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1   Inledning 

1.1   Bakgrund 

Främjandet av elektronisk handel (”e-handel”) anses mycket viktigt inom EU idag och 
målet är att skapa en gemensam digital marknad. Några anledningar till varför e-handel 
är så viktig är att statistik visar att Internetbranschen skapar 2,6 nya arbetstillfällen för 
varje arbetstillfälle den förstör och står ibland för 25 % av nettotillväxten av 
arbetstillfällen. I G8-länderna, Sydkorea och Sverige har branschen stått för 21 % av 
BNP-tillväxten de senaste fem åren. Men även om e-handeln växer snabbt på nationell 
nivå är den fortfarande marginell i detaljhandelssammanhang på EU-nivå. Den 
Europeiska e-handeln är också mindre utvecklad än i USA eller Asien och 
Stillahavsområdet, och är fragmenterad utmed nationsgränserna, med svag 
gränsöverskridande aktivitet.1 
 
Företags agerande på Internet utgör, precis som för det ”traditionella” målet om 
integration till en gemensam marknad inom EU, en viktig del i skapandet av en 
gemensam digital marknad. Konkurrensrättsliga instrument har sedan år 2000 till viss 
mån reglerat sådant agerande och när det 2010 var dags att anta en ny reglering för 
vertikala avtal spelade överväganden kring Internet en betydande roll. Vid 
framarbetandet av de nya reglerna anförde Europeiska kommissionen att tillämpningen 
av den gamla gruppundantagsförordningen överlag var positiv men att det på grund av 
vissa förändringar på marknaden fanns ett behov av att anta en ny 
gruppundantagsförordning. De två huvudsakliga förändringarna var ökad köparkraft 
från stora återförsäljare och utvecklingen av Internetförsäljning.2 Vad gäller det 
sistnämnda området hade utvecklingen gått mot att sådan försäljning ökat och det fanns 
ett behov för företag och nationella organ av ytterligare vägledning från kommissionen. 
 
Kommissionen framhöll två intressen som särskilt skyddsvärda vid utformandet av de 
nya reglerna. Det ena intresset var konsumenters möjligheter att åtnjuta fördelarna med 
                                                
1 Meddelande från kommissionen: ”Samstämmiga Ramar för att Öka Tilltron till en Inre E-Marknad för 
E-handel och Nättjänster” COM(2011) 942 final, 2012-11-01, s 1 f (”COM(2011) 942”). 
2 Pressmeddelande från kommissionen: ”Antitrust: Commission Launches Public Consultation on Review 
of Comeptition Rules for Distribution Sector” IP/09/1197 (2009-07-28) tillgänglig på 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1197_en.htm, åtkomst 2012-11-01, s 1 (”IP/09/1197”). 
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att kunna handla över nationsgränserna, vilket Internet till stor del underlättade, och det 
andra intresset var begränsningar som syftar till att skydda distributörer från att andra 
återförsäljare åker snålskjuts på deras investeringar i marknadsföring. Kommissionens 
lösning blev att tillhandahålla mer utförliga riktlinjer om sin policy till 
Internetförsäljning, inkluderat den nyss nämnda intresseavvägningen, samt, i en 
Internetkontext, förnya distinktionen mellan aktiv och passiv försäljning.3 
 
Att det finns ett behov från företag att tydligare veta vad som är tillåtet och inte vid 
reglering av Internetförsäljning i vertikala avtal har också visat sig i en rad rättsfall både 
på EU- och nationell nivå. Fallen har exempelvis rört huruvida det är tillåtet att ha ett 
totaltförbud mot Internetförsäljning i selektiva distributionssystem, om det är tillåtet att 
ha ett notifieringssystem innebärande att distributörerna måste meddela leverantören 
innan de säljer produkter via Internet samt möjligheterna att begränsa återförsäljarnas 
användande av utomstående aktörers webbplatser. 

1.2   Syfte 

Uppsatsen syftar till att analysera hur återförsäljning på Internet hanteras under EU-
rättens konkurrensregler för vertikala avtal. Med EU-rättens konkurrensregler för 
vertikala avtal åsyftas artikel 101 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 
(”FEUF”), Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om 
tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på 
grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (”gruppundantaget”; 
”Förordning 330/2010”)4 och Kommissionens Riktlinjer om Vertikala Begränsningar 
(2010/C 130/01) av den 19 maj 2010 (”riktlinjerna”). Fokus ligger på att utreda om den 
balans som reglerna speglar mellan olika intressen är välavvägd och hur reglerna 
bemöter de utmaningar som Internetförsäljning medför. 
 
Frågan huruvida balansen mellan olika intressen i gruppundantaget och riktlinjerna kan 
anses välavvägd är intressant ur flera aspekter, varav endast följande behandlas i denna 
uppsats. För det första speglar det kommissionens policy på området och hur den 
kommer bemöta marknadsaktörernas agerande. För det andra får det en praktiskt viktig 
betydelse för företagen som lägger ned betydande resurser på efterlevnaden av reglerna. 
För det tredje ska reglerna främja målen med EU:s konkurrensrätt och frågan blir i 
längden om den gjorda balansen lyckas med detta. 

                                                
3 IP/09/1197, s 2. 
4 EUT L 102, 23/4 2010, s 1. 
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Att fokus också ligger på att analysera huruvida reglerna står sig mot utmaningar som 
Internet medför kommer av att reglering av åtgärder på Internet, som till sin natur är 
mycket dynamisk och där utvecklingen sker med stormsteg, inte är en lätt uppgift. 
Genom att belysa några situationer där nya försäljningsåtgärder uppkommit specifika 
för Internet, kommer svagheter med regelverket att påvisas och förslag på lösningar 
presenteras. 

1.2.1  Avgränsningar  

Uppsatsen behandlar endast EU-rättens regler om vertikala avtal och inte nationell rätt. 
Detta motiveras främst av att EU har exklusiv kompetens på konkurrensrättens område 
och att svenska förhållanden helt styrs av det EU-rättsliga regelverket när handel sker 
mellan medlemsstaterna.5 Praxis från nationella domstolar kommer dock att beröras 
undantagsvis och sker då i syfte att visa på rättsliga problem som kommit upp till ytan 
med vertikala avtal och återförsäljning på Internet. 
 
Vad gäller regler för vertikala avtal begränsas utredningen till de regler som angetts i 
avsnitt 1.2. Utredningen av gruppundantaget kommer inte att omfatta alla dess artiklar 
utan fokus kommer vara på artikel 4 b) och tolkningen som kommissionen gör av denna 
i riktlinjerna.  
 
Vertikala avtal är ett vitt begrepp och en helomfattande utredning kommer inte att göras. 
Fokus ligger på distributionsavtal, och särskilt exklusiva och selektiva sådana, eftersom 
dessa särskilt berörs av artikel 4 b). 
 
Som kommer framgå spelar rekvisiten i artikel 101.3 FEUF en viktig roll i analysen. 
Kommissionen har utfärdat specifika riktlinjer även för detta ändamål men det 
instrumentet ligger dock utanför behandlingen i den här uppsatsen.6 

                                                
5 FEUF artikel 3.1 b). 
6 Meddelande från kommissionen – Tillkännagivande – Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3, EGT 
C 101, 27.4.2004 s 97-118. 



 9 

1.3   Metod 

1.3.1  Tillvägagångssätt  

Uppsatsen har framarbetats genom ett traditionellt tillvägagångssätt för juridiskt 
uppsatsskrivande men med hänsyn till EU-rättens och konkurrensrättens särskilda 
karaktär.7 Med ett traditionellt tillvägagångssätt menas här att gällande rätt beskrivs, 
systematiseras och tolkas.8 Att hänsyn tas till EU-rättens särskilda karaktär visar sig 
bland annat genom att den normhierarki som gäller inom EU-rätten följs och att 
kommissionens riktlinjer om tolkningen av gruppundantaget för vertikala avtal ges 
särskild betydelse för tolkningen av gällande rätt. Vad gäller konkurrensrättens särskilda 
karaktär har det ansetts viktigt att ta hänsyn till att konkurrensrätten inte är en renodlad 
juridisk disciplin. De materiella reglerna vilar på ekonomiska överväganden och har 
under det senaste decenniet genomgått en moderniseringsprocess för att tillhandahålla 
en mer flexibelt tillvägagångssätt vid bedömningen av avtals förenlighet med EU-
rätten.9 Uppsatsen gör inte anspråk på att tillhandahålla en ekonomisk analys men lägger 
vikt vid att utreda marknadsaktörernas intressen i förhållande till Internetförsäljning och 
reglernas konsekvenser för dessa. 
 
Det huvudsakliga målet för kommissionen är att konkurrensreglerna ska främja 
konsumentvälfärd varför det utgör måttstocken som kommissionens regler bör 
utvärderas mot. Gruppundantagets rättsliga ram är dock artikel 101.3 FEUF varför de 
andra rekvisiten däri också kommer att spela en betydande roll i analysen. Särskilt 
kommer vikt att läggas vid huruvida balansen i gruppundantaget och riktlinjerna är 
välavvägd i sitt bemötande av begränsningar i vertikala avtal som motiveras med att de 
ska förbättra distributionen av produkterna i avtalet samt huruvida begränsningarna inte 
på ett oproportionerligt sätt begränsar avtalsparternas frihet. Värderingen av reglerna 
måste också ske i ljuset av EU-domstolens praxis och särskilt den om vilka mål 
konkurrensreglerna ska främja samt vilka argument för begränsningar som Domstolen 
funnit legitima. 

                                                
7 U. Bernitz, L. Heuman, M. Leijonhufvud, P. Siepel, H-H. Vogel och W. Warnling-Nerep Finna Rätt – 
Juristens Källmaterial och Arbetsmetod 12 uppl. (Norstedts Juridik 2012). 
8 J. Kellgren och A. Holm Att Skriva Uppsats i Rättsvetenskap – Råd och Reflektioner (Studentlitteratur 
2007), s 47. 
9 C. Wetter, J. Karlsson, M. Östman, Konkurrensrätt En Kommentar, 4 uppl. (Thomson Reuters 2009), s 
7 (”Wetter m.fl.”). 
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1.3.2  Behandling av material 

Det material som använts för att analysera hur Internetförsäljning hanteras i EU-rätten 
består av primär- och sekundärrätt, praxis från EU-domstolen, icke-bindande rättsakter 
och andra officiella dokument från kommissionen samt doktrin.  
 
Varken artikel 101 FEUF eller gruppundantaget nämner något om Internet. Det finns 
heller inte mycket praxis från EU-domstolen, egentligen bara ett fall, Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique SAS (”Pierre Fabre”),10 som specifikt berör Internetförsäljning i 
vertikala avtal. Fallet är naturligtvis värdefullt tolkningsunderlag för den här uppsatsen 
och behandlas i 4.2. Fallet berör frågan huruvida ett totalförbud för återförsäljare att 
sälja på Internet är oförenligt med artikel 101 FEUF. Domstolens avgörande är ett 
viktigt klargörande av rättsläget samtidigt som begränsningar i vertikala avtal är ofta 
mer nyanserade än så och alla frågor kring vertikala avtal och Internetförsäljning 
besvara inte genom rättsfallet. Kommissionens riktlinjer för vertikala avtal har därför 
fått en betydande roll vid tolkningen av gällande rätt. Riktlinjerna är en s.k. icke-
bindande rättsakt och innebörden av detta behandlas i avsnitt 2.3.1. Som kommer 
framgå av behandlingen där har sådana instrument vissa rättsliga följder och det har 
ansetts viktigt att utreda och lyfta fram kritik mot de formella såväl som de materiella 
aspekterna av riktlinjerna. 
 
Då fokus i uppsatsen är att titta på regleringen såsom den der ut idag och analysera 
huruvida den kommer stå sig mot utmaningar som Internet medför har det ansetts 
viktigt att använda relativt färsk doktrin. En stor del av källorna är därför från 2010 och 
framåt. För att bättre förstå reglernas funktion har viss kunskap inhämtats om den 
verklighet där reglerna fungerar.11 I avsnitt 5.4.1 ges bl.a. kommentarer av eBay inför 
skapandet av gruppundantaget och riktlinjerna stor plats och i avsnitt 5.4.2 refereras till 
en icke-juridisk källa för att belysa faktiska marknadsförhållanden idag. 

1.3.3  Terminologi 

Begreppet leverantör kommer att användas för marknadsaktörer i det uppåtstigande 
ledet av handelskedjan, vilka kan utgöras av tillverkaren och/eller leverantören av en 
produkt. Återförsäljare eller distributör kommer att referera till parter i det nedstigande 
led, vilka är de som säljer leverantörens produkter till andra företag och/eller 

                                                
10 Mål C-439/09 Pierre Fabre Derma-Cosmétique SAS mot Président de l’Autorité de la concurrence 
m.fl. dom av den 13 oktober 2011, ej ännu publicerat i rättsfallssamlingen (”Pierre Fabre”). 
11 B. Lehrberg Praktisk Juridisk Metod 6 uppl. (I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB 2010), s 
168. 
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slutkonsumenter. Med produkter menas både varor och tjänster. Vid refererande till 
vertikala avtal menas alltid avtal mellan företag, då artikel 101 FEUF, gruppundantaget 
och riktlinjerna inte är tillämpliga på avtal mellan företag och slutkonsumenter.12 
Internetförsäljning används som ett begrepp för sådan försäljning som omfattas av 
gruppundantaget och riktlinjerna, när denna sker på Internet. Begreppet är således 
snävare än e-handel och nättjänster som används när Internet diskuteras på ett mer 
allmänt plan. 
 
Viss konkurrensrättslig terminologi kommer användas. Det kan t.ex. vara bra att känna 
till att med inommärkeskonkurrens avses konkurrens om försäljning av samma märke 
(från en leverantör) mellan distributörer. Med mellanmärkeskonkurrens menas istället 
konkurrens mellan olika leverantörers produkter. 

                                                
12 Riktlinjerna punkt 2. 
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2  Konkurrensrätt och regelverket 

2.1  Inledning 

Det här kapitlet behandlar vissa grunder i EU:s konkurrensrätt, såsom rekvisiten i artikel 
101 FEUF och förhållandet mellan punkt 1 och 3 däri, och vilka mål som reglerna ska 
främja. Kapitlet introducerar också kommissionens regelverk för vertikala avtal men 
behandlar inte dess materiella innehåll. I kapitlet berörs istället vissa formella aspekter, 
främst relationen mellan bindande och icke-bindande rättsakter samt legala och 
praktiska effekter med den senare typen av instrument. 

2.2  Allmänt om EU:s konkurrensrätt 

Konkurrensrättslig lagstiftning består, generellt sett, av regler som syftar till att skydda 
den konkurrensrättsliga processen för att maximera konsumentvälfärd.13 En fungerande 
eller effektiv konkurrens råder i regel på en marknad där antalet säljare inte är för 
begränsat, de utbjudna produkterna inte är för differentierade, företagen inte handlar i 
samförstånd med varandra och inga väsentliga hinder finns för marknadsinträde. En 
effektiv konkurrens anses bidra till bättre användning av samhällets resurser och vara 
till fördel för konsumenter genom att priser pressas samt kvalitet, service och utbud 
förbättras.14 

2.2.1  Artikel 101 FEUF 

Unionen har exklusiv kompetens vad gäller att fastställa de konkurrensregler som är 
nödvändiga för den inre marknadens funktion.15 De grundläggande bestämmelserna i 
EU:s konkurrensregler finns i artikel 101 – 109 FEUF. Artikel 101, om förbud mot 
konkurrensbegränsande samarbete är den fördragsartikel som är i fokus i den här 
uppsatsen. Punkten 1 i artikeln föreskriver att följande ska vara oförenligt med den inre 
marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar 

                                                
13 R. Whish och D. Bailey Competition Law, 7 uppl. (Oxford University Press 2012), s 1 (”Whish och 
Bailey”). 
14 Wetter m.fl. s 9; Dr P. Marsden och P. Whelan ”Selective Distribution in the Age of Online Retail”, 
(2010) 1 European Competition Law Review, s 26 (”Marsden och Whelan”). 
15 FEUF artikel 3.1 b). 
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och samrodnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som 
har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den 
inre marknaden. Detta exemplifieras med sådana avtal om samordnade förfaranden som 
innebär att: 

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt 
fastställs, 

b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller 
kontrolleras, 

c) marknader eller inköpskällor delas upp, 

d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, 
varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 

e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 
förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband 
med föremålet för avtalet. 

