
tioner som skapar eller förstärker en dominerande ställning utan att behöva påvisa att det 
skulle innebära negativa konsekvenser för konkurrensen? Svaret är både ja och nej. I skälen 
till den nya koncentrationsförordningen finns ett förtydligande som säger att:  

”Begreppet ”påtagligt hinder för en effektiv konkurrens” /…/ bör tolkas så att det utöver be-
greppet ”dominerande ställning”, endast sträcker sig till en koncentrations konkurrenshämmande 
effekter till följd av ett icke-samordnat beteende hos företag som inte skulle få någon dominerande 
ställning på den berörda marknaden.”72   

Vad man från kommissionens sida velat uppnå är alltså en utvidgning av reglerna så att de 
förutom dominerande ställning även omfattar det som man tidigare kallat kollektiv domi-
nerande ställning. Man säger också i skälen till förordningen att huvudorsaken till att en fö-
retagskoncentration får konkurrenshämmande effekter är i de allra flesta fall att en domine-
rande ställning skapas eller förstärks och att man även vill bevara den praxis i bedömningen 
som skapats av gemenskapsdomstolarna och kommissionens tidigare beslut.73 Slutsatsen 
måste enligt min uppfattning bli att kommissionen inte avser att förändra bedömningen av 
företagskoncentrationer. Man kommer behålla den tidigare presumtionen att en koncentra-
tion som skapar eller förstärker en dominerande ställning innebär negativa konsekvenser 
                                                 
70 Förordning (EG) 139/2004 artikel 2 punkterna 2 och 3. 

71 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen  punkt 8. 

72 Förordning (EG) 139/2004 skälen punkt 25. 

73 Förordning (EG) 139/2004 skälen punkt 26. 
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för konkurrensen. I de få fall där man inte kan påvisa någon dominerande ställning men 
ändå anser att koncentrationen kommer att inverka negativt på konkurrensen kommer där-
emot någon form av konkurrensskadetest göras.74  

                                                 
74 Se även Broberg, Morten Den ny fusionskontrolforordning s.106 f, för ett liknande resonemang. 
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10 Konsekvensen av Airtours/nya förordningen 
Vilka de praktiska följderna av förstainstansrättens dom kommer att bli får i dagsläget anses 
vara en aning osäkert. Kommer de kritiker som vill se en förändring av fusionskontrollen i 
en riktning där man lämnar begreppet dominerande ställning till förmån för ett konkur-
rensskadetest få sin vilja fram?  

Dominanskriteriet i fusionskontrollen har kritiserats för att leda tankarna åt fel håll, stora 
marknadsandelar uppfattas lätt automatiskt som ett bevis på en dominerande ställning. När 
det gäller begreppet kollektiv dominerande ställning har kritiken varit ännu hårdare. En fu-
sion som sker på, eller skapar, en oligopolistisk marknad, kan under vissa förutsättningar 
innebära att konkurrensen sätts ur spel genom att de största företagen, medlemmarna i oli-
gopolet, upphör att konkurrera inbördes. Oligopolet skulle då som kollektiv uppnå en do-
minerande ställning på marknaden utan att något enskilt företag kan anses vara domineran-
de. Då artikel 2 i den gamla fusionsförordningen kräver att konkurrensen påverkas negativt 
på grund av att en dominerande ställning skapas eller förstärks för att kommissionen skall 
kunna ingripa, har man för att kunna reglera oligopolmarknader skapat begreppet kollektiv 
dominerande ställning. Enligt Whish anser ekonomer att termen saknar relevans och ge-
nom att fokusera för mycket på dominansbegreppet tar fokus från det verkliga problemet 
den konkurrenshämmande faktorn eller konkurrensskadekriteriet.75 Man vill från dessa 
ekonomers sida istället använda samma eller i alla fall ett liknande test som används i ame-
rikansk konkurrenslagstiftning. Där används bland annat en term som kallas substantial les-
sening of competition (SLC) 76 som innebär att man analyserar en fusions konkurrenshäm-
mande effekter. Att döma av den nya fusionsförordningen77 har kommissionen gått kriti-
kerna till mötes i alla fall så länge det handlar om fusioner på oligopolmarknader. Föränd-
ringen av artikel 278 tyder på att kommissionen i framtiden kommer att göra en noggranna-
re utredning av en fusions konkurrenshämmande effekter, i synnerhet om en dominerande 
ställning inte kan påvisas. Brister i bevisningen när det gällde fusionens inverkan på kon-
kurrensen var också en av de punkter där kommissionen fick stark kritik av förstainstans-
rätten i Airtoursfallet.79  

