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1. Introduksjon 

dens artikkel 38(2). For konkurransereglenes del følger denne særbehandlingen 

av R. artikkel 42 og rådsforordning 26 fra 1962.3 Artikkel 86 gjelder fullt ut 

også innen landbruket, men i forordningen finnes tre unntak fra artikkel 85. 

Forbudet gjelder for det første ikke for samarbeid som utgjør en nødvendig del 

av en nasjonal markedsordning og for det annet unntas samarbeid som er 

nødvendig for å nå målsetningene for EFs felles landbrukspolitikk. Det tredje 

unntaket omfatter visse former for samarbeid mellom bønder og andre 

primærprodusenter, typisk i samvirkeforetak. 

I dette notatet vil jeg først og fremst se nærmere på forbudet i Romatraktatens 

artikkel 85(1) og de unntakene som finnes fra dette, både de generelle og de 

som gjelder spesielt for landbruket. Jeg vil også si litt om artikkel 86. 

På neste side gir jeg en skjematisk oversikt over de spørsmålene jeg skal 

behandle. 
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1. Introduksjon 

1. INTRODUKSJON 

1.1. INNLEDNING 

Det følger av Romatraktaten (R.) at Det Europeiske Fellesskapets (EFs) 

virksomhet blant annet skal omfatte en ordning som sikrer at konkurransen 

innenfor det indre marked ikke vris. 1 Bakgrunnen for denne målsetningen er 

at konkurranse antas å fremme samfunnsmessig effektiv ressursbruk og bidrar 

til den økonomiske - og dermed også politiske - integrasjonen av Fellesskapets 

medlemsstater. Traktatens artikler 85-94 ble gitt for å nå denne målsetningen. 

Av disse retter artiklene 85 og 86 seg direkte mot foretak, og utgjør det man 

kan kalle EFs konkurranserett i snever forstand. Artikkel 85 forbyr 

konkurransebegrensende samarbeid mellom foretak. Avtaler, vedtekter o.l. som 

er i strid med forbudet er ugyldige, og i tillegg kan EF-Kommisjonen bøtelegge 

de involverte foretakene. Det er imidlertid mulig å få dispensasjon fra 

Kommisjonen, jfr. art. 85(3). Artikkel 86 forbyr foretak å misbruke sm 

dominerende stilling. 2 Fra dette forbudet er det ingen unntak og overtredelse 

kan lede til bøteansvar. 

Artikkel 90-94 retter seg mot Fellesskapets medlemsstater. Artikkel 90 forbyr 
medlemsstatene å iverksette eller opprettholde ordninger som strider mot bl.a. artikkel 85-86. 
Artikkel 91 vedrører dumping innenfor Fellesmarkedet, mens artikkel 92-94 gjelder stats
støtte. Sammen med 85 og 86 utgjør disse bestemmelsene konkurransereglene i vid forstand. 

EFs konkurranseregler gjelder i utgangspunktet for alle typer foretak, uavhengig 

av hvilken sektor de tilhører. Fellesmarkedet omfatter også landbruket, men 

på grunn av næringens spesielle forutsetninger, er den underlagt et særlig 

gunstig regime; den felles landbrukspolitikk, se R. artiklene 3 e) og 38. 

Landbrukssektoren er bare delvis underlagt Traktatens alminnelige regler, jfr. 

1 



LANDBRUKSSAMVIRKET OG EFs KONKURRANSERETT 
Kursivert tekst henviser til avsnitt i rapporten 

SAMARBEID I STRID MED ROMATRAKTATENS -ARTIKKEL 85, 1. LEDD? (avsnitt 2.2) - NEI: OK OVERTREDELSE AV ROMATRAKTATENS 
ARTIKKEL 86? (kapittel 4) 

JA 

, I/ 

UNNTATT I HENHOLD TIL FORORDNING 26? 

(kapittel 3) -, JA: OK 

NEI 

'[/ 

FRITATT I HENHOLD TIL ROMATRAKTATENS ..... 