Det spelar ingen roll om det är fråga om ett avtal mellan företag i samma handelsled 
(horisontella avtal) eller olika handelsled (vertikala avtal).16 Avtal, eller ofta en viss del 
därav, som uppfyller rekvisiten i artikel 101.1 är automatiskt ogiltiga enligt artikel 101.2 
FEUF. Ogiltigheten gäller ex tunc, alltså från och med att det ingicks, och kan få 
långtgående konsekvenser för företag, t.ex. i form av skadeståndsanspråk från tredje 
man. 
 
Många gånger kan avtal vara både konkurrensbegränsande och konkurrensfrämjande. 
Unionslagstiftaren har löst detta genom att i artikel 101.3 FEUF tillhandahålla ett legalt 
undantag till förbudet i artikel 101.1. Punkten 3 anger att bestämmelserna i punkt 1 får 
förklaras icke-tillämpliga på avtal eller grupper av avtal mellan företag, beslut eller 
grupper av beslut av företagssammanslutningar, samordnade förfaranden eller grupper 
av samordnade förfaranden, som 

1. bidrar till att förbättra produktionen eller distribution av varor eller till att främja 
tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, 

2. samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som 
därigenom uppnås och som inte  

3. ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå 
dessa mål, och 

                                                
16 Mål 56/65 Société´Technique Minière mot Machinenbau Ulm (1966) REG 235 (”STM”); Förenade 
Målen 56 och 58/64 Consten och Grundig mot kommissionen (1966) REG 339-40 (”Consten och 
Grundig”); Mål 306/96 Javico (1998) REG I-1983, punkt 11. 
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4. ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av 
varorna i fråga. 

Villkoren i artikel 101.3 FEUF är kumulativa och det är företagen som har bevisbördan 
för att rekvisiten är uppfyllda.17 

2.2.2  Målen med EU:s konkurrensrätt 

Med funktionsfördragets konkurrensregler som grund har EU-domstolen i sin praxis 
utvecklat tre huvudsakliga mål med EU:s konkurrensregler. Det första målet är att 
främja konsumentvälfärd och det andra är att skydda en effektiv konkurrens.18 Det tredje 
målet är unikt för EU, och inte ett strikt konkurrensrättslig intresse, och syftar till att 
integrera medlemsstaternas nationella marknader till en gemensam marknad.19 Det är ett 
övergripande mål för hela EU och går ut på att upprätta en inre marknad, som utgörs av 
alla medlemsstaternas territorier, med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 
personer.20 
 
Det pågår en debatt huruvida EU:s konkurrensregler bör begränsas till att uppfylla 
endast ett mål, konsumentvälfärd, eller flera mål.21 Grunden till detta kommer av att det 
finns olika synsätt på vem som i längden levererar bäst resultat: marknaden själv eller 
med viss statlig inblandning.22 Dessa olika synsätt kommer bl.a. till uttryck i två olika 
teorier om konkurrens: ”the Freiburger School of Ordoliberalism” och ”the Chicago 
School of Economists”.23 Den förra teorin uppstod i Tyskland på 1930-talet och 
grundades på idén att en fri marknad var en nödvändig del i en liberal ekonomi men inte 
tillräcklig i sig själv. Det behövdes regler som kunde begränsa den ekonomiska makten 
hos företag utan att staten, som ansågs kunna agera lika skadligt som stora företag, fick 
obegränsad kontroll över deras beteende. De som gynnades av en sådan reglering var 
små och medelstora företag och, jämsides med målet att skydda konsumentvälfärden, 
kom konkurrensreglerna att skydda även dessa aktörer.24 Enligt den senare teorin 

                                                
17 Se Mål 42/84, Remia m.fl. mot kommissionen, REG 1985, s. 2545, punkt 45; Riktlinjerna punkt 47. 
18 Se t.ex. Pierre Fabre; Mål C-8/08 T-Mobile Nederländerna BV och andra mot Raad van bestuur van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (2009) REG I-4529, punkt 38. 
19 Se t.ex. Förenade målen C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P och C-519/06 P GlaxoSmithKline  
Services Unlimited mot Kommissionen och andra (2009) REG I-9291 (”GSK”); Förenade målen C-403 
och 429/08, Football Association Premier League Ltd m.fl. QC Leisure m.fl. och Karen Murphy mot 
Media Protection Services Ltd, dom av den 4 oktober 2011 (”FAPL”). 
20 FEU artikel 3 punkterna 2-3. 
21 Exempel på debattörer för endast ett mål se t.ex. Whish och Bailey, s 22 ff; O. Odudu ”The Last 
Vestiges of Overambitious EU Competition Law” (2010) 69 Competition Law Journal 248-250, 250; 
exempel på förespråkare av flera mål se t.ex. Christopher Townley Article 81 EC and Public Policy (Hart 
Publishing 2009). 
22 Whish och Bailey, s 4. 
23 A a, s 20. 
24 G. Monti ”Article 81 EC and Public Policy” (2002) 39 Common Market Law Review 1057, 1060 f. 
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handlar konkurrensrätt endast om konsumentvälfärd och reglerna ska inte skydda 
individuella aktörer på marknaden. Målet med konkurrensrätt, enligt Chicago-skolan, är 
att förhindra den samhälleliga förlust som blir resultatet av att företag höjer priserna 
över de marginella kostnaderna beräknat på lång sikt, och på så sätt minskar efterfrågan 
från konsumenter som inte är villiga att betala mer för varan än kostnaden för 
produktionen. Det som den konkurrensrättsliga regleringen således bör sikta in sig på är 
situationer där företag kan höja sina vinster på lång sikt genom att minska produktionen 
(output).25 
 
EU:s konkurrensregler är baserade på ordoliberalismen och tillämpningen idag synes till 
viss del fortfarande följa i dess spår.26 Chicago-skolan och dess ekonomiska fokusering 
har dock blivit allt viktigare både i nationella rättsordningar och i EU de senaste åren.27 
Anledningen till denna ”modernisering” är att tillämpningen ansågs vara för 
formalistisk förut och inte ta hänsyn till faktiska resultat.28 Ett viktigt synsätt inom 
Chicago-skolan är uppfattningen att framtiden kommer att stämma överens med det 
förflutna och att t.ex. nya konkurrensregler bör grundas på empiriska studier. Samtidigt 
ska man vara mycket kritisk mot påståenden om att nya produkter, låga pris eller nya 
metoder för distribution kommer att skada konsumenter. Innovation är nämligen något 
som teorin försöker främja.29 Vad gäller distribution är den viktigaste ståndpunkten i 
Chicago-skolan att leverantören som utgångspunkt anses vara på konsumentens sida 
eftersom det ligger i den förres intresse är att hålla distributionskostnaderna så låga som 
möjligt. Leverantörer ska därför vara fria att välja distributionsform.30 
 
Vad gäller EU:s institutioner håller kommissionen numera konsumentvälfärd som det 
främsta målet.31 Huruvida EU-domstolen håller med om detta är inte helt självklart. 
Domstolen uttalade nämligen i ett relativt nytt avgörande att artikel 101, tillsammans 
med de övriga konkurrensreglerna i funktionsfördraget, inte bara är ”avsedd att skydda 
konkurrenternas eller konsumenternas intressen, utan att den även ska skydda 
marknadens struktur och därmed konkurrensen som sådan”.32 
 

                                                
25 F. H. Easterbrook ”Chicago on Vertical Restrictions” (2007) 3 Competition Law International 3, s 3. 
26 Se kapitel 3; se även Monti, s 1061; Odudu, s 250. 
27 C. D. Ehlermann och L. L. Laudati Objectives of Competition Policy European Competition Law 
Annual 1997 (Hart Publishing, Oxford 1998), ix. 
28 Wetter m.fl. s 370. 
29 Easterbrook, s 3 f. 
30 A a, s 4. 
31 Se t.ex. Neelie Kroos SPEECH/05/512 of 15 September 2005, tillgänglig på 
www.ec/europa/eu/competition/speeches/index_2005.html, åtkomst 2012-12-15; Riktlinjerna skäl 7. 
32 GSK punkt 63. 
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Den här uppsatsen har mer av ett praktiskt fokus än ett teoretiskt varför de diskuterade 
teorierna inte kommer att få en särskilt stor roll i den fortsatta utredningen. Samtidigt 
ligger teorierna till grund för reglernas utformning och de är därför viktiga att känna till. 
Särskilt intressant vad gäller internetförsäljning i vertikala avtal är den konflikt som 
kommer visas på mellan å ena sidan att låta leverantörerna vara fria i valet att välja 
distributionsform, och då motsätta sig eller begränsa användandet av Internet, och å 
andra sidan intresset av att ta tillvara de fördelar för konkurrensen och den innovation 
som Internet som distributionsform möjliggör. 

2.3  Kommissionen och Regelverket 

Kommissionen är den institution i EU som har ansvaret för EU:s 
konkurrensrättspolicy.33 Kommissionen vidtar också åtgärder mot företag som bryter 
mot konkurrensreglerna, utfärdar böter, antar gruppundantagsförordningar m.m.34 
Kommissionens beslut i konkurrensärenden överklagas till Tribunalen och ytterst till 
EU-domstolen.35 Kommissionen delar befogenheten att tillämpa artikel 101 och 102 
FEUF med nationella konkurrensmyndigheter och nationella domstolar.36 
Kommissionens arbete går därför också ut på att verka för en enhetlig rättstillämpning 
av EU:s konkurrensregler både på EU- och på nationell nivå. 
 
Från ett ekonomiskt perspektiv kan de flesta typer av avtal medföra både 
konkurrensfrämjande- och hämmande resultat beroende på övriga omständigheter kring 
avtalet. Det bästa vore därför om varje enskilt avtal kunde granskas och godkännas 
individuellt.37 Ett sådant förfarande skulle dock kräva betydande resurser både för 
granskande organ och företag. Det skulle också skapa stor osäkerhet för företag 
huruvida deras avtal var förenliga med konkurrensrätten.38 För att effektivisera 
rättstillämpningen och öka rättssäkerheten för såväl företag som kommissonen och 
nationella organ, har ett flertal bindande och icke-bindande rättsakter utfärdats som 
kompletterar fördragets konkurrensregler.39 Bland annat har kommissionen, genom 

                                                
33 FEU artikel 17.1; se även Mål C-344/98 Masterfoods Ltd mot HB Ice Cream Ltd (2001) REG I-11369, 
punkt 46. 
34 Whish och Bailey, s 53. 
35 FEUF artiklarna 261, 263 och 265. 
36 Rådets Förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 (EG) och 82 (EG) (EUT L 1/1, 2003, s 1) (”Förordning 1/2003”). 
37 P. Rey och T. Vergé ”The Economics of Vertical Restraints” March 2005, tillgänglig på 
http://www.economics.soton.ac.uk/staff/verge/Verticals.pdf, åtkomst 2012-11-28, s 43 ff. 
38 J. Goyder EU Distribution Law, 5 uppl, (Hart Publishing 2011), s 73. 
39 Wetter m.fl. s 12; se även FEUF artikel 288 som anger att förordningar, direktiv och beslut är bindande 
rättsakter medan rekommendationer och yttranden är icke-bindande rättsakter. Även om artikeln är 
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bemyndigande från Rådet, utfärdat ett antal gruppundantagsförordningar för olika 
kategorier av avtal som kan antas uppfylla rekvisiten i artikel 101.3 FEUF.40 Stöd för 
detta finns i artikel 101.3 som stadgar att förbudet i artikel 101.1 kan förklaras icke-
tillämpligt på ”grupper av avtal”.  
 
Vertikala avtal mellan leverantör och distributör kan presumeras syfta till att förbättra 
distributionen av leverantörens varor och uppfyller potentiellt det första rekvisitet i 
artikel 101.3 FEUF.41 Kommissionen utfärdade därför förordning nr 2790/1999 av den 
22 december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala 
avtal och samordnade förfaranden (”det gamla gruppundantaget”).42 I förordningen 
definierades en grupp vertikala avtal som kommissionen ansåg normalt uppfylla 
villkoren i artikel 81.3 EG-fördraget (numera 101.3 FEUF). Förordningen upphörde att 
gälla den 31 maj 2010 och ersattes av det nuvarande gruppundantaget som trädde i kraft 
den 1 juni 2010.43 
 
Gruppundantaget är tillämpligt på vertikala avtal som avser villkoren för parternas 
inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster.44 Tillämpligheten 
förutsätter också att varken leverantörens eller distributörens marknadsandel är 
betydande.45 I gruppundantaget anges att vertikala begränsningar som uppfyller 
förutsättningar där i är förenliga med artikel 101.3 FEUF och undantas tillämpning av 
artikel 101.1 FEUF.46 Gruppundantaget innehåller också en s.k. svart lista, i artikel 4, 
med ett antal särskilt allvarliga begränsningar (”svartlistade begränsningar”) som till sin 
natur anses vara konkurrensbegränsande och därför inte omfattas av gruppundantagets 
automatiska undantag, trots att parterna inte har ett betydande marknadsinflytande.47 Det 
finns däremot inget som hindrar att avtalet undantas på en individuell basis om företaget 
kan visa att rekvisiten i artikel 101.3 FEUF är uppfyllda.  
 
Till gruppundantaget har kommissionen utfärdat ett utförligt tolkningsunderlag i 
riktlinjerna. Riktlinjerna innehåller kommissionens policy gentemot ett flertal 
                                                
begränsad till fem olika typer av rättsakter har det inte hindra kommissionen och Rådet från att utfärda 
andra dokument som är av icke-bindande karaktär såsom meddelanden, tillkännagivanden, riktlinjer m.m. 
40 Se FEUF artikel 288.5; bemyndigande finns bl.a. i Rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 
om tillämpning av fördragets artikel 81.3 på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden (EGT 36, 
6/3 1965, s 36) (”Rådets förordning 19/65”). Se också Whish och Bailey, s 168. 
41 Whish och Bailey, s 156. 
42 EGT L 336, 29/12 1999, s 21. 
43 Bemyndigande finns bl.a. i Rådets förordning 19/65. 
44 Förordning 330/2010 artikel 1.1 a). 
45 Se Förordning 330/2010 artikel 3.1, som anger att varken leverantören eller återförsäljaren får ha 
marknadsandelar som överstiger 30 % vardera för att gruppundantaget ska vara tillämpligt. 
46 Förordning 330/2010 artikel 2. 
47 F. Wijckmans, F. Tuytschaever och A. Vandevelst Vertical Agreement in EC Competition Law (Oxford 
University Press 2006), s 87 (”Wijckmans m.fl.”). 
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distributionsavtal och syftet är att ”hjälpa företag att göra en egen bedömning av 
vertikala avtal enligt EU:s konkurrensregler”.48 Riktlinjerna är, till skillnad från 
gruppundantaget, inte antagna på formell lagstiftningsväg utan är en icke-bindande 
rättsakt.49  

2.3.1  Reglering i soft law instrument 

Icke-bindande instrument, såsom riktlinjerna, kallas i doktrinen för ”soft law.”50 
Fördelarna med sådana instrument är att de kan antas snabbare än lagstiftningsakter och 
på så sätt bemöta förändringar i marknadsförhållanden på ett smidigt sätt. De bidrar 
också till ökad insyn för allmänheten i hur kommissionen tänker, vilket ökar 
transparensen och kan medföra ökad förutsebarhet för marknadsaktörerna.51 Samtidigt 
ger de kommissionen ett kraftfullt verktyg att utveckla och främja sin policy.52 
 
Riktlinjerna ska ge vägledning åt tolkningen av rekvisiten i primär- och 
sekundärrättsliga instrument men inte tillföra något materiellt.53 I praktiken ser läget lite 
annorlunda ut och syftet att ”ge vägledning” bör tas med en nypa salt.54 Wijkmans m.fl. 
förklarar att riktlinjerna många gånger innehåller extra krav för att gruppundantag ska 
medges eller tolkar gruppundantaget på ett sätt som är svårt att förena med dess 
ordalydelse.55 Ett sådant exempel, menar de, utgörs av tolkningen i riktlinjerna av 
gruppundantagets svarta lista.56 
 
Vissa författare går längre i sin kritik och menar att kommissionen ”smyger in” nya 
svartlistade begränsningar i riktlinjerna som inte finns i gruppundantaget.57 Robertson 
respektive Velez menar att så är fallet vad gäller kommissionens policy om försäljning 
på Internet.58 Gruppundantaget i sig nämner ingenting om Internetförsäljning men i 