En utökad analys av en fusions inverkan på konkurrensen må vara önskvärd men kanske 
inte så lätt att genomföra praktiskt. Kühn pekar på ett problem med att öka beviskraven 
när det gäller konkurrenshämmande effekter och det är att man i dag saknar empiriska 
mätmetoder som kan användas för att påvisa att en koncentration verkligen skulle påverka 
konkurrensen negativt, positiva testmetoder. Han menar att de testmetoder som finns idag 
endast med någorlunda precision kan visa huruvida risken för negativa konsekvenser skulle 
vara mindre sannolik, negativa testmetoder.80 Han föreslår också att även dominanstestet 
skulle kunna användas som ett negativt test för att ge en fingervisning om förutsättningarna 

                                                 
75 Wish, Richard Competition Law s 482–483.  

76 Bergman m fl EU-kommissionens förslag till “Horizontal Merger Guidelines”, Konkurrensnytt 2:2003 s 7, 
Whish, Richard Competition Law s 482–483. 

77 Förordning (EG) 139/2004. 

78 Se kapitel 9. 

79 Mål T-342/99 Airtours mot kommissionen sammanfattningen punkt 8. 

80 Kühn, Kai-Uwe Closing Pandora’s Box? s 54–56. 
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för att en fusion skulle hämma konkurrensen föreligger, för att i de fall det är aktuellt gå vi-
dare med de mer komplicerade ekonomiska modellerna. 

Alla bedömare inklusive kommissionen verkar vara överens om att Airtoursfallet innebär 
att kommissionen kommer att få en betydligt tyngre bevisbörda än tidigare när det gäller att 
bevisa att en föreslagen koncentration kommer att medföra att konkurrensen påverkas ne-
gativt.81 Kommissionen har som första åtgärd i och med den nya fusionsförordningen, klart 
deklarerat att alla fusioner som innebär att konkurrensen påtagligt påverkas negativt kan 
angripas med stöd av förordningen. Man har även förstärkt den ekonomiska kompetensen 
för att klara av en noggrannare test av de ekonomiska konsekvenserna av en anmäld fu-
sion.82 Ändringen av förordningen innebär en utökning av koncentrationer som kan bli fö-
remål för ingripande från kommissionens sida eftersom dominanskriteriet nu underordnas 
fusionens förväntat negativa verkningar på konkurrensen.83 Med den gamla förordningen 
var en dominerande ställning en förutsättning för att kommissionen skulle ha möjlighet att 
ingripa.84 Att kommissionen inte på något sätt avser att överge dominansbegreppet vid be-
dömningen av vilka effekter en koncentration kommer att få för konkurrensen på markna-
den verkar däremot helt uppenbart. Inte minst som kommissionen framhåller i sina riktlin-
jer till den nya förordningen att de flesta fall där koncentrationer förklaras oförenliga med 
den gemensamma marknaden fortfarande kommer att vara baserade på en dominanspröv-
ning.85  

Däremot verkar man från kommissionens sida vara försiktig med att använda sig av be-
greppen kollektiv dominerande ställning och kollektiv dominans. Uttrycken förekommer 
överhuvudtaget inte i den nya förordningen och endast på tre ställen i riktlinjedokumen-
tet.86 I förordningen talar man istället om ”Konkurrenshämmande effekter till följd av ett 
icke-samordnat beteende hos företag som inte skulle få någon dominerande ställning på 
den berörda marknaden”87. Om det skall tolkas som att kommissionen avser att överge 
själva termen kollektiv dominerande ställning är kanske tidigt att sia om, men även senare 
kommissionsbeslut i koncentrationsärende anser jag tyder på att så är fallet. Jag har jämfört 
fyra beslut från tiden efter Airtours varav två är avgjorda enligt den gamla förordningen88 
och två enligt den nya förordningen89. I de två ärenden som avgjorts enligt den gamla för-
ordningen används termerna kollektiv dominans och kollektiv dominerande ställning på 
flera ställen i beslutet. I de två ärenden som avgjorts enligt den nya förordningen före-
                                                 
81 Europeiska kommissionen, Europeiska unionens konkurrenspolitik – 2002 punkt 234, Kühn, Kai-Uwe Closing 

Pandora’s Box? s 54. 