ARTIKKEL 85, 3. LEDD? (avsnitt 2.4) 
, JA: OK 

NEI JA 
li/ 

'" 

SANKSJONER (avsnitt 2.3) SANKSJONER 

NEI: OK 



1. Introduksjon 

Virkeområdet for EFs landbrukspolitikk trekkes etter produkt, og ikke etter 

foretak. De spesielle reglene gjelder produksjon og omsetning av landbruks

varer, dvs. de produktene som er oppført i Romatraktatens vedlegg Il, se R. 

art. 38(3) og avsnitt 3 .2 nedenfor. Foretak som produserer og/eller omsetter 

slike produkter, vil jeg for enkelhets skyld omtale som landbruksforetak. Disse 

vil først og fremst være primærprodusenter, dvs. foretak som produserer varer 

fra jorden, fra husdyrhold og fra fiske i første hånd. 4 Med landbrukssamvirke 

vil jeg i det følgende mene samarbeid mellom primærprodusenter. 

Anvendelse av konkurranseregler på europeiske landbruksforetak har i den 

senere tid blitt stadig mer aktuelt. Dette skyldes for det første de store 

strukturelle endringer landbruksnæringen har vært igjennom. Næringen har 

blitt industrialisert og preges idag av spesialisert produksjon, færre og større 

produksjonsenheter og rask anvendelse av teknologiske innovasjoner. I tillegg 

til at de har blitt mer industripregete, har samarbeidet mellom landbruks

foretakene blitt mer omfattende og profesjonelt. I stedet for de tradisjonelle 

lokale - eller i enkelte tilfeller regionale - samvirkeforetak, ser man idag store 

konserner eller konsernlignende sammenslutninger, med stor grad av vertikal 

integrasjon. Dette skyldes særlig den stadig stigende konsentrasjon i 

detaljhandelen, som nødvendiggjør tilpasninger på produsentsiden. 5 En annen 

årsak er den stadig økende konkurransen mellom landbruksforetak over lande

grensene, en utvikling som vil skyte fart ved gjennomføringen av EFs indre 

marked. 6 Landbrukssamvirket i Europa har engasjementer også i tilvirkning 

(næringsmiddelindustrien), markedsføring, distribusjon og salg, og har ofte 

internasjonale forgreninger. Som et eksempel på denne stadig økende grad av 

samarbeid og integrasjon mellom selvstendige landbruksforetak, kan man ta 
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1. Introduksjon 

utviklingen i den danske meierisektoren. 7 Ved Danmarks tilslutning til EF 

etablerte 12 000 danske melkeprodusenter produksjons- og salgsandelslaget MD 

Foods. Laget har en årlig omsetning på 13 mrd. DK:R_ o~ er blant verdens 10 

største meierikonsern. MD Foods har produksjonsanlegg over hele verden. 

Også i Norge har bøndene planer om et langt tettere samarbeid. Målet for landbruks
samvirkets langsiktige strategiarbeid er etter sigende å danne et bondeeid «konsern» med en 
omsetning på 33 milliarder kroner og nesten 20 000 ansatte og planene får støtte fra såvel 
sentrale medlemmer av Stortingets landbrukskomite som fra Landbruksdepartementet (Kilde: 
Dagens Næringsliv 16. og 18.11.92). 

Til sist må nevnes den holdningsendringen man de senere år merket blant EFs 

rettsanvendere, og da særlig Kommisjonen. Primærnæringene ble på samme 

måte som finans-, energi- og telekommunikasjonssektorene lenge betraktet som 

fredet i forhold til konkurranseretten. Konkurransereglene gjaldt forsåvidt også 

for foretak i disse sektorene, men håndhevelsen ble ikke prioritert. I sin tid 

som ansvarlig for Kommisjonens direktorat for konkurranse la Sir Leon Brittan 

stor vekt på å redusere antallet slike faktisk ekskluderte sektorer. De fleste av 

Kommisjonens initiativer i så måte har vært vellykkede. 

1.2. NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE - NORSK RETT 

1.21 Betydningen for norsk landbrukssamvirke 

Stortinget vedtok 11. november 1992 å sende søknad om EF-medlemskap. Om 

Norge skulle bli medlem av EF, vil de konkurransereglene som beskrives i dette 

arbeidet gjelde direkte for norske landbruksforetak på samme måte som andre. 

Det faller utenfor rammene av dette notatet å analysere konsekvensene av et 

eventuelt EF-medlemskap for norsk landbrukssamvirke. 