                                                
48 Riktlinjerna skäl 3. 
49 Se FEUF artikel 288.5. 
50 Se bl.a. K. Wellens och G. Borchardt ”Soft Law in European Community Law” (1989) 14 European 
Law Review 267; J. Klabbers ”Informal Instruments before the European Court of Justice” (1994) 31 
Common Market Law Review 997; H. A. Cosma och R. Whish ”Soft Law in the Field of EU Competition 
Policy” (2003) European Business Law Review 25-56 (”Cosma och Whish”); L. Senden Soft Law in 
European Community Law (Hart 2004). 
51 Cosma och Whish, s 33 f. 
52 A a s 35. 
53 M. Velez ”Significant Changes to the Block Exemption on Vertical Restraints” (2011) 4 European 
Competition Law Review 212, s 217 (”Velez”). 
54 Goyder, s 74. 
55 Wijkmans m.fl. s 37. 
56 A a s 37. 
57 Goyder, s 74; Wijckmans m.fl. s 37. 
58 V. H. S. E. Robertson ”Online Sales under the European Commission’s Block Exemption Regulation 
on Vertical Agreements – Part 2” (2012) 4 European Competition Law Review 179, s 183 (”Robertson 
Part 2”); Velez, s 217. 
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riktlinjerna behandlas ämnet utförligt i samband med tolkningen av gruppundantagets 
artikel 4 b) och c).59 Kommissionen anför bl.a. att försäljning på Internet som 
huvudregel klassas som passiv försäljning och att vissa begränsningar av distributörers 
frihet att sälja på Internet anses som särskilt allvarliga begränsningar av passiv 
försäljning.60 Velez menar att detta, och andra begränsningar som kommissionen håller 
som särskilt allvarliga, antingen måste stå med i gruppundantaget eller tas bort från 
riktlinjerna och att kommissionens förfarande kan ifrågasättas både från ett legalt och 
moraliskt perspektiv.61 
 
Ett problem med riktlinjerna, som bl.a. framförs av Henriksson, handlar om 
förutsebarheten med deras tillämpning.62 Som nämndes i avsnittet ovan syftar 
riktlinjerna till att hjälpa företag att göra en egen bedömning av vertikala avtal enligt 
EU-rättens konkurrensregler.63 Mot bakgrund av att det är företagen själva som, efter 
moderniseringsreformen, ansvarar för att deras avtal är förenliga med EU:s 
konkurrensrätt är det av stor ekonomisk betydelse för företagen att få ett sådant 
hjälpmedel från kommissionen. Att få ökad vägledning var också något som hade 
efterfrågats av företagen vid skapandet av det nya gruppundantaget och riktlinjerna.64 I 
samma veva som syftet anges påpekar kommissionen dock att de kriterier som 
presenteras i riktlinjerna inte kan tillämpas mekaniskt och att vederbörlig hänsyn måste 
tas till de specifika omständigheterna som föreligger i varje enskilt ärende och att varje 
ärende måste bedömas mot bakgrund av dess egna sakförhållanden. Ett visst mått av 
osäkerhet förekommer därför kring vilken betydelse som kommissionen i ett konkret 
fall tillmäter riklinjerna. 
 
Riktlinjerna utgör som sagt en icke-bindande rättsakt varför företag inte är bundna av 
dess innehåll. Trots detta vågar de flesta företag inte ta risken att deras avtal är 
oförenliga med EU-rätten eftersom det kan leda till rättsliga konsekvenser såsom avtals 
ogiltighet, vite från kommissionen och skadeståndsanspråk från enskilda. Företag lägger 
således ner resurser, ofta inte obetydliga, för att följa riktlinjerna och de får en viktig 
betydelse i praktiken. Företag, som i god tro har rättat sig efter riktlinjerna bör därför 
kunna lita på att kommissionen följer sina ställningstaganden däri.65 EU-domstolen har 
bekräftat detta genom att ange att kommissionen är bunden av sina icke-bindande 

                                                
59 Riktlinjerna punkterna 51-52. 
60 Riktlinjerna punkt 52. 
61 Velez, s 217. 
62 L. Henriksson Distributionsavtal – Vertikala Avtal och Konkurrensrättsliga Aspekter (Norstedts Juridik 
2012), s 24 f (”Henriksson”). 
63 Riktlinjerna skäl 4. 
64 IP/09/1197, s 1. 
65 Wijckmans m.fl. s 38; Cosma och Whish, s 31. 
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rättsakter på så sätt att den inte får avvika från ställningstaganden däri i enskilda fall 
utan att ge skäl för det.66 I ett avgörande från 2012, Expedia Inc, som handlade om 
kommissionen tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart 
begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1 (EG) (”de minimis”), uttalade domstolen att 
kommissionen inte kunde ”avvika från tillkännagivandets innehåll utan att åsidosätta 
allmänna rättsprinciper, däribland likabehandlingsprincipen och principen om skydd för 
berättigade förväntningar”.67 
 
Andra institutioner i EU, såsom Tribunalen och EU-domstolen, är däremot inte bundna 
av kommissionens icke-bindande rättsakter.68 Intressant är dock till vilken grad dessa 
organ kan förväntas följa kommissionens resonemang såsom de kommit till uttryck i 
t.ex. riktlinjerna. EU-domstolen har uttalat att kommissionens riktlinjer utgör en 
”användbar referenspunkt.”69 De dömande organen fäster således vikt vid innehållet i 
soft law instrument vid bedömningen i enskilda fall, något de också borde göra med 
hänsyn till dess betydelse för enskilda. Domstolarna har dock det sista ordet och det är 
viktigt att komma ihåg att företag som inte håller med kommissionens på en viss punkt 
bör överväga möjligheterna att bestrida kommissionens reglering. För att särskilt belysa 
detta anges också i riktlinjerna att ”riktlinjerna inte påverkar den rättspraxis som 
Tribunalen och EU-domstolen utvecklat”.70  
 
Vad gäller nationella organ går det förmodligen att stödja sig på lojalitetsplikten i artikel 
4.3 FEU för att konstruera en skyldighet för dessa att beakta kommissionens icke-
bindande rättsakter.71 I Expedia Inc var frågan huruvida nationella 
konkurrensmyndigheter var bundna av kommissionens de minimis-tillkännagivande. 
EU-domstolen kom fram till att instrumentet syftade till att ge vägledning åt nationella 
organ när det gäller tillämpningen av EU-rätten men att det inte hade någon bindande 
verkan för dessa.72 Riklinjernas legala status är således klar men trots detta kommer de 
troligen att verka vägledande för nationella myndigheter och således få en stor praktisk 
betydelse.73 
 

                                                
66 Mål C-167/04 JCB (2006) REG s. I-8935, punkt 207. 
67 Mål C-226/11 Expedia Inc mot Autorité de la concurrence m.fl. dom av den 13 december 2012, punkt 
28 (”Expedia Inc”). 
68 Mål C-310/99 Italien mot kommissionen, REG 2002 s. I-2289, punkt 52. 
69  Mål C-310/99 Italien mot kommissionen, REG 2002 s. I-2289, punkt 52. 
70 Riktlinjerna skäl 4. 
71 V. B. Venegas ”Tillkännagivanden och Riktlinjer inom EU:s konkurrensrätt” (2011) 4 Europarättslig 
Tidskrift, 715-727, s 720. 
72 Expedia Inc punkterna 28-29. 
73 Henriksson, s 24 f. 
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Vad gäller riktlinjernas betydelse i den här uppsatsen anser jag, mot bakgrund av att det 
visats att riktlinjerna tillmäts betydelse i praktiken, åtminstone av kommissionen, 
företag och nationella organ, att det är omöjligt att inte tillmäta dem betydelse för den 
förevarande utredningen. Samtidigt bör det påpekas, vilket framhålls av Korah och 
O’Sullivan, att det är farligt att förlita sig allt för mycket på riktlinjerna.74 Den fortsatta 
utredningen kommer visa att det i vissa fall finns en diskrepans mellan riktlinjerna, 
gruppundantaget och EU-domstolens praxis. De två senare källorna hålls då naturligtvis 
som gällande rätt. Många gånger är dock dessa källor tysta om vad som gäller och 
riktlinjerna får då tjäna som tolkningsunderlag till gällande rätt. 

                                                
74 V. Korah och D. O’Sullivan Distribution Agreements under EC Competition Rules (Hart Publishing 
2002), s 100. 
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3   Vertikala avtal 

3.1  Inledning 

I det här kapitlet behandlas policyn bakom EU-rättens regler och praxis för vertikala 
avtal. Syftet är att utreda vilka intressen som ligger till grund för reglerna om aktiv och 
passiv återförsäljning. Det kommer att framgå att de viktigaste intressena är att främja 
de konkurrensrättsliga målen som presenterats i avsnitt 2.2.2 samt att skydda 
ekonomiska incitament hos marknadsaktörerna. De olika intressena är inte alltid 
förenliga med varandra varför en avvägning dem emellan sker i regler och praxis. Dessa 
bakomliggande faktorer till reglernas utformning kommer i det fortsatta att refereras till 
som ”traditionella ställningstaganden”. 

3.2   Allmänt  

Vertikala avtal är avtal eller samordnade förfaranden som ingås mellan två eller flera 
företag som vart och ett, inom ramen för avtalet eller det samordnade förfarandet, är 
verksamma i olika led i produktions- eller distributionskedjan.75 Den som planerar det 
vertikala samarbetet är i regel tillverkaren av en produkt eller leverantören av en tjänst. 
Leverantören kan antingen välja att själv distribuera produkterna eller ingå samarbete 
med en eller flera distributörer. Den mest vanliga formen av vertikala avtal är 
distributionsavtal. Dessa ska skiljas från traditionella köpavtal där avtalsrelationen i 
konkurrensrättsligt hänseende mellan säljare och köpare börjar och slutar med själva 
transaktionen av produkten och i normalläget inte innefattar några övriga begränsningar 
för köparen. Distributionsavtal kännetecknas av ett mer långtgående förhållande mellan 
parterna där leverantören inte ska sköta distributionen i egen regi.76 
 
Generellt kan sägas att en leverantörs huvudsakliga intresse är att minimera kostnaderna 
för distributionen samt se till att produkterna distribueras på ett så effektivt sätt som 
möjligt.77 Leverantören kan försöka uppnå detta på flera olika sätt. Till exempel kan 
leverantören kräva att dess distributörer tillhandahåller vissa tjänster i samband med 

                                                
75 Förordning 330/2010 artikel 1.1 a). 
76 Henriksson, s 20.  
77 A. Jones och B. Sufrin EU Competition Law Text, Cases, and Materials, 4 uppl. (Oxford University 
Press 2011), s 629 (”Jones och Sufrin”). 
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försäljning av leverantörens varor; begära av distributörerna att de deltar i skapandet 
och upprätthållandet av en varumärkesimage; eller att distributörerna ska fokusera sina 
försäljningsåtgärder endast på leverantörens produkter. 
 
För att motivera distributörerna att gå med på de ovan anförda exemplen på 
investeringsåtgärder, kan det bli nödvändigt att skydda distributörerna från att andra 
återförsäljare, som inte har samma kostnader, gynnas eller, som det också kallas, åker 
snålskjuts.78 Leverantören kan därför välja att införa begränsningar i avtalen av 
distributörernas handlingsfrihet vid försäljning av leverantörens produkter. Vanliga 
exempel på detta är att begränsa antalet återförsäljare som får tillgång till leverantörens 
produkter eller att tilldela respektive återförsäljare ett område med förbud att verka 
utanför detta.79 

3.2.1  EU-domstolens och kommissionens hantering 

Vertikala avtal, till skillnad från horisontella, anses generellt vara relativt ofarliga för 
konkurrensen och de kan medföra positiva effekter, särskilt genom att de främjar 
konkurrens i andra avseenden än priskonkurrens, t.ex. i form av högre kvalitet på 
tjänsterna i samband med försäljning.80 Vertikala avtal kan också ha negativa effekter på 
konkurrensen t.ex. genom att stänga ute konkurrenter till leverantören eller distributören 
från att ta sig in eller utvidga sig på marknaden eller mjuka upp konkurrensen mellan 
konkurrenter i både uppåt- och nedåtstigande led.81 
 
Under de senaste tio åren har kommissionens hantering av vertikala begränsningar 
fundamentalt ändrats. Till skillnad mot förut ligger nu mer fokus på de ekonomiska 
effekterna av en begränsning snarare än dess utformning och på ekonomiska argument 
om begränsningens konsekvenser för konsumentvälfärd.82 Praxis från EU-domstolen 
visar att den också tillämpar en flexibel och ekonomisk approach vid bedömningen av 
huruvida ett avtal ska anses vara konkurrensbegränsande. Domstolen har anfört att 
ledning ska ”sökas i innehållet i avtalets bestämmelser, de objektiva mål som dessa 
strävar efter att uppnå och det ekonomiska och juridiska sammanhang som dessa ingår 
i”.83  
 

                                                
78 Riktlinjerna punkt 107 a). Uttrycket ”snålskjuts” betyder i den här uppsatsen samma som engelskans 
”free-riding”. 
79 Jones och Sufrin, s 632. 
80 Riktlinjerna skäl 6 och punkt 106. 
81 Riktlinjerna punkt 100 a-c). 
82 Goyder, s 73. 
83 GSK punkt 58. 
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Kommissionen har intagit en mer tillåtande hållning till olika vertikala samarbeten än 
tidigare.84 Kommissionen anser att det är allmänt erkänt att vissa typer av vertikala avtal 
kan öka den ekonomiska effektiviteten inom en produktions- eller distributionskedja 
genom att möjliggöra bättre samordning mellan de deltagande företagen. Särskilt 
framhålls att avtalen kan få ner parternas transaktions- och distributionskostnader och 
optimera deras investerings- och försäljningsnivåer.85 Det är inte alltid EU-domstolen 
håller med kommissionens bedömning och i GlaxoSmithKline intog både Tribunalen 
och EU-domstolen en än mer tillåtande hållning till uppfyllandet av rekvisiten i artikel 
101.3 FEUF än kommissionen. I fallet klagade kommissionen till EU-domstolen bl.a. 
över att Tribunalen misstagit sig rörande beviskravet i artikel 101.3 FEUF. Tribunalen 
hade kommit fram till att det räckte för företag att visa att effektivitetsvinster ”troligen 
kommer att uppstå” genom begränsningarna i avtalet.86 EU-domstolen gick på 
Tribunalens och generaladvokatens bedömning och anförde att en 
sannolikhetsbedömning var tillräcklig för att beviskravet skulle anses uppfyllt och att en 
sådan bedömning får grundas på en framtidsorienterad analys.87 Avgörandet är mycket 
viktigt i klargörandet av beviskravet för företag som hävdar att deras avtal på längre sikt 
kommer leda till positiva effekter på konkurrensen.88 
 
Vissa begränsningar i vertikala avtal riskerar att skapa hinder för marknadsintegrationen 
och även om inställningen till vertikala avtal generellt är mer tillåtande idag ser EU-
domstolen strängt på detta.89 Domstolen uttalade redan i det nominella fallet Consten 
och Grundig från 1966 att avtal mellan en leverantör och en återförsäljare kan syfta till 
att ”återupprätta nationell avskärmning i handel mellan medlemsstaterna” och att 
”fördraget … inte kan tillåta att företag upprättat sådana hinder igen”.90 Detta synsätt 
har bekräftats i nyligen utkommen praxis i bl.a. FA Premier League (”FAPL”).91 Frågan 
i målet rörde huruvida exklusiva licensavtal för rättigheterna att sända Premier League 
matcher live utgjorde en begränsning som till sitt syfte hämmade konkurrensen på den 
inre marknaden. Företaget hävdade bl.a. att begränsningarna i avtalen var nödvändiga 
för att skydda immateriella rättigheter. Domstolen fann dock att avtalen stred mot 

                                                
84 Wetter m.fl. s 370; hänvisning i not 11 till Kommissionens XXVIII:e rapport om konkurrenspolitiken, 
punkt 1. 
85 Förordning 330/2010 skäl 6. 
86 Mål T-168/01 kommissionen m.fl. mot GlaxoSmithKline dom av den 27 september 2006, punkterna 249 
och 252. 
87 GSK punkt 93; Förslag till avgörande från generaladvokat Trstenjak, av den 30 juni 2009 i Förenade 
målen C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P och C-519/06 P GlaxoSmithKline Services mot 
kommissionen och andra, punkt 193. 
88 S. B. Völckner ”Case Law” (2011) 48 Common Market Law Review 175, s 181 och 185. 
89 Riktlinjerna punkt 100 d). 
90 Consten och Grundig punkt 286. 
91 FAPL punkt 139.  
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artikel 101.1 FEUF eftersom de bidrog till att dela upp den inre marknaden i nationella 
territorier och att några fördelar som kunde undanta avtalet från ogiltighet inte visats.92 

3.3  Aktiv och passiv återförsäljning 

I förra avsnittet angavs att EU:s institutioner generellt har en tillåtande inställning till 
vertikala avtal men att de ser strängt på begränsningar som kan motverka 
integrationsmålet. Samtidigt finns det vissa typer av vertikala avtal, såsom exklusiva 
och selektiva distributionsavtal, som bygger på att distributörernas frihet är begränsad 
vad gäller just område eller kundgrupp att sälja till. Sådana begränsningar riskerar att 
dela upp den inre marknaden i territorier utefter de nationella gränserna. Ekonomiska 
fakta visar dock att sådana avtal kan medföra positiva effekter på konkurrensen. 
Kommissionen har försökt uppnå en balans mellan de inblandade intressena genom att i 
gruppundantaget för vertikala avtal tillåta områdesbegränsningar som tar sikte på aktiva 
försäljningsåtgärder från återförsäljarens sida men förbjuda begränsningar av passiv 
försäljning, eftersom detta kommer till stånd genom kundens initiativ. 