82 Nilsson; Arvid Ekonomisk analys i förvärvsärenden artikel i Konkurrensnytt 2:2003. 

83 Förordning (EG) 139/2004 artikel 2, Bergman m fl EU-kommissionens förslag till ”Horizontal Merger Gui-
delines” artikel i konkurrensnytt 2:2003 s 7.  

84 Förordning (EEG) 4064/89 artikel 2.2 och 2.3. 

85 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företags-
koncentrationer, punkt 4. 

86 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företags-
koncentrationer, punkterna 4, 39 och not 24. 

87 Förordning (EG) 139/2004, skälen punkt 25. 

88 Comp/M.3216 Oracle/PeopleSoft och Comp/M.3333 Sony/BMG. 

89 Comp/M.3178 Bertelsmann/Springer och Comp/M.3625 Blackstone/Acetex. 
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kommer överhuvudtaget inte dessa termer, istället används termerna samordning och unila-
terala effekter. Samtliga fyra ärenden har dock handlat om koncentrationer som accepterats 
av kommissionen. Om terminologin skulle vara annorlunda i ett ärende där kommissionen 
anser att koncentrationen bör stoppas är fortfarande en öppen fråga.  
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11 Slutsats 
Kollektiv dominans är ett begrepp som växt fram ur praxis men varit svårt att definiera och 
ännu svårare att bevisa förekomsten av. I och med införandet av den nya koncentrations-
förordningen är begreppet förmodligen på väg att förpassas till historien. Genom införan-
det av den nya koncentrationsförordningen har kommissionen skaffat sig en möjlighet att 
ingripa mot koncentrationer som resulterar i oligopolsituationer som kan inverka negativt 
på konkurrensen på marknaden, utan att för den skull behöva bevisa förekomsten av en 
dominerande ställning. Den nya möjligheten gör i praktiken termen kollektiv dominerande 
ställning onödig. Att man från kommissionens sida avser att utrangera begreppet kollektiv 
dominerande ställning stöds av att man verkar undvika att använda termen såväl i den nya 
koncentrationsförordningen som i de beslut som hittills fattats med stöd av den.  

Även om den nya förordningen förefaller sätta en koncentrations konkurrenshämmande 
effekter före skapandet eller förstärkning av en dominerande ställning, kommer vi förmod-
ligen inte få se den stora förskjutning av tyngdpunkten i bedömningen från dominanskrite-
riet till ett konkurrensskadekriterium som många väntat sig. Kommissionen uttalar tydligt 
både i skälen till förordningen och i riktlinjedokumentet att, dominanskriteriet även i fort-
sättningen kommer att vara den vanligaste grunden för slutsatsen att en koncentration 
kommer att inverka negativt på konkurrensen. En utökad analys av de konkurrenshäm-
mande effekterna måste dock göras i de fall där man misstänker att koncentrationen inne-
bär sådana effekter utan att någon dominerande ställning skapas eller förstärks. Det man ti-
digare kallade kollektiv dominerande ställning. Det är en logisk följd av såväl den nya för-
ordningen som förstainstansrättens kritik i Airtoursfallet där man från rättens sida ansåg att 
kommissionen inte kunde bevisa att fusionen skulle få de negativa effekter för konkurren-
sen som man hävdade. 

Exakt hur kommissionen kommer att hantera ärenden som Airtours i framtiden får vi inte 
veta förrän ett liknande ärende åter hamnar på kommissionens bord. Jag är övertygad om 
att turbulensen kring Airtoursfallet innebär att kommissionen i nästa ärende kommer att ut-
föra sina analyser med yttersta noggrannhet och motivera varje steg man tar i syfte att sätta 
en ny norm för hur fusioner på en oligopolmarknad skall bedömas. I synnerhet som pro-
cessen förmodligen kommer att följas mycket noga av många intresserade kritiker. Turbu-
lensen och kritiken i Airtoursfallet gör förmodligen också att man från kommissionen 
kommer att försöka undvika att tala om kollektiv dominerande ställning för att undvika att 
fastna i en terminologifråga. Dessutom har ju kommissionen i och med den nya koncentra-
tionsförordningen gjort termen överflödig. 
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