5 



1. Introduksjon 

Akter man å anvende dette arbeidet som grunnlag for en slik analyse, må man for det første 
være klar over at EFs landbrukspolitikk ofte blir endret ved tilslutning av nye medlemmer 
for å ivareta viktige interesser i den nye medlemsstaten. Et eksempel på dette er de 
endringene som ble gjennomført i den felles fiskeripolitikken i 1971 og 1972 for å 
imøtekomme britiske og norske interesser. For det annet må man huske at Kommisjonens 
håndhevelse - og kanskje særlig ikke-håndhevelse - av konkurranseretten ofte kan være 
politisk motivert. Hvis Norge ved tilslutning for eksempel nekter å tilpasse landbruks
samvirket til de krav som følger av EF-retten, vil dette være vel så mye et politisk som et 
juridisk problem. De rettsregler jeg fremstiller nedenfor må forstås i dette lys. 

Om Norge blir EF-medlemmer, vil kjennskap til disse reglene være viktig også 

for å vurdere konkurrerende foretaks opptreden i markedet. Blant annet på 

grunn av kapasitetsproblemene i Kommisjonen, skjer mye av håndhevingen av 

konkurransereglene på grunnlag av klage fra andre foretak. 

Selv om Norge står og kan bli stående utenfor EF, vil emnet for dette notatet 

kunne være av betydning for norske landbruksforetak. Ved etableringer 

innenfor det indre marked, for eksempel Norske Meieriers datterselskap i 

Tyskland, må selvsagt EF-retten følges. Videre har EFs konkurranseregler en 

rekke ganger blitt anvendt eksterritorialt, dvs. overfor foretak som ikke hører 

hjemme i Fellesskapet. Flere norske foretak har således blitt bøtelagt for å ha 

deltatt i konkurransebegrensende samarbeid som har påvirket samhandelen 

mellom EF-statene. 8 I 1992 ble Fiskeoppdretternes Salgslag (FOS) funnet 

skyldig i å ha overtrådt forbudet. 

Til sist nevner jeg at art. 53 flg. i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeid (EØS) 
tilsvarer R. art. 85 flg. 9 Landbruks- og fiskerisektoren er riktignok i utgangspunktet holdt 
utenfor avtalen, men dens landbrukskapittel inneholder en utviklingsklausul (art. 19) sier at 
EØS-statene skal arbeide for en liberalisering av handelen med landbruksvarer. 

6 



1. Introduksjon . 

1.22 Forholdet til nasjonal konkurranserett 

EFs konkurranseregler kommer bare til anvendelse hvis samhandelen mellom 

to eller flere av medlemsstatene påvirkes. Samarbeid som utelukkende har 

virkninger i en enkelt medlemsstat, må det bedømmes etter nasjonal 

konkurranserett. 

På samme måte som i EF-retten nyter landbruksforetak også i nasjonale rettssystemer godt 
av visse unntak fra konkurransereglene. I norsk rett inneholder lov om konkurranse i 
ervervsvirksomhet (konkl.) av 11. juni 1993 nr. 65 §§ 3-1 flg. forbud mot 
konkurransereguleringer. § 3-8 unntar imidlertid samarbeid knyttet til salg eller levering av 
norske jordbruks-, skogbruks- eller fiskeriprodukter fra produsenter eller produsent
organisasjoner. I amerikansk, britisk og tysk rett finnes lignende unntak. 

EF-Domstolen har imidlertid lagt seg på en liberal linje i fortolkningen av 

vilkåret om samhandelspåvirkning, og derved trukket grensene for Fellesskapets 

jurisdiksjon videst mulig. Det er nok at det med tilstrekkelig sannsynlighet kan 

forutses at samarbeidet direkte eller indirekte, faktisk eller potensielt kan øve 