3.3.1  Artikel 4 b) gruppundantaget – distinktionen aktiv/passiv återförsäljning 

Artikel 4 i gruppundantaget föreskriver att det generella undantaget för vertikala avtal 
som finns i artikel 2 inte ska tillämpas på vertikala avtal som, direkt eller indirekt, 
ensamt eller i kombination med andra faktorer som parterna kontrollerar, har följande 
syfte: 

b) begränsning av det område inom vilket eller av den kundkrets till vilken en 
köpare som är part i avtalet, utan att det påverkar en begränsning som avser 
etableringsstället, får sälja avtalsvarorna eller avtalstjänsterna, 

Undantag görs dock för: 

i) begränsningar av aktiv försäljning inom det exklusiva geografiska området eller 
till en exklusiv kundgrupp som reserverats för leverantören eller som leverantören 
tilldelat en annan köpare, om en sådan begränsning inte begränsar försäljningen för 
köparens kunder. 

 I riktlinjerna tolkar kommissionen aktiv försäljning som att distributören aktivt 
kontaktar enskilda kunder, t.ex. genom direktreklam (även icke begärd e-post) eller 
besök, eller att aktivt närma sig en viss kundkategori eller vissa kunder inom ett visst 
område genom reklam i medierna, via Internet eller genom andra säljfrämjande åtgärder 

                                                
92 FAPL punkt 139 ff. 
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med särskild inriktning på den kundkategorin eller med inriktning på kunder inom det 
området. Reklam eller säljfrämjande åtgärder som är attraktiva för köparen endast om 
de (också) når ut till en viss kundkategori eller till kunder inom ett visst område, 
betraktas som aktiv försäljning till den kundkategorin eller till kunder inom det 
området.93 
 
Med passiv försäljning, menas å andra sidan, att distributören tillgodoser beställningar 
som enskilda kunder själva tagit initiativ till, inbegripet leverans av varor eller tjänster 
till sådana kunder. Allmän reklam eller allmänna säljfrämjande åtgärder som når kunder 
i andra återförsäljares (exklusiva) områden eller andra återförsäljares kundkategorier 
men som kan anses utgöra ett försvarbart sätt att nå kunder utanför dessa områden eller 
kundkategorier, exempelvis kunder i det egna området, anses utgöra passiv försäljning. 
Allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder anses vara ett försvarbart sätt att nå sådana 
kunder om det skulle vara attraktivt för köparen att göra dessa investeringar även om de 
inte skulle nå kunder i andra återförsäljares (exklusiva) områden eller kundkategorier.94 

3.3.2  Exklusiva distributionsavtal 

I exklusiva distributionsavtal tilldelas distributörerna varsitt territorium eller kundgrupp 
att marknadsföra och sälja leverantörens produkter inom eller till.95 Distributörerna i 
sådana system får på så sätt ett visst skydd från att andra återförsäljare opererar på 
samma marknad. Ett sådant skydd kan vara särskilt motiverat vid distributörers inträde 
på en ny marknad eftersom det ofta medför betydande investeringskostnader.96 Skyddet 
kan förstärkas genom att leverantören inför begränsningar i distributionsavtalet som 
innebär att distributörer utanför det exklusiva territoriet inte får marknadsföra och sälja 
varor till andra återförsäljares eller leverantörens exklusiva territorium.97 Uppdelningen 
av marknader i områden eller kundkategorier kan minska konkurrensen mellan 
återförsäljare (inommärkeskonkurrens) men anses generellt sett inte vara farliga för 
konkurrensen, om inte leverantören eller distributören har betydande marknadskraft.98 
 
Inom EU behandlas sådana begränsningar ändå som allvarliga på grund av deras 
potential att dela upp den inre marknaden efter nationella gränser och de utesluts 
därmed som huvudregel från gruppundantaget.99 Ett sådant synsätt är som sagt grundat 

                                                
93 Riktlinjerna punkt 51. 
94 Riktlinjerna punkt 51. 
95 Riktlinjerna punkt 51. 
96 Riktlinjerna punkt 107 b). 
97 Wetter m.fl. s 423 f. 
98 Riktlinjerna punkt 9; Whish och Bailey, s 624. 
99 Se t.ex. Consten och Grundig, FAPL och Pierre Fabre. 
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på integrationsmålet, men följer inte nödvändigtvis ekonomiska överväganden.100 För att 
tillhandahålla en mer flexibel approach och möjliggöra användandet av exklusiva 
distributionssystem tillåts därför områdesbegränsningar av aktiv återförsäljning. 
 
I exklusiva distributionsavtal är det således tillåtet att begränsa distributörernas aktiva 
försäljning utanför sitt tilldelade område eller kundgrupp, men inte passiv försäljning. 
Kommissionens reglering balanserar integrationsmålet mot konsumentvälfärd samt 
intresset av att främja investeringsincitament hos distributörerna genom att tillåta 
begränsningar av aktiv men inte passiv återförsäljning. Den gjorda balansen grundas på 
antagandet att passiv försäljning endast kommer till stånd om potentiella konsumenter 
gör en betydande ansträngning för att kontakta eller besöka återförsäljaren utanför 
dennes egna territorier.101 Som kommer framgå i senare kapitel medför Internet att ett 
sådant synsätt inte längre är lika relevant och att distinktionen är svår att upprätthålla på 
grund av den tekniska utvecklingen. 

3.3.3  Selektiva distributionsavtal 

En särskild form av distributionssystem, som används särskilt för lyx- och 
högteknologiska varor, utgörs av selektiva distributionsavtal. Leverantören väljer i 
sådana system ett begränsat antal distributörer baserat på vissa urvalskriterier, varför 
varorna endast säljs genom ett nät av auktoriserade återförsäljare.102 Återförsäljarna i 
systemet förväntas lägga ner betydande resurser för att upprätthålla produkternas image 
och/eller tillhandahålla specifik service vid försäljningen av produkterna.103 För att 
systemet ska fungera effektivt krävs att både leverantör och återförsäljare inom systemet 
åtar sig att inte sälja till icke auktoriserade försäljare. Om de sistnämnda företagen 
skulle få tag på varorna finns risken att dessa kan ha en negativ inverkan på de berörda 
produkternas image och åka snålskjuts på den service som auktoriserade distributörer 
tillhandahåller.104 Om både auktoriserade och icke auktoriserade återförsäljare sålde 
samma produkt, de förra till ett högre pris p.g.a. servicen som måste tillhandahållas vid 
försäljningen och de senare till ett lägre pris eftersom de inte har krav på sådan service, 
skulle den rationella konsumenten kunna dra fördel av servicen från den auktoriserade 
återförsäljaren för att sedan köpa den billigare produkten av den icke auktoriserade 
återförsäljare.105 
 
                                                
100 Whish och Bailey, s 627. 
101 Goyder, s 229. 
102 Förordning 330/2010 artikel 1 e); Wetter m.fl. s 452. 
103 Marsden och Whelan, s 27. 
104 Riktlinjerna punkt 184. 
105 Marsden och Whelan, s 27. 
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Precis som för exklusiva distributionsavtal omfattas selektiva distributionsavtal av 
artikel 4 b) i gruppundantaget eftersom de till sin natur innehåller ”begränsningar av den 
kundkrets” till vilken återförsäljarna får sälja till. För att inte omöjliggöra användandet 
av dessa avtal tillåter dock gruppundantaget begränsningar av försäljning till icke 
auktoriserade återförsäljare inom det område som leverantören reserverat för att driva 
systemet.106 Samtidigt meddelas i artikel 4 c) i gruppundantaget att begränsningar av 
”aktiv eller passiv försäljning till slutanvändare av medlemmar i ett selektivt 
distributionssystem som driver verksamhet i detaljistledet” utgör en särskilt allvarlig 
begränsning som inte är tillåten.107  
 
Regleringen tillåter alltså selektiva distributionsavtal, vilket den också borde göra från 
ett ekonomiskt perspektiv. Samtidigt är i regel följden av ett absolut försäljningsförbud 
att inommärkeskonkurrensen begränsas, särskilt beträffande priset. Det har slagits fast i 
praxis att denna konkurrensbegränsning ofta vägs upp av konkurrensfrämjande faktorer 
andra än pris, särskilt, som angetts ovan, varumärkesimage och service innan 
försäljning.108 Hur konsumenter värderar dessa faktorer kan dock ändras med tiden och 
en konkurrenspolicy som håller konsumentvälfärd som det viktigaste målet bör 
reflektera kring om dessa traditionella ställningstaganden bidrar till att främja det 
målet.109 Som kommer framgå i följande kapitel håller Internet redan på att medföra 
ändrade konsumentpreferenser och shoppingtrender. 

                                                
106 Förordning 330/2010 artikel 4 b) iii). 
107 Med slutanvändare menas både yrkesmässiga slutanvändare och slutkonsumenter, se Riktlinjerna 
punkt 56. 
108 Se t.ex. Mål 107/82 AEG mot Kommissionen (1983) REG 1983 s 3151, punkt 33. 
109 Marsden och Whelan, s 26. 
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4   Internetförsäljning 

4.1  Inledning 

Det här avsnittet behandlar försäljning på Internet i vertikala avtal. Den första delen 
berör mediets potential för konkurrensrättsliga intressen samt begränsningar som 
leverantörer inför i sina distributionsavtal. Den andra delen analyserar EU-domstolens 
avgörande i Pierre Fabre och försöker utreda vilka faktorer Domstolen fäst vikt vid för 
att avgöra en begränsnings tillåtlighet under artikel 101 FEUF.  

4.2  Allmänna konkurrensrättsliga aspekter 

Försäljning på Internet utgör en ny distributionskanal som blir allt viktigare och som har 
inneburit en stor förändring för distribution av varor och tjänster, särskilt för 
detaljister.110 I vissa branscher, t.ex. musik111 eller resor112, är eller håller 
Internetförsäljning på att bli den primära distributionsmodellen.113 Internet är också ett 
distributionsmedium med stor potential för att uppfylla konkurrensrättliga intressen.114 
 
Försäljning på Internet synes kunna medföra flera positiva effekter på konkurrensen. En 
viktig aspekt är den transparens som råder på Internet vilken möjliggör för konkurrenter 
att bevaka och motsvara varandras priser.115 Konsumenter har möjlighet att enkelt 
jämföra priser samt att skaffa sig information om varorna och återförsäljaren.116 

                                                
110 V. H. S. E. Robertson ”Online Sales under the European Commission’s Block Exemption Regulation 
on Vertical Agreements – Part 1” (2012) 3 European Competition Law Review 132, s 132 (”Robertson 
Part 1”); Marsden och Whelan, s 29. 
111 IFPI Digital Music Report 2010, http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/DMT20103.pdf, åtkomst 
2012-11-07. 
112 C.H. Marcussen ”Trends in European Internet Distribution of Travel and Tourism Services” March 23, 
2009, tillgänglig på http://www.crt.dk/UK/staff/chm/trends.htm, åtkomst 2012-11-10. 
113 F. Lindblom och M. Friberg ”Reviderade Vertikala Konkurrensregler” (2010) 3 Europarättslig 
Tidskrift 472, s 478 (”Lindblom och Friberg”). 
114 Exempel på en studie som undersökt typen av och nivån på fördelar för konsumenter på en särskild 
Internetmarknadsplats se Frontier Economics, ”Economic Study of the Consumer Benefits of eBay”, 
september 2008, London, tillgänglig på http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/ 
ebay_frontier_report.pdf, åtkomst 2012-12-05 (”Frontier Economics”). 
115 Robertson, s 134. Hon påpekar i not 21 att möjligheten för konkurrenter att enkelt bevaka sina priser 
och motsvara dessa endast är bra på en marknad där hög konkurrens råder. På en marknad med låg 
konkurrens finns risken att konkurrensen hämmas. 
116 A. Riley, ”Online Retailing and Antitrust” (2009) March Global Competition Policy, s 3, tillgänglig på 
https://www.competitionpolicyinternational.com/mar-09-1/, åtkomst 2012-11-28. 
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Varuutbud och antalet återförsäljare ökar också vilket medför större valmöjligheter för 
konsumenterna.117 En annan betydande faktor är bekvämligheten som konsumenter 
åtnjuter när de handlar på Internet.118 En sista viktig aspekt som kan lyftas fram är 
möjligheten för konsumenter att handla från distributörer som de normalt sett inte skulle 
kunna handla från p.g.a. det fysiska avståndet.119  

4.2.1  Begränsningar i vertikala avtal av internetförsäljning 

För leverantörer utgör Internetförsäljning ett nytt medium som möjliggör effektiv 
distribution av deras varor. Samtidigt visar exempel från praktiken att leverantörer inför 
begränsningar i distributionsavtalen rörande återförsäljarnas frihet att sälja online. 
Några exempel på begränsningar är totalförbud att sälja på Internet,120 icke-godtagande 
av rena Internetaktörer,121 kvalitets, språk och andra krav på den hemsida som ska 
användas för marknadsföring och försäljning till kunder; krav på att distributören måste 
bedriva en fysisk affär innan den ger sig in i Internetförsäljning;122 olika pris för varor 
som ska säljas på fysisk väg respektive på Internet; leverantörens godkännande innan 
Internetförsäljning påbörjas eller innan försäljning sker;123 begränsningar av 
användandet av utomstående aktörers plattformar (t.ex. eBay och Amazon 
Marketplace);124 krav på att en viss procent av försäljningen måste ske på fysisk väg; 
krav på att distributören erbjuder kundsupport via hemsidan.125 
 
Precis som med andra begränsningar i vertikala avtal torde dessa begränsningar vara 
legitima om de syftar till att skapa incitament för återförsäljarna att investera i 
marknadsföring och försäljning av leverantörens produkter samt skydda dem från att 
andra distributörer åker snålskjuts på sådana investeringar.126 Begränsningarna kan 
också leda till att distributörernas frihet begränsas på ett sätt som blir till nackdel för 

                                                
117 Marsden och Whelan, s 30. 
118 Europeiska kommissionen: Commission Staff Working Document, Report on Cross-Border E-
Commerce in the EU, SEC(2009) 283 final, 5 mars 2009, s 4 (”SEC(2009) 283”). 
119 Pierre Fabre punkt 38. 
120 Pierre Fabre. 
121 Med rena Internetaktörer menas i det här sammanhanget aktörer som inte bedriver fysisk försäljning 
utan endast bedriver försäljning via Internet. 
122 Se t.ex. Paris Court D’Appel, Festina, dom av den 16 oktober 2007; Pressmeddelande: ”Commission 
Clears B&W Loudspeakers distribution system After Company Deletes Hard-core Violations” IP/02/916 
(2002-06-24) (”IP/02/916”); Pressmeddelande: ”Commission Approves Selective Distribution System for 
Yves Saint Laurent Perfume” IP/01/713 (2001-05-17) (”IP/01/713”). 
123 COMP/37.975 PO/Yamaha (”Yamaha”). Se också IP/02/916; IP/01/713. 
124 Se eBay ”Response to the Public Consultation on the European Commission’s Review of the Vertical 
Restrictions Regulation and Guidelines” 2009, s 34 och 35 som hänvisar till två tyska rättsfall: 
Landgericht (tingsrätt) i Berlin Scout Backpacks (16 O 729/07 Kart) dom av den 21 april 2009; 
Oberlandesgericht (hovrätt) i Munich Amer sports products, (U (K) 4842(08) dom av den 24 juni 2008. 
125 Robertson Part 1, s 133. 
126 IP/09/1197, s 2. 
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konkurrensen. För det första kan det medföra att potentiella distributörer stängs ute från 
inträde på marknaden. Så kan vara fallet för rena Internetdistributörer eller distributörer 
som vill vara engagerade både on- och offline. Det samma kan bli aktuellt om 
leverantören ställer höga krav på Internetförsäljningen.127 För det andra kan höga krav 
på Internetförsäljning leda till att mellanmärkeskonkurrensen hämmas genom att färre 
distributörer konkurrerar om försäljning på Internet.128 Ett tredje problem uppstår om 
leverantörer inför liknande begränsningar eller tar efter varandras begränsningar då 
detta kan leda till kumulativa effekter som ytterligare hämmar konkurrensen.129 Det 
farliga med utestängande av distributörer från marknaden och minskad 
mellanmärkeskonkurrens ligger i att det kan ha negativ påverkan på 
konsumentvälfärden, särskilt vad gäller högre priser, minskat varuutbud och möjligen 
också sämre kvalitet och minskad innovation.130 
 
Sett från ett konkurrensrättsligt perspektiv utgör Internetförsäljning en viktig 
distributionsform för en effektiv konkurrens, vilken medför betydande fördelar för 
konsumenters välfärd. Mycket talar därför för att distributörer ska vara fria att använda 
sig av detta medium på det sätt de finner mest effektivt. Samtidigt har leverantörer i 
vissa fall legitima intressen av att begränsa distributörers Internetförsäljning. Regler och 
praxis på området måste försöka nå en balans mellan dessa intressen, en uppgift som 
inte är helt lätt.131  

4.3  Behandling i EU-rätten – policy och praxis 

Nättjänster som sådana påverkas naturligt nog inte av nationsgränser och kommissionen 
håller därför detta medium som mycket viktigt då det ”kan påskynda den europeiska 
integrationen och fullbordandet av den inre marknaden man eftersträvar sedan över 50 
år.”132 Kommissionen framhåller också att konsumenter inte kan åtnjuta fördelarna med 
e-handeln fullt ut, dvs. lägre priser och ökat utbud, eftersom många erbjudanden inte är 
tillgängliga över nationsgränserna.133 Från ett EU-rättsligt perspektiv är 
Internetförsäljning således viktig både för konsumentvälfärden och för 
integrationsmålet. 
                                                
127 Robertson Part 1, s 134; Riktlinjerna punkt 100 a). 
128 Riktlinjerna punkt 100 b). 
129 Riktlinjerna punkt 105. 
130 Riktlinjerna punkt 101. 
131 IP/09/1197, s 2; A. Themelis ”After Pierre Fabre: the Future of Online Distribution under Competition 
Policy” (2012) 20 International Journal of Law and Technology 4, 346, s 363 (”Themelis”). 
132 COM(2011) 942, s 1. 
133 Commission Staff Working Paper SEC(2011) 1641 final (1 november 2012), s 63 (”SEC(2011) 
1641”). 



 32 

4.3.1  Pierre Fabre 

Konkurrensreglerna för vertikala avtal har haft en roll i att avlägsna (orättfärdiga) hinder 
för Internetförsäljning i distributionsavtal.134 I ett avgörande från 2011 prövade EU-
domstolen huruvida ett totalförbud för distributörer att sälja på Internet innebar en 
begränsning som till sitt syfte hämmade konkurrensen på den inre marknaden och 
därmed var otillåten enligt artikel 101.1 FEUF. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
tillverkade och levererade sminkprodukter (som inte var klassade som medicinsk 
hudvård) och använde sig för detta ändamål av ett selektivt distributionssystem. Avtalen 
med distributörerna innehöll bestämmelser om att produkterna var tvungna att säljas i 
fysiska butiker och i närvaro av en certifierad apotekare. Distributörerna var således 
begränsade både direkt och indirekt från att sälja Pierre Fabres produkter på Internet.135 
 
EU-domstolen fann till att börja med att bestämmelserna kunde hämma konkurrensen 
genom att distributörernas möjligheter att sälja till kunder som befann sig utanför dess 
fysiska distrikt i praktiken var utesluten.136 Detta kunde dock vara förenligt med EU-
rätten om avtalet syftade till ett legitimt resultat. Domstolen framförde att den, med 
hänsyn till den fria rörligheten, beträffande försäljning av receptfria läkemedel och 
kontaktlinser inte godtagit argumentet att ett behov av att ge kunden personligt anpassad 
rådgivning och säkerställa att denne skyddades från felaktig användning av produkterna 
kunde motivera förbud mot nätförsäljning.137 Inte heller var behovet av att upprätthålla 
de aktuella produkternas prestigefyllda framtoning, som Pierre Fabre argumenterade, ett 
godtagbart argument.138 Domstolen kom således fram till att Pierre Fabres totalförbud 
för återförsäljare att använda Internet som distributionskanal innebar en begränsning 
som hade till syfte att hämma konkurrensen på den inre marknaden och var i strid med 
artikel 101.1 FEUF.139 
 
Domstolen hade inte tillräcklig information i fallet för att avgöra om avtalet uppfyllde 
kriterierna i artikel 101.3 FEUF och på så sätt kunde bli undantaget ogiltighet på 
individuell basis.140 Domstolen gjorde dock klart att avtalet inte omfattades av det då 
gällande gruppundantaget för vertikala avtal,141 eftersom undantag endast medgavs för 

                                                
134 SEC(2011) 1641, s 77. 
135 Pierre Fabre punkterna 13-14. 
136 Pierre Fabre punkt 38.  
137 Pierre Fabre punkt 44, hänvisning till rättsfallen Mål C-322/01 Deutscher Apothekerverband dom av 
den 11 december 2003 REG 2003 s. I-14887, punkterna 106, 107 och 112, och Mål C‑108/09 Ker-Optika 
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138 Pierre Fabre punkterna 45-46. 
139 Pierre Fabre punkt 47. 
140 Pierre Fabre punkterna 48-50. 
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selektiva distributionssystem som varken begränsade aktiv eller passiv 
återförsäljning.142 Särskilt framhöll den att: 

En avtalsbestämmelse som den aktuella, som i praktiken förbjuder Internet som 
saluföringsmetod, har åtminstone till syfte att begränsa passiv försäljning till 
slutanvändare som önskar göra inköp via Internet och som befinner sig utanför det 
fysiska distriktet för den berörda medlemmen i det selektiva 
distributionssystemet.143 

Även om domen är baserad på det gamla gruppundantaget för vertikala avtal torde den 
fortfarande ha relevans för bedömningen av begränsningar av Internetförsäljning under 
det nya regelverket.144 

4.3.2  Pierre Fabre – balans och framtida vägledning 

I Pierre Fabre fann domstolen att ett totalförbud mot Internetförsäljning utgjorde en 
oproportionerlig begränsning av distributörernas handlingsfrihet. Även mer nyanserade 
begränsningar kan strida mot artikel 101 FEUF. I Kommissionen mot Yamaha Group 
(”Yamaha”) distribuerade Yamaha musikinstrument genom ett selektivt 
distributionssystem där återförsäljarna var tvungna att meddela Yamaha före 
exportering av produkterna via Internet.145 Företaget hävdade att notifieringssystemet 
var nödvändigt för att upprätthålla diverse säkerhetsstandarder som gällde för olika 
produkter. Kommissionen fann dock att ett sådant förfarande stred mot artikel 101.1 
FEUF eftersom det hade en avskräckande effekt på distributörers försäljning via 
Internet.146 Kommissionen påpekade särskilt att begränsningarna i fråga endast gällde 
för export som arrangerades via Internet och att om skydd var den egentliga 
bakomliggande faktorn borde det vara lika aktuellt för all form av export.147 
 
Kommissionen framförde också i Yamaha att avtalet potentiellt kunde medföra att den 
inre marknaden delades upp och tog alltså med integrationsmålet i sin bedömning.148 I 
Pierre Fabre uttalade domstolen inte direkt att den vägde in integrationsmålet i sin 
bedömning. Indirekt framgår det dock av uttalandet om att Internet som 
distributionsmedium är viktigt på grund av att det möjliggör för konsumenter att handla 
utan att förflytta sig fysiskt.149 I uttalandet ligger en betoning på vikten av att 

                                                
142 Pierre Fabre punkterna 51-53; Förordning 2799/1999 artikel 4 c). 
143 Pierre Fabre punkt 54. 
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Internetförsäljning tillåts eftersom det möjliggör för distributörer att använda hela EU 
som försäljningsterritorium, och därmed främjar handeln mellan medlemsstaterna och 
integrationen till en gemensam marknad.  
 
Särskilt intressant för den här uppsatsen är att notera hur Domstolen i Pierre Fabre 
bemötte traditionella ställningstaganden kring selektiva distributionssystem i relation till 
Internetförsäljning. För det första, som angavs ovan, accepterade Domstolen inte en 
konkurrensbegränsning som syftade till att upprätthålla en prestigefylld 
varumärkesimage. Inte heller godtog den som ett skyddsvärt intresse att produktens art 
krävde att återförsäljaren tillhandahöll kvalificerad service innan försäljningen eftersom 
det inte var fråga om receptbelagda läkemedel. Företaget hade nämligen anfört som 
försvar att produkterna var av sådan art att en utbildad apotekare var tvungen att vara 
fysiskt närvarande vid försäljningsstället under hela öppettiden så att kunden alltid 
kunde få personlig rådgivning från en specialist baserad på direkt observation av 
kundens hud, hår eller hårbotten.150 Saint-Esteben m.fl. håller med företagets 
argumentation och menar att det ligger i konsumenters intressen att vissa produkter inte 
säljs på Internet och att leverantörerna borde vara fria att avgöra detta själva.151 
 
Däremot framgår det från refererandet i domen till konsumenters möjligheter att handla 
från återförsäljare utan att behöva förflytta sig fysiskt att konsumentpreferenser och 
shoppingtrender på Internet utgjorde viktiga faktorer vid domstolens bedömning.152 
Marsden och Whelan argumenterar för ett sådant förhållningssätt och förklarar att, 
medan vissa konsumenter kanske föredrar att kunna känna på produkterna fysiskt före 
köp och få råd och hjälp från expediter, detta inte gäller för alla konsumenter och 
produkter. Vissa konsumenter kanske inte vill ha någon service innan köp och för att 
dra argumentet till sin spets kan det till och med finnas de som ogillar sådan service.153 I 
längden kan en policy såsom den hos Pierre Fabre därför medföra negativa 
konsekvenser på konsumentvälfärden. Marsden och Whelan tar som exempel att om 
vissa leverantörer håller fast vid att alla distributörer i systemet måste tillhandahålla 
fysisk service parallellt med interntförsäljning kommer det att innebära att alla 
konsumenter som köper leverantörens varor får betala för sådan service genom priser 
som är högre än om produkterna endast såldes på nätet eftersom återförsäljarna måste 
täcka utgifterna för den fysiska servicen. Detta drabbar således även de konsumenter 
som inte vill eller behöver ta del av fysisk service. Särskilt med hänsyn till att det idag 
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finns goda möjligheter att få information (ofta gratis) om produkterna på leverantörens, 
återförsäljarnas eller utomstående aktörers webbplatser är en sådan behandling inte 
rättvis mot konsumentkollektivet i stort.154 
 
Saint-Esteben m.fl. uttalade, i väntan på Domstolens avgörande i Pierre Fabre, en 
förhoppning om att Domstolen skulle visa sig mer tillåtande till begränsningar av 
Internetförsäljning än vad den franska konkurrensmyndigheten och kommissionen gjort, 
vars beslut företaget överklagat. Domstolen kom dock, enligt min mening, fram till rätt 
beslut och visade prov på ett modernt förhållningssätt till Internetförsäljning och hinder 
därav. I linje med den framförda argumentationen av Marsden och Whelan bör aktuella 
konsumentpreferenser och shoppingtrender beaktas vid begränsningar av 
Internetförsäljning. Det troliga är att sådan konsumtion kommer att öka, i alla fall för 
vissa varor, och att allt fler konsumenter kommer att handla den vägen. Vid en sådan 
utveckling kommer leverantörer få ökade incitament att nå ut med sina produkter den 
vägen. De leverantörer som ändå finner det nödvändigt att reglera sina distributörers 
agerande på Internet måste visa att inskränkningarna fyller legitima syften och att de är 
proportionerliga, i enlighet med rekvisiten i artikel 101.3 FEUF, eller uppfyller 
gruppundantagets krav för tillämplighet. 
 
I Pierre Fabre anförde företaget inte att begränsningen var nödvändig för att uppfylla 
några av de syften som ovan funnits legitima, såsom behovet av att skapa incitament för 
återförsäljarna att investera i marknadsföring och försäljning samt skydda dem från att 
andra distributörer åker snålskjuts på sådana investeringar. Det är därför svårt att säga 
vilken vikt Domstolen kan komma att fästa vid dessa intressen i en avvägning mellan 
dem och t.ex. konsumentvälfärd eller integrationsmålet. Domen är också till viss mån 
begränsad som vägledning för framtida bedömningar eftersom den rörde ett totalförbud 
mot Internetförsäljning. Ett absolut förbud utgör naturligtvis betydande inskränkningar 
för distributörers handlingsfrihet och konsumenters möjligheter att åtnjuta fördelarna på 
Internet. Vid mer nyanserade begränsningar är svaret inte lika lätt och vägledning får, 
tills mer praxis kommer från EU-domstolarna och kommissionen, hämtas från 
gruppundantaget och riktlinjerna. 
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5  Gruppundantaget och riktlinjerna 

5.1  Inledning 

Syftet med det här avsnittet är att undersöka det materiella innehållet i reglerna om aktiv 
och passiv återförsäljning på Internet i gruppundantaget och riktlinjerna. Innehållet 
fokuserar dels på hur de intressen som behandlats i föregående avsnitt balanseras i 
reglernas utformning, dels på hur reglerna bemöter de utmaningar som Internet medför 
för traditionella ställningstaganden kring vertikala avtal. 

5.2  Huvudregel passiv försäljning  

Som angetts i avsnitt 1.1, framhöll kommissionen att det fanns två skyddsvärda 
intressen att beakta vid utformandet av det nya gruppundantaget och tillhörande 
riktlinjer. Det ena intresset var konsumenters möjligheter att åtnjuta fördelarna med att 
kunna handla över nationsgränserna, vilket Internet till stor del underlättade, och det 
andra intresset var begränsningar som syftar till att skydda distributörer från att andra 
återförsäljare åker snålskjuts på deras investeringar i marknadsföring. Kommissionens 
lösning blev bl.a. att tillhandahålla mer utförliga riktlinjer om sin policy till 
Internetförsäljning, inkluderat den nyss nämnda intresseavvägningen.155 
 
Internetförsäljning nämns inte i gruppundantaget utan behandlas endast i riktlinjerna, 
särskilt i samband med kommissionens tolkning av artikel 4 b) i gruppundantaget.156 
Kommissionens grundläggande uttalande om Internetförsäljning finns i punkt 52 i 
riktlinjerna och lyder: 

Internet är ett kraftfullt verktyg för att nå ut till ett större antal kunder av olika slag 
än genom mer traditionella försäljningsmetoder, och därför behandlas vissa 
begränsningar som avser användningen av Internet som begränsningar av 
(åter)försäljning. I princip måste varje återförsäljare tillåtas att ha en webbplats för 
att sälja produkter. I regel betraktas en återförsäljares användning av en webbplats 
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för försäljning som en form av passiv försäljning eftersom det är ett berättigat sätt 
att ge kunderna möjlighet att nå återförsäljaren. 

Kommissionens policy är således att distributörer ska vara så fria som möjligt att sälja 
på Internet och, genom att klassa användningen av en webbplats som en form av passiv 
försäljning, att Internetförsäljning som huvudregel inte får begränsas.157 Kommissionen 
listar också fyra begränsningar av Internetförsäljning som anses vara särskilt allvarliga 
begränsningar av passiv försäljning (s.k. svartlistade begränsningar) och som strider mot 
artikel 4 b) i gruppundantaget.158 Att ha med en eller flera av dessa begränsningar 
medför att hela det vertikala avtalet utesluts från gruppundantagets tillämpningsområde 
och de presumeras vara i strid med artikel 101.1 FEUF. 