innflytelse på varehandelen mellom medlemsstatene. 10 

Det er altså for det første tilstrekkelig at samarbeidet indirekte påvirker samhandelen. Selv 
om et samarbeid knyttet til omsetning av en råvare (for eksempel fisk) kun har virkninger 
i en enkelt medlemsstat, kan art. 85(1) likevel komme til anvendelse på dette samarbeidet 
hvis råvaren senere foredles til et produkt som er gjenstand for samhandel (for eksempel 
frosne fileter). Slik Domstolen i de såkalte konjakk-sakene; 123/83: BNIC mot Guy Clair, 
Saml. 1985 side 391 (premiss 29) og 136/86: BNIC mot Yves Aubert, Saml. 1987 side 4789 
(premiss 18). Det er videre nok at samarbeidet kan påvirke samhandelen, slik at 
Kommisjonen ikke behøver å påvise at så faktisk allerede er tilfelle. Se for eksempel 
Domstolens uttalelse i sak 19177: Miller, Saml. 1978 side 131 (premiss 15). 

Det kan derfor for det første tenkes at samhandelen påvirkes selv om alle de 

involverte foretakene hører hjemme i samme medlemsstat. Dette var f.eks. 

tilfellet i Milchforderungsfonds- og Meldoc-sakene, som jeg skal komme tilbake 

til nedenfor. Her kom art. 85(1) til anvendelse til tross for at alle de 

7 



1. Introduksjon 

samarbeidende foretakene var henholdsvis tyske og hollandske. Et annet 

eksempel er Milk Marketing Board (MMB) i England og Wales, som i følge 

Kommisjonen omfattes av art. 85(1). Det kan også tenkes at samhandelen på

virkes selv om ingen av de involverte foretak hører hjemme i noen medlemsstat, 

jfr. det som er sagt om eksterritorial anvendelse av konkurransereglene. 

1.3. METODE 

Målsetningen med dette notatet er først og fremst å redegjøre for hva som er 

gjeldende rett. Dette innebærer at jeg vil forsøke å forutsi hvilken rettsopp

fatning EF-Domstolen vil legge til grunn hvis den får et spørsmål til avgjørelse. 

Domstolens metode skiller seg på flere punkter fra norsk rettskildelære. 11 Den 

viktigste forskjellen er at den legger mindre vekt på ordlyden og større vekt på 

formålsbetraktninger. Dette kan være formålet med den enkelte bestemmelse 

eller rettsakt, men størst vekt har Domstolen lagt på hensynet til økonomisk og 

politisk integrasjon av medlemsstatene. En konsekvens av denne formålsrettede 

tolkningen er at Traktatens alminnelige regler knyttet til opprettelsen av det 

indre marked, inkludert konkurransereglene, gis vid anvendelse. Unntak fra 

disse bestemmelsene, som for eksempel unntakene for landbruket i traktaten og 

avledet lovgivning, tolkes derimot restriktivt, og til dels innskrenkende. 12 Dette 

gjelder særlig i den grad unntakene er integrasjonshindrende. Se for eksempel 

Gingerbread-saken, hvor Domstolen sier at 

«det følger af artikel 38, stk. 2, at de afvigelser fra de fastsatte bestemmelser om oprettelsen 
af fællesmarkedet, som gælder for landbrugsområdet, er undtagelses-foranstaltninger, som 
skal fortolkes indskrænkende» (sakene 2 og 3/62; Saml. [1954-1964] 339 på side 345; [1962] 
ECR 425 på side 434; [1963] CMLR 199 på side 218. Se også sak 46/76: Bauhuis, Saml. 
1977 side 5, premiss 12). 

8 



1. Introduksjon 

Domstolen tillegger videre lovgivningens forarbeider mindre vekt enn norske 

domstoler. Den støtter seg imidlertid ofte på rettsaktens fortale (preambel). 

Fortalen kommer som navnet tilsier foran rettsaktens enkelte bestemmelser og 

er et sett av betraktninger som ofte gir godt uttrykk for de hensyn som ligger 

til grunn for lovgivningen, jfr. R. art. 190. 

Et annet særtrekk ved EF-Domstolen er Generaladvokaten, som «Upartisk og 

uavhengig» skal avgi en begrunnet innstilling i saker som forelegges Domstolen, 

se R. art. 166(2). Innstillingen er offentlig, og publiseres sammen med 

Domstolens avgjørelse. Siden disse innstillingene svært ofte følges, kan de 

bidra til å forklare avgjørelser fra Domstolen. Dette er viktig da 

Generaladvokatens argumentasjon som