5.2.1  Svartlistade begränsningar av passiv försäljning på internet 

Den första svartlistade begränsningen utgörs av avtal där (ensam)återförsäljaren ska 
hindra kunder i ett annat (exklusivt) område från att gå in på dennes webbplats eller ska 
se till att kunder där automatiskt omdirigeras till tillverkarens eller andra 
(ensam)återförsäljares webbplatser. Det är dock i sin ordning att komma överens med 
sin återförsäljare att dennes hemsida ska innehålla länkar till andra 
återförsäljares/leverantörens webbplatser.159 
 
Den andra svartlistade begränsningen är att (ensam)återförsäljaren ska avsluta en 
konsuments transaktioner på Internet så snart dennes kreditkort visar en adress som inte 
ligger inom återförsäljarens (exklusiva) område.160  Tillsammans med det förra exemplet 
syftar därför förbudet mot denna begränsning till att skydda konsumentvälfärd och 
främjandet av den inre marknaden.161 För även om e-handel inte är uppdelad efter 
territoriella gränser kan sådana upprättas genom olika teknologiska medel. Dessa två 
bestämmelser riktar sig därför främst till leverantörer i exklusiva distributionssystem.  
 
För det tredje anses avtal där återförsäljaren ska begränsa Internetförsäljningens andel 
av den totala försäljningen utgöra en svartlistad begränsning av passiv försäljning.162 
Denna regel syftar till att distributören själv ska kunna välja vilken distributionskanal att 
fokusera sin försäljning på.163 Leverantören kan dock kräva att distributören säljer 
produkter för åtminstone ett visst absolut belopp (i värde eller volym) i sin vanliga butik 
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för att garantera att butiken fungerar väl.164 Ett varnande finger har lyfts i doktrinen för 
att leverantörer kan komma att utnyttja denna möjlighet för att motverka att syftet med 
bestämmelsen får full genomslagskraft. Osäkerheten kommer av att riktlinjerna inte ger 
någon vägledning vad gäller det absoluta belopp för offlineförsäljning som kan krävas. 
Till det detta hör att det absoluta beloppet får bestämmas individuellt vilket gör att 
leverantörer kan använda sig av tidigare försäljningsstatistik från sina distributörer och 
på så sätt införa absoluta belopp för offlineförsäljning som egentligen inte är 
proportionerliga.165 Följden av detta kan bli att distributörers möjligheter att investera i 
och utöka sin Internetförsäljning hindras, vilket kan få negativa konsekvenser för 
konsumentvälfärden och integrationsmålet. 
 
Den fjärde särskilt allvarliga begränsningen förbjuder avtal där återförsäljaren ska 
betala ett högre pris för produkter som denne ska sälja på nätet än för produkter som ska 
säljas i vanlig butik.166 Detta torde hindra leverantörer från att försöka göra 
Internetpriser på varorna högre än vad de borde uppgå till.167 Samtidigt tillåter samma 
stadgande leverantörer att erbjuda distributörer en fast avgift för att stödja 
försäljningssatsningar i vanliga butiker eller via Internet. Onlineaktörer riktade oro mot 
denna möjlighet under konsultationsperioden eftersom sådana avgifter, i praktiken, kan 
användas för att avskräcka distributörer från att satsa på Internetförsäljning.168 Dessa 
fasta avgifter kommer också förmodligen i realiteten innebära att leverantörer kan ta ut 
olika grossistpriser för varor som ska säljas i butik eller via nätet och få som konsekvens 
att återförsäljarnas incitament att sälja varorna på nätet begränsas. Precis som med det 
förra stadgandet kan detta stadgande få negativa konsekvenser på konkurrensen i 
nedstigande led och motverka de konkurrensrättsliga målen.169 

5.2.2  Balans i reglernas utformning 

Under konsultationsperioden lobbade leverantörer, särskilt de i selektiva 
distributionssystem, för att exemplen på särskilt allvarliga begränsningar av passiv 
försäljning på Internet också skulle innehålla undantag som tog tillvara deras 
intressen.170 Att så också blev fallet framgår tydligt vid behandlingen av de tredje och 

                                                
164 Riktlinjerna punkt 52 c). 
165 Themelis, s 357 f. 
166 Riktlinjerna punkt 52 d). 
167 Robertson Part 2, s 181. 
168 Se t.ex. eBay, s 24. 
169 Robertson Part 2, s 181. 
170 Se bl.a. Salans ”Public Consultation on the Review of Competition Rules Applicable to Vertical 
Agreements – Contribution submitted on behald of CHANEL” 2009-09-29; Estée Lauder Companies 
”White Paper: A Contribution to the European Commission Public Consultation on the Proposal for a 
Vertical Restraints Block Exemption Regulation and its Guidelines” 2009-09-25; Hermès ”Public 
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fjärde svartlistade begränsningarna ovan. Vid en jämförelse mellan de två första och de 
två senare begränsningarna verkar det också som att kommissionen intar en mildare 
policy gentemot leverantörer i selektiva distributionssystem än sådana i exklusiva 
distributionssystem.171 
 
Lindblom och Friberg är kritiska till kommissionens policy i riktlinjerna eftersom den 
inte, i tillräcklig mån, tillgodoser leverantörers intressen. De menar att ”leverantörer 
borde ha mycket större flexibilitet än vad som nu är tillåtet att begränsa 
Internetförsäljning för att värna om sitt varumärke, för att i större utsträckning undvika 
snålskjutsproblematik och för att kunna erbjuda ensamåterförsäljare exklusivitet som 
inte dräneras och som motiverar dem att göra nödvändiga investeringar”.172 Themelis 
respektive Robertson, å andra sidan, intar en motstående ståndpunkt. De menar att 
balansen mellan leverantörers och distributörers frihet i riktlinjerna väger över åt de 
förra aktörernas intressen till den grad att det inte är proportionerligt.173 Resultatet blir 
att riktlinjerna går stick i stäv med huvudregeln om att Internetförsäljning är passiv 
försäljning.174 För anledningen till att klassa Internetförsäljning som passiv försäljning 
är för att främja intresset av konsumenters möjligheter att åtnjuta fördelarna med att 
handla över nationsgränserna. I avsnitt 4.3.2 framfördes att det troliga är att 
utvecklingen går mot att konsumenter blir allt förtrognare med e-handel och kommer att 
utöka sina konsumtionsvanor på detta medium. Om distributörer, vilka utgör den kanal 
genom vilken konsumenter får tillgång till de varor de efterfrågar, är begränsade i sina 
möjligheter att tillfredsställa konsumentefterfrågan riskerar det att få negativa 
konsekvenser för konkurrensen i form av bl.a. minskad priskonkurrens, begränsat utbud, 
minskad innovation, utestängande av nya aktörer etc.  
 
Anledningen till reglernas oproportionerliga utformning är att intresset av att skydda 
mot eventuell snålskjuts getts för stor betydelse. eBay argumenterade inför antagandet 
av de nya reglerna att undersökningar visar på att snålskjutsproblematiken ofta bygger 
på teoretiska antaganden snarare än fakta och ekonomiska analyser.175 Som angetts ovan 
är syftet i sig legitimt men det bör inte hållas som en självklar följd av all 

                                                
Consultation on Review of Competition Rules for Distribution – Comments of Hermès on the Revised 
Vertical Restraints Block Exemption and Guidelines”, åtkomst 2012-11-07; LVMH ”LVMH Submission: 
Concerning the Review of the Community Competition Rules Applicable to Vertical Restraints” 2009-
09-24; alla källor tillgängliga på 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_vertical_agreements/index.html, åtkomst 2012 
november 7. 
171 Robertson Part 2, s 184. 
172 Lindblom och Friberg, s 482. 
173 Themelis, s 356 ff; Robertson Part 2, s 184. 
174 Themelis, s 364. 
175 eBay, s 26. 
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Internetförsäljning. Inte heller bör det ges för stor betydelse utan balanseras mot de 
fördelar som Internet medför för konkurrensen.176 
 
Som också framkommit ovan är det, från ett EU-rättsligt policyperspektiv viktigt att inte 
tillåta begränsningar av passiv försäljning och frågan är om den balans som 
kommissionen försökt uppnå i riktlinjerna verkligen kommer medföra positiva effekter 
för konkurrensen på längre sikt. 

5.2.3  Utmaningar – Internet en egen marknadsplats i behov av separat reglering 

Saint-Esteben m.fl. förklarar att det, ända sedan tiden då det gamla gruppundantaget 
arbetades fram, pågått ett krig mellan ”traditionell” och ”modern” distribution. Enligt 
dem måste regelverket se till att Internetförsäljning endast kompletterar och inte ersätter 
traditionell distribution.177 Riktlinjerna tillmötesgår deras åsikt genom att i punkten 52 c) 
godta att leverantörer kan kräva att distributören säljer produkter för åtminstone ett visst 
absolut belopp i sin vanliga butik för att garantera att butiken fungerar väl. På så sätt 
”tvingas” distributörer att operera både off- och online, och kan alltså inte välja att 
övergå till att bli rena Internetaktörer.  
 
Marsden och Whelan menar att en sådan reglering kan vara ett bra sätt att tillmötesgå 
behovet i selektiva distributionssystem av att skydda mot snålskjuts.178 De förklarar att 
om en konsument väljer att dra nytta av gratis försäljningsservice i en affär och sedan 
köpa produkten på Internet av en annan distributör detta inte skiljer sig från att en 
konsument gör likadant mellan två olika fysiska affärer. Anledningen är att alla 
auktoriserade distributörer i systemet, vilka är tvungna att sälja både on- och offline, har 
samma kostnader för att tillhandahålla servicen, och kommer därför ta ut en högre avgift 
från konsumenterna än om någon av distributörerna endast opererade online och då 
konkurrerade med andra förutsättningar.179 Samtidigt, menar de, vilket behandlats i 
avsnitt 4.3.2, att konsumentvälfärd ska vara det ledande intresset och de organ som har 
att väga snålskjutsintresset mot andra legitima intressen, måste reflektera över hur 
konsumentpreferenserna ser ut för den aktuella produkten.180 För om 
konsumentkollektivet i stort inte vill ha service innan försäljning av en viss produkt är 
det troligtvis inte positivt för konkurrensen att de ändå måste betala ett högre pris bara 
för att bidra till att skydda mot eventuell snålskjuts. 

                                                
176 Themelis, s 362 f. 
177 Saint-Esteben m.fl. s 246 och 249. 
178 Marsden och Whelan, s 31. 
179 A a, s 31. 
180 A a, s 35. 
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Themelis är kritisk mot de behandlade reglerna och menar att de är uttänjda till max för 
att omfatta, reglera och balansera så många olika hänsynstaganden kring 
Internetdistribution som möjligt.181 Han menar att konkurrensreglerna för vertikala avtal 
är framtagna för ”traditionell” distribution, i grunden baserad på territoriell uppdelning. 
Det tydligaste exemplet på detta utgörs av exklusiva distributionsavtal men det samma 
gäller också för selektiva distributionsavtal.182 När det kommer till Internet borde 
lagstiftaren istället inse att Internet utgör en självständig marknadsplats, karaktäristisk 
för att det inte finns några territoriella uppdelningar. För att realisera Internets fulla 
potential för konkurrensrättsliga intressen bör ett separat regelverk skapas som inte 
tvångsmässigt länkar Internet till fysisk distribution.183 Han får medhåll av Robertson 
som framför att de möjligheter för EU:s konkurrenspolicy, särskilt konsumentvälfärd 
och integrationsmålet, som Internet utgör är unik i distributionsregleringens historia.184 
 
De undersökta reglerna har bara två år på nacken och det kan därför verka överilat att på 
ett så tidigt stadium prata om ett nytt regelverk. Min mening är dock att de behandlade 
reglerna inte speglar en välavvägd balans mellan de två skyddsvärda intressena som 
kommissionen identifierade inför skapandet av reglerna. Särskilt kritisk är jag mot att 
kommissionen tycks ha tillmötesgått leverantörer i selektiva distributionssystem mer än 
vad som borde skett. Det är naturligtvis en enorm fördel för dessa leverantörer om deras 
agerande omfattas av gruppundantaget, men så ska bara ske om agerandet kan 
presumeras uppfylla rekvisiten i artikel 101.3 FEUF. 
 
Inte heller tros reglerna ta tillvara på Internets fulla potential för konkurrensrättsliga 
intressen. Det positiva är att regleringen inte sker i gruppundantaget utan endast i 
riktlinjerna vilket gör att det är lättare att revidera. Samtidigt skulle en reglering i 
gruppundantaget av Internet utgöra en principiell markering av Internets betydelse och 
kanske få leverantörer att verkligen reflektera kring huruvida deras begränsningar kan 
presumeras uppfylla rekvisiten i artikel 101.3 FEUF. Organ och företag som ifrågasätter 
kommissionens ställningstaganden bör söka ledning i Pierre Fabre, och annan praxis 
om vertikala begränsningar såsom FAPL, där domstolen visat låg tolerans mot 
begränsningar som kan få negativa konsekvenser för integrations- och 
konsumentvälfärdsmålen. Möjligheten finns också att kommissionen, om den märker att 

                                                
181 Themelis, s 354. 
182 A a, s 353 not 21. Themelis tar som exempel att, förutom de kvalitativa kriterierna som distributörerna 
måste möta för att få bli auktoriserade återförsäljare, en betydande faktor ofta är var återförsäljaren 
bedriver sin säljverksamhet. Vanligtvis finns krav från leverantören att detta ska ske från högaktade 
adresser i välmående shoppingområden. 
183 A a, s 353 f. 
184 Robertson Part 2, s 179. 



 42 

leverantörer använder undantagen i riktlinjerna för att motverka syftet med reglerna, 
kommer att argumentera för att den har goda argument för att ”gå emot” sina 
ställningstaganden såsom de ser ut idag.185 

5.3  Distinktionen aktiv/passiv försäljning i Internetkontext 

Som behandlats ovan gör regelverket för vertikala avtal en distinktion mellan 
försäljning som kommer till stånd genom aktiv marknadsföring (aktiv försäljning) och 
sådan som sker genom kundens initiativ (passiv försäljning). I de nya riktlinjerna har 
kommissionen försökt att sätta denna distinktion i en Internetkontext. Förutom listan på 
särskilt allvarliga begränsningar, som behandlades i föregående avsnitt, har 
kommissionen löst detta genom att ge en rad exempel på vad som kan anses vara aktiv 
respektive passiv försäljning på Internet.186 
 
Nätreklam direkt riktad till vissa kunder utgör en form av aktiv försäljning till dessa 
kunder. Exempelvis utgör områdesbaserade banderoller på utomstående aktörers 
webbplatser aktiv försäljning till det område där dessa banderoller visas. Vidare anges 
att försök att bli upptäckt inom ett visst område eller av en viss kundkategori utgör aktiv 
försäljning till det området eller den kundkategorin. Om till exempel en sökmotor eller 
ett företag som tillhandahåller nätreklam betalas för att visa reklam särskilt för 
användare inom ett visst område är det fråga om aktiv försäljning till det området.187 
 
I regel betraktas en återförsäljares användning av en webbplats för försäljning som en 
form av passiv försäljning med motivationen att det är ett berättigat sätt att ge kunderna 
möjlighet att nå återförsäljaren. Om en kund besöker en återförsäljares webbplats och 
kontaktar distributören och om en sådan kontakt leder till försäljning, inklusive 
leverans, anses detta som passiv försäljning. Kommissionen är medveten om att en 
sådan användning kan få effekter utanför återförsäljarens eget område eller dess 
kundkategori men menar att sådana effekter är en följd av att tekniken gör att 
webbplatsen är lättåtkomlig var man än befinner sig.188  
 
Det anses också vara passiv försäljning om en kund väljer att hålla sig (automatiskt) 
underrättad av återförsäljaren och om detta val leder till försäljning. Om olika 
språkalternativ erbjuds på webbplatsen anses den omständigheten i sig själv inte vara 
                                                
185 Jfr avsnitt 2.1.1. 
186 IP/09/1197, s 2. 
187 Riktlinjerna punkt 53. 
188 Riktlinjerna punkt 52. 
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tillräcklig för att ändra försäljningens passiva karaktär.189 Med beaktande av att 
Riktlinjerna anger att allmänna säljfrämjande åtgärder anses vara passiva endast i den 
mån en köpare skulle göra dessa investeringar även om de inte skulle nå kunder i andra 
återförsäljares exklusiva områden eller kundkategorier, kan det ifrågasättas om inte det 
senare förhållandet, att flera språkalternativ erbjuds, borde skifta karaktären på 
försäljningen från passiv till aktiv.190  

5.3.1  Balans – förutsebarhet och policy 

Som påpekats i doktrinen är det inte särskilt troligt att en distributör skulle investera i 
språkalternativ som inte talas inom dess territorium om det inte var för att attrahera 
kunder inom territorier där andra språk talas.191 Denna kritik har enligt min mening fog 
för sig och det synes svårt utifrån riktlinjerna att avgöra vad för sorts allmänna 
säljåtgärder som hamnar inom respektive klassifikation. 
 
Kommissionens inställning synes vara öppen för att klassa argumenterbart aktiva 
åtgärder som passiva och på så sätt möjliggöra för distributörer att nå utanför sina 
(exklusiva) områden i större utsträckning än vad leverantörerna kanske önskar. 
Anledningen till detta torde främst vara motiverat av policyskäl snarare än 
konkurrensrättsliga aspekter. Som behandlats i förra avsnittet håller kommissionen 
försäljning på Internet som mycket viktigt för främjandet av e-handeln i stort och målet 
är att skapa en gemensam digital marknad.192  
 
Riktlinjerna har dock en viktig betydelse i praktiken som vägledning för företag och 
nationella konkurrensorgan varför dess tillämpning bör tillhandahålla ett visst mått av 
förutsebarhet. Velez menar att den knapphändiga exemplifiering av aktiv respektive 
passiv försäljning och skillnaderna där emellan som kommissionen ger i riktlinjerna är 
alarmerande och med all säkerhet kommer leda till förvirring.193 Om detta blir följden 
bör kommissionen överväga att antingen tillhandahålla ytterligare vägledning i 
riktlinjerna eller ta bort distinktionen helt och hållet. Av de skäl som framgår i avsnitt 
5.3.2 och 5.4 är min mening att distinktionen inte lämpar sig i en Interntkontext och att 
den på längre sikt bör tas bort helt och hållet. 

                                                
189 Riktlinjerna punkt 52. 
190 Riktlinjerna punkt 51. 
191 Velez, s 217; Lindblom och Friberg, s 480. 
192 SEC(2011) 1641 final. 
193 Velez, s 217. 
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5.3.2  Utmaningar 

Riktlinjerna ger inte ett tydligt svar på vad som utgör aktiv respektive passiv försäljning 
på Internet. Det är inte säkert att det skulle gå att tillhandahålla en mer precis definition 
i en Internetkontext och frågan måste då ställas om distinktionen är lämplig att 
upprätthålla överhuvudtaget. Goyder menar att så inte är fallet.194 För det första, framför 
hon, utgör den teknik som finns idag så mångfacetterade möjligheter för distribution att 
marknaden är för komplex för en så simpel distinktion. För det andra är distinktionen 
skapad för en fysisk marknad med helt andra förutsättningar än vad som råder på 
Internet. Distinktionen skapades nämligen i en kontext där passiv försäljning endast 
kom till stånd om potentiella konsumenter gjorde en betydande ansträngning att 
kontakta eller besöka återförsäljaren utanför dennes eget territorium. Genom Internet 
kan passiv försäljning ske med minsta möjliga ansträngning från konsumenter varför 
den balans som reglerna ursprungligen ämnade tillhandahålla inte längre gäller. 
 
Goyder tror inte heller att det kommer att vara nödvändigt att göra en distinktion mellan 
aktiv och passiv försäljning i framtiden.195 För genom att e-handel blir mer och mer 
etablerat kommer leverantörer att arbeta över större ytor, vilket minskar betydelsen av 
territoriella begränsningar, och vilka därmed förmodligen blir mindre vanliga. Samma 
effekt följer också av konsumentpreferenser och shoppingtrender, som behandlats i 
avsnitt 4.3.2. För om konsumenter i allt större utsträckning väljer att handla på Internet 
kommer leverantörers önskan att begränsa sådan försäljning troligtvis att minska. Ökad 
betydelse kan då komma att fästas på kvalitativa krav på t.ex. webbplatsers utseende, 
tillhandahållande av service online och konsumentskydd. 

5.4  Försäljning via utomstående aktörs webbplats 

Marknadsföring och försäljning på Internet sker idag genom många olika 
distributionskanaler, ofta genom utomstående aktörers webbplatser. Sådana webbplatser 
kan vara allt från försäljningssajter (t.ex. eBay), informations- och prisjämförelsesajter 
(t.ex. Pricerunner)196 till sökmotorer (t.ex. Google)197. Praxis från nationella domstolar i 

                                                
194 Goyder, s 229 ff. 
195 A a, s 231 f. 
196 “I EU använder varannan Internetanvändare Internet för att leta efter information, till exempel 
jämförelser av priser och kvalitet, miljöprestanda och energieffektivitet, före varje inköp på nätet eller i en 
affär”, Meddelande från Kommissionen: “Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad 
för e-handel och nättjänster” COM(2011) 942 final, s 8, hänvisar i not 33 till: “Consumer market study on 
the functioning of e-commerce and Internet market and selling techniques in the retail of goods”, CIVIC 
consulting, 2011.  



 45 

medlemsstaterna och marknadsaktörers svar under konsultationsperioden inför det nya 
regelverket för vertikala avtal tyder på att det inte finns en enhetlig mening om vad som 
gäller konkurrensrättligt inom EU på detta område. 

5.4.1  Tysk praxis – rättsläget oklart 

För många distributörer, särskilt små och medelstora, utgör försäljning via utomstående 
aktörers webbplatser en viktig försäljningskanal.198 eBay utgör ett exempel på en sådan 
plattform. Där ges företag möjlighet att sätta upp individuella ”webbshoppar” utformade 
efter försäljarens önskemål om utseende, produktinformation och andra 
marknadsföringsåtgärder, till ett relativt lågt pris, samtidigt som de kan dra fördel av 
eBays varumärke.199  
 
En undersökning som gjordes 2008 visade på flera fördelar med användandet av eBay 
som distributionskanal.200 Konsumenter gynnades genom lägre priser, ökat utbud och 
lägre utgifter för eftersökning och transaktioner. Konkurrenter gynnades genom 
transparens på marknadsplatsen; plattformen hade möjliggjort för nya småföretag att 
bildas genom att tillhandahålla en billig försäljningskanal; nya marknader hade också 
skapats, t.ex. för second hand och specialistvaror, som annars varit splittrade på grund 
av att köparna ofta befann sig på stora avstånd från varandra. I linje med det sista 
argumentet kunde plattformen också viktig för främjandet av handel på den inre 
marknaden och således integrationsmålet. Även om undersökningen gjordes specifikt 
baserat på eBay torde Internetförsäljning via andra liknande utomstående aktörers 
webbplatser kunna bidra med positiva effekter på konkurrensen. 
 
Begränsningar i vertikala avtal av försäljning via utomstående aktörers plattformar är 
inte helt ovanligt.201 Alfred Sternjakob GmbH & Co KG (”Sternjakob”), tillverkare av 
skolväskor, använde sig av ett selektivt distributionssystem för ett av sina mest populära 
märken, Scout. För att få bli en auktoriserad återförsäljare i systemet var distributörerna 
tvungna att gå med på att inte sälja Scoutprodukter via utomstående aktörers 
webbplatser. En återförsäljare, Wolfgang Anders, ville inte gå med på det och stämde 
Sternjakob. En nationell domstol i Berlin kom fram till att begränsningen var 

                                                
197 Användandet av sökmotorer är mycket vanligt förekommande idag, se SEC(2011) 1641 final, s 64. 
198 Frontier Economics, s 2. 
199 eBay, s 17. För framgång med försäljning på Internet krävs att köparna litar på företaget som säljer 
varorna. Viktiga faktorer är bl.a. att webbplatsen tillhandahåller säkra betalningslösningar, leverans- och 
returrätt, kundservice m.m. 
200 Frontier Economics, s 1 f. 
201 Robertson Part 1, s 133. 
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otillåten.202 Domstolen framförde bl.a. att uteslutandet av en distributionskanal såsom 
utomstående aktörers plattformar var konkurrensbegränsande. Den påpekade också att 
ett sådant förfarande inte uppgick till ett objektivt och kvalitativt urvalskriterium, såsom 
är ett av kraven för att selektiva distributionssystem ska vara tillåtna under EU-rätten.203 
En tysk domstol i andra instans har dock kommit till en annan slutsats i en senare 
dom.204 Fallet rörde huruvida Amer Sports Europe, tillverkare av sportprodukter, var 
tillåtet att förbjuda sina distributörer från att sälja på eBay. Domstolen i München fann 
att ett sådant förbud var tillåtet. Den menade att en sådan begränsning inte utgjorde en 
särskilt allvarlig begränsning då den inte begränsade det område inom vilket eller den 
kundkrets till vilken köparen fick sälja till.205 Enligt domstolen utgjorde en sådan 
begränsning snarare en kvalitetsstandard eftersom secondhandvaror också såldes på 
plattformen och försäljning genom auktion ansågs stötande för vissa.  
 
Hur EU-domstolen skulle avgöra de två tyska fallen är inte helt självklart och 
inhämtande av förhandsavgörande vore önskvärt vid en framtida situation som dessa. 
Med viss ledning från Pierre Fabre torde det gå att argumentera för att ett förbud mot 
användandet av en utomstående aktörers plattform, liknande eBay, utgör en begränsning 
av passiv återförsäljning i strid med artikel 101 FEUF och artikel 4 b) i 
gruppundantaget. Anledningen är att sådant användande torde utgöra ett berättigat sätt 
för konsumenter att komma i kontakt med små och medelstora distributörer och därför 
utgör just en begränsning av det område inom vilket eller den kundkrets till vilken 
köparen får sälja till. Enligt min mening torde det nämligen inte utgöra någon egentlig 
skillnad mellan att distributören opererar genom en egen eller en utomstående 
webbplats. Stöd för ett sådant synsätt finns också i riktlinjerna. De anger ju som bekant 
att varje återförsäljare i princip måste tillåtas att ha en webbplats för att sälja 
produkter.206 Det står däremot inget om att webbplatsen måste vara helt självständig och 
det är enligt min mening inte proportionerligt att kräva det av små och medelstora 
aktörer. Att tillhandahålla och underhålla en hemsida som ska kunna konkurrera med 
stora aktörers hemsidor kan kräva betydande medel för små aktörer och att då istället 
finnas på eBay kan utgöra en bra lösning om medlen inte räcker till för en egen 
konkurrenskraftig hemsida. 
 
Det torde också gå att ifrågasätta påståendet i den senare tyska domen om att ett 
totalförbud mot att använda en utomstående aktörs webbplats liknande eBay utgör ett 
                                                
202 Scout Backpacks. 
203 Se t.ex. Mål 26/76 Metro SB-Groβmärkte mot Kommissionen (1977) REG 1875, p 20; Mål 31/80 
L’Oréal (1980) REG 3775, p 15 och 16; Pierre Fabre, p 41. 
204 Amer sport products.  
205 Jfm Förordning 330/2010 artikel 4 b). 
206 Riktlinjerna punkt 52. 
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kvalitativt urvalskriterium. Åtminstone verkar kommissionen se annorlunda på saken. 
Riktlinjerna anger nämligen att, om distributören säljer både via egen och utomstående 
aktörers plattform, det är tillåtet att leverantören ställer samma krav på användandet av 
den förra som av den senare.207 Kommissionen gör alltså en åtskillnad mellan 
användandet av en webbplats som en försäljningskanal och krav som kan ställas på ett 
sådant användande, såsom utseende, försäljningsservice etc. En sådan tolkning synes 
rimlig och torde också i tillräcklig mån tillgodose leverantörer i selektiva 
distributionssystem eftersom de kan kräva kvalitetsstandarder för Internetförsäljningen 
på samma sätt som de kan göra för en fysisk butik, reklam och säljfrämjande åtgärder i 
allmänhet.  
 
Till den mån den tolkning som gjorts om kommissionens inställning till användandet av 
utomstående aktörers plattformar för försäljning stämmer anser jag att regelverket utgör 
en välavvägd balans mellan de behandlade intressena. Rättsläget är dock oklart och 
kommer förmodligen att behandlas i en ökande ström av rättsfall. Förhoppningen är då 
att de dömande organen beaktar den potential som utomstående aktörers webbplatser 
har för att främja konkurrensen, dels genom att nya företag kan ta sig in och expandera 
på befintliga och nya marknader, dels för konsumentvälfärden, och kräver av 
leverantörer att dessa kan visa att eventuella begränsningar väger över de nackdelar som 
sådana kan medföra för konkurrensen på den inre marknaden. 

5.4.2  Fråga om upprätthållande av distinktionen aktiv/passiv försäljning 

Enligt riktlinjerna är det tillåtet att begränsa återförsäljarnas användning av Internet om 
de säljfrämjande åtgärderna på Internet eller användningen av Internet skulle leda till 
aktiv försäljning till, exempelvis, andra återförsäljares exklusivt tilldelade områden eller 
kundkategorier. Den huvudsakliga vägledningen i riktlinjerna om vad som kan utgöra 
sådana åtgärder är dels ”nätreklam direkt riktad till vissa kunder”, dels ”försök att bli 
upptäckt inom ett visst område eller av en viss kundkategori.”208 Vad gäller utomstående 
aktörers webbplatser anger kommissionen som exempel på aktiva åtgärder: 

områdesbaserade banderoller på utomstående aktörers webbplatser är en form av 
aktiv försäljning till det område där dessa banderoller visas… Om till exempel en 
sökmotor eller ett företag som tillhandahåller nätreklam betalas för att visa reklam 
särskilt för användare inom ett visst område är det fråga om försäljning till det 
området.209 

                                                
207 Riktlinjerna punkt 54. 
208 Riktlinjerna punkt 53. 
209 Riktlinjerna punkt 53. 
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eBay framförde kritik under konsultationsperioden mot att det breda uttrycket ”online 
advertising” användes tillsammans med ”targeting” (översatt på svenska till 
”nätreklam” och ”direkt riktat”) i riktlinjernas punkt 53. Företaget menade att begreppet 
kunde få oväntade konsekvenser. Ett exempel, menade företaget, utgjordes av den 
omständigheten att nätreklam ofta visas baserat på föregående individuella val hos 
användaren, t.ex. genom att denne sökt på vissa begrepp på en sökmotor eller gjort egna 
inställningar om preferenser inför användandet av en sökmotor.210 Reklam som därefter 
visas är automatiserad och alltså inte grundad på aktiva åtgärder från återförsäljaren. I 
fall som dessa synes det som att eventuell försäljning är en följd av tekniken och varken 
kan klassas som aktiv eller passiv försäljning. 
 
Ett annat exempel, som blir allt vanligare, är att företag betalar för att använda sina 
konkurrenters varumärken som sökord.211 Så var fallet i Elskling AB mot Kundkraft 
Sverige AB (”Elskling”), som nyligen avgjordes i Marknadsdomstolen. Kundkraft hade 
betalat Google för att hamna överst på svarslistan när sökningar gjordes på ordet 
”elskling”.212 Tvisten rörde visserligen marknadsrättsliga frågor men den kan ändå 
användas för att belysa den speciella miljö som Internet utgör och hur svårt det är att dra 
gränsen mellan vad som utgör aktiva försäljningsåtgärder från en återförsäljare, eller, 
som i Elskling, aktiva åtgärder från en konkurrent. 
 
Ett annat tolkningsproblem uppstår därför att vissa Internetaktörer, såsom 
reseplanerarsajter, tar betalt både från företag för att visa reklam av deras produkter och 
av konsumenter för utnyttjandet av sajtens tjänster.213 I sådana fall kan det vara svårt att 
avgöra om det förhållandet att konsumenter får reda på och kontaktar distributören för 
att köpa kommer av att distributören vidtagit aktiva åtgärder eller av en utomstående 
aktörs agerande. Det kan också vara svårt att avgöra huruvida företag är tvungna att 
betala för att få sina varor listade på t.ex. prisjämförelsesajter eller om det är resultatet 
av utomstående parts agerande.214 
 

                                                
210 eBay, s 29. Ett exempel på detta är att användare med personligt konto hos Google kan göra 
inställningar med preferenser på reklam de vill ska visas i sökresultat och på sin Gmail, se Googles 
annonspreferenshanterare, tillgänglig på www.google.com/settings, åtkomst 19 december 2012. 
211 Se t.ex. Mål C-323/09 Interflora m.fl. mot Marks & Spencer, dom av den 22 september 2011. 
212 MD 2012:15 Elskling AB mot Kundkraft Sverige AB, dom av den 11 december 2012. 
213 SEC(2011) 1641 final, s 64. 
214 En undersökning som gjordes av prisjämförelsesajter visade att det för 60 % av fallen var oklart 
huruvida företag var tvungna att betala för att få sina varor listade på sajterna. SEC(2011) 1641 final, s 
63, hänvisar i not 179 till Data from the mystery shopping exercise taken from Civic Consulting, 
Consumer Market Study on the functioning of e-commerce, 2011, tillgänglig på 
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm, åtkomst 
2012-11-07. 
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Ett annat exempel utgörs av marknadsföring på bloggar och sociala medier. Vid 
uppstartandet av Bangerhead.se, distributör av exklusiva hårvårdsprodukter endast via 
Internet, fick sådan marknadsföring stor betydelse för företagets framgång.215 Grundarna 
hade inte några pengar till marknadsföring och använde sig därför av bloggare som 
tipsade om produkterna och omnämnanden i sociala medier på andra sätt. Enligt min 
mening går det att argumentera för att sådan marknadsföring utgör en form av aktiv 
försäljning. För det första utgör det en form av reklam på nätet och för det andra är det, 
om det går att urskilja en någorlunda homogen grupp som konsumerar samma blogg, 
riktat till en viss kundgrupp. 
 
Mot bakgrund av den dynamiska miljö som Internet utgör och möjligheterna för nya 
marknadsföringsåtgärder är det inte förvånande att riktlinjerna inte tillhandahåller mer 
utförlig vägledning. Samtidigt blir det problem för både företag och nationella organ, att 
försöka avgöra vad som är tillåtna begränsningar. Precis som framhållits i avsnitt 5.3 
bör kommissionen reflektera kring om den aktuella distinktionen är lämplig att 
upprätthålla i en Internetkontext. Min mening är att tekniken redan idag visar prov på att 
en sådan distinktion inte fyller ett ändamålsenligt syfte och riskerar att leda till 
rättsosäkerhet. 

                                                
215 I. Käll ”Stressig Start Följd av Framgång” (2012) 4 The Scholar - Career & Lifestyle 42, s 42. 
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6  Avslutning 

6.1  Inledning 

I det här kapitlet sammanfattas uppsatsens utredning av hur återförsäljning på Internet 
hanteras under EU-rättens konkurrensregler för vertikala avtal. Kapitlet tar inte upp 
något nytt utan sammanställer vad som tagits upp i tidigare kapitel för att på ett tydligt 
sätt åskådliggöra de slutsatser som gjorts om gällande rätt och utmaningar som 
regelverket står inför. 

6.2  Sammanfattning av rättsläget 

Den konkurrensrättsliga regleringen för vertikala avtal som behandlats i denna uppsats, 
artikel 101 FEUF och gruppundantaget, nämner inte försäljning på Internet. Trots det 
omfattas frågor om begränsningar av Internetförsäljning i vertikala avtal av dessa regler. 
EU-domstolen har i Pierre Fabre kommit fram till att ett totalförbud för distributörer att 
sälja på Internet inte är förenligt med artikel 101.1 FEUF och att de argument som 
Pierre Fabre åberopade inte uppfyllde rekvisiten i artikel 101.3 FEUF. Domstolen 
förklarade också att avtalet inte kunde omfattas av det då gällande gruppundantaget för 
vertikala avtal eftersom ett totalförbud att sälja på Internet innebar en begränsning av 
passiv försäljning till konsumenter, något som inte var tillåtet enligt artikel 4, då det 
omtvistade avtalet var ett selektivt distributionssystem. Artikel 4 i det nya 
gruppundantaget innehåller samma reglering varför rättsfallet torde vara relevant även 
under den nya regleringen. 
 
Vertikala avtal som på olika sätt reglerar återförsäljning på Internet riskerar således att 
omfattas av gruppundantagets artikel 4 om begränsningen, direkt eller indirekt, syftar 
till att begränsa det område eller den kundkrets som återförsäljaren får sälja produkterna 
till. Om avtalet omfattas av den berörda artikeln utesluts det från gruppundantagets 
skyddande hamn och presumeras strida mot artikel 101.1 FEUF. Artikel 4 b), som 
utredningen fokuserat kring, tillåter dock begränsningar av aktiv försäljning och frågan 
blir därför om en viss begränsning tar sikte på att begränsa återförsäljarens aktiva eller 
passiva försäljningsåtgärder. 
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Med aktiv försäljning menas åtgärder som distributören vidtar i syfte att nå ut till ett 
visst område eller kundgrupp medan passiv försäljning kommer till stånd genom 
konsumentens ansträngning. Från Pierre Fabre vet vi att ett totalförbud att sälja på 
Internet utgör en begränsning av passiv försäljning eftersom det utesluter ett 
försäljningsmedium där konsumenter som inte har möjlighet att handla på fysisk väg 
kan komma i kontakt med återförsäljaren. Från riktlinjerna vet vi att kommissionen 
anser att användandet av en webbplats för försäljning utgör en passiv åtgärd och att 
återförsäljaren också kan tillhandahålla flera språkalternativ på hemsidan utan att det i 
sig utgör en aktiv försäljningsåtgärd. Riktlinjerna innehåller exempel på aktiva 
respektive passiva försäljningsåtgärder men utgör just en exemplifiering och inte en 
uttömmande lista. 
 
Frågan om försäljning via utomstående aktörers webbplatser omfattas av 
gruppundantagets artikel 4 b) har behandlats i två tyska rättsfall. I det tidigare fallet kom 
en domstol i första instans fram till att ett förbud mot sådan försäljning omfattades av 
artikeln och i det senare fallet kom en domstol i andra instans fram till att så inte var 
fallet. Det som skiljde domarna åt var att den förra domstolen ansåg att en begränsning 
av återförsäljning via utomstående aktörs webbplats utgjorde en begränsning av det 
område eller den kundkrets som återförsäljarna fick sälja till medan den senare 
domstolen kom fram till att en sådan begränsning snarare utgjorde ett kvalitetskrav som 
en leverantör i ett selektivt distributionssystem kunde ställa upp. Min mening 
samstämmer med den förra domstolen, främst grundat på att jag anser att det bör göras 
en åtskillnad mellan användandet av en webbplats som en försäljningskanal och krav 
som kan ställas på ett sådant användande, såsom utseende, försäljningsservice etc. 
Rättsläget är dock oklart. 
 
Ett vertikalt avtal som inte omfattas av gruppundantaget för att det innehåller 
begränsningar som strider mot gruppundantagets artikel 4 presumeras strida mot artikel 
101.1 FEUF. Det finns dock inget som hindrar att undantag uppnås på individuell basis 
genom att företaget visar att rekvisiten i artikel 101.3 FEUF är uppfyllda. Särskilt måste 
det då gå att visa att avtalet bidrar till att förbättra distributionen av produkterna i fråga, 
att konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås, att 
begränsningarna för de berörda parterna framstår som proportionerliga och att avtalet 
inte sätter konkurrensen ur spel för en väsentlig del av produkterna. 
 
Då Pierre Fabre är det enda rättsfall från EU-domstolen som behandlar begränsningar 
av försäljning på Internet i vertikala avtal har uppsatsen försökt lyfta fram några 
generella omständigheter som domstolen verkar mena talar för eller emot att rekvisiten i 
artikel 101.3 är uppfyllda. Dessa har ansetts vara: 
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a) begränsningar av Internetförsäljning kan ha en negativ påverkan på distribution 
av varor eftersom det försvårar/hindrar för återförsäljare att komma i kontakt med 
konsumenter som befinner sig på ett sådant fysiskt avstånd att de inte fysiskt kan 
handla från återförsäljaren, 

b) ett totalförbud av Internetförsäljning utgör inte en proportionerlig begränsning 
av återförsäljarnas frihet, 

c) upprätthållandet av en prestigefylld varumärkesimage är inte ett godtagbart 
argument under artikel 101.3 FEUF för att motivera ett totalförbud av 
Internetförsäljning, 

d) produktens art kan medföra att Internetförsäljning får begränsas, 
hudvårdsprodukter och kontaktlinser utgör dock inte exempel på sådana arter, men 
däremot receptbelagda läkemedel, 

e) i linje med punkten a) och d) ligger en underförstådd betoning på konsumenters 
frihet att välja distributionskanal och att hänsyn ska tas till shoppingtrender. 

Precis som med alla rättsfall är avgörandet i Pierre Fabre grundat på omständigheterna 
i det enskilda fallet. Särskilt utgör det faktum att det rörde sig om ett totalförbud av 
sådan försäljning en försvårande aspekt vid försök att dra generella slutsatser om var 
domstolen anser att balansen mellan identifierade intressen går.  Företag i behov av 
vägledning kring sina avtals förenlighet med EU-rätten är därför fortfarande i stort 
hänvisade till gruppundantaget och riktlinjerna. 
 
Det har framförts att Internet som distributionsmedium, vilket till sin natur är gränslöst, 
anses av kommissionen vara ett viktigt medel i främjandet av integrationen på den inre 
marknaden och att ett mål i sig för kommissionen är att upprätta en ”digital” inre 
marknad. Det är därför troligt att kommissionen och EU-domstolen även fortsatt 
kommer att se strängt på vertikala avtal som innehåller begränsningar av 
Internetförsäljning, åtminstone då detta riskerar att dela upp den inre marknaden efter 
nationella gränser. 

6.2.1  Välavvägd balans mellan identifierade intressen 

Som en röd linje genom uppsatsen har den balans som reglerna speglar, och praxis 
grundat på dessa, mellan olika intressen utretts och värderats. Särskilt fokus har legat på 
kommissionens riktlinjer, eftersom de tillhandahåller en utförlig vägledning av 
kommissionens policy till Internetförsäljning i vertikala avtal. De två viktigaste 
intressena som gruppundantaget ska främja är enligt kommissionen att konsumenter kan 
åtnjuta fördelarna med att handla över nationsgränserna samt att skydda incitament som 
syftar till att skydda distributörer från att andra återförsäljare åker snålskjuts på deras 
investeringar i marknadsföring. Det första intresset ligger i linje med EU-rättens 
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övergripande mål om att skydda konsumentvälfärden och integrationen på den inre 
marknaden. Det andra intresset syftar till att tillhandahålla en flexibel approach till 
vertikala avtal grundat på ekonomiska argument. Ett annat intresse som identifierats är 
att reglerna bör vara förutsebara eftersom de har ett viktigt genomslag hos de företag 
som har att följa dem i praktiken. 
 
En diskussion fördes om huruvida de svartlistade begränsningarna i punkt 52 utgör en 
välavvägd balans mellan de identifierade intressena eller inte. Lindblom och Friberg är 
kritiska till reglernas utformning och menar att de inte i tillräcklig mån tillgodoser 
leverantörernas intressen. Robertson respektive Themelis intar en motsatt ståndpunkt 
och anser att snålskjutsproblematiken getts för stor betydelse. eBay håller med de senare 
och stödjer sin ståndpunkt på ekonomiska undersökningar som gjorts av Frontier 
Economics. Min mening har genom arbetets gång kommit att hålla med den senare 
ståndpunkten, nämligen att reglerna inte är proportionerliga i förhållande till de två 
identifierade intressena, och att obalansen kan komma att gynna leverantören och vara 
till nackdel för konsumentvälfärden och innovativa distributörer. 
 
I linje med vad som anges i riktlinjerna om att reglerna inte ska tillämpas statiskt utan 
att omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande bör tillämpande organ, när 
tillfälle ges för skönsmässiga bedömningar, noga utvärdera argument för och emot 
respektive intresse samt vad som utgör en proportionerlig balans dem emellan. Marsden 
och Whelan framhåller att det är viktigt att reflektera kring konsumentpreferenser och 
shoppingtrender för den produkt som det rör sig om i det individuella fallet. 
 
Reglernas utformning är viktig ur flera aspekter, varav följande har diskuterats i 
uppsatsen: 

a) den speglar hur kommissionen kommer att hantera begränsningar av 
internetförsäljning i vertikala avtal, 

b) reglerna ska bidra till att främja målen med EU:s konkurrensrätt, och 

c) reglerna har en viktig betydelse i praktiken, särskilt för företag. 

6.2.2  Praktiska konsekvenser av regleringen 

Inför antagandet av de nya konkurrensreglerna för vertikala avtal hade företag 
efterfrågat tydligare vägledning från kommissionen om vad som gäller vid 
begränsningar av Internetförsäljning i vertikala avtal. Kommissionens syfte med att 
utfärda riktlinjerna var också att hjälpa företag att göra en egen bedömning av vertikala 
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avtal enligt EU:s konkurrensregler.216 Till viss del kan riktlinjerna sägas uppfylla detta 
syfte; de beskriver kommissionens syn på Internetförsäljning mycket mer ingående än 
sin föregångare och ger exempel på olika åtgärder som kan klassas som aktiva 
respektive passiva i en Internetkontext. I undersökningen av regelverket har dock vissa 
problem upptäckts som kan göra att syftet med den tillhandahållna vägledningen istället 
motverkas. 
 
Listan i punkt 52 i riktlinjerna på begränsningarna som utgör särskilt allvarliga 
begränsningar av återförsäljning på Internet utgör exempel på detta. Förbuden är i sig 
tydligt utformade men undantagen som åtföljer de två senare förbuden gör att gränsen 
mellan vad som är tillåtet eller inte suddas ut. En otydlig utformning leder till osäkerhet 
om tolkningen och högre kostnader för företagen samt risken att syftet med reglerna 
kringgås.217 Riktlinjerna har heller inte funnits spegla en välavvägd balans mellan 
relevanta intressen varför ställningstagandena däri bör utmanas av företag som menar 
att ett visst avtal inte uppfyller rekvisiten i artikel 101.3 FEUF. 

6.3  Framtida utmaningar 

Undersökningen har också visat att Internet medför utmaningar för den aktuella 
regleringen och att detta beror både på att Internet är så dynamiskt och på att reglerna i 
grunden är utformade efter fysisk distribution. Bland annat utgör Internet problem för 
distinktionen mellan aktiv och passiv försäljning. Kommissionen har försökt lösa detta 
genom att ge en rad exempel på vad som kan klassas som aktiva respektive passiva 
åtgärder. Förutom dessa exempel utgörs den huvudsakliga vägledningen från 
riktlinjerna av huruvida åtgärden är attraktiv för återförsäljaren att vidta även om den 
inte kommer att nå kunder utanför det exklusiva området. Om svaret är ja anses 
åtgärden försvarbar, är svaret nej är den troligen att se som en aktiv åtgärd riktad till 
kunder i andra återförsäljares exklusiva områden. Velez är kritisk till den knapphändiga 
exemplifieringen och menar att den med all säkerhet kommer leda till förvirring. 
 
Samtidigt är det som nämnts svårt att ge en klarare vägledning bland annat på grund av 
fenomen på Internet såsom sökordsannonsering, marknadsföring via bloggar och sociala 
medier samt olika former av jämförelsesajter som i vissa fall listar återförsäljarens 
produkter på dennes initiativ och ibland på eget initiativ.  
 

                                                
216 Riktlinjerna skäl 3. 
217 Lindblom och Friberg, s 476. 
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Eftersom det är svårt att tillhandahålla någon närmare vägledning till gränsdragningen, 
och förutsebarhet är ett viktigt intresse med reglerna, har frågan ställts om det verkligen 
är ändamålsenligt att upprätthålla distinktionen mellan aktiv och passiv försäljning i en 
Internetkontext. Goyder menar att så inte är fallet och anger tre huvudsakliga argument: 

1. tekniken på marknaden är för komplex för en så simpel distinktion, 

2. distinktionen är skapad för en fysisk marknad där passiv försäljning endast kom 
till stånd efter betydande ansträngning från konsumenten, 

3. distinktionen kommer troligtvis inte vara nödvändig i framtiden eftersom 
utvecklingen går mot att distributörer blir större och därmed verkar över vidare 
försäljningsterritorier. 

I takt med att regelverket får några fler år på nacken är det således viktigt att 
kommissionen och tillämpande organ utvärderar dess funktionalitet och konsekvenser 
för konkurrensen. Förslag på lösningar har ansetts vara att i framtiden skapa ett separat 
regelverk för Internetdistribution samt att ta bort regler som inte längre fyller en 
ändamålsenlig funktion. 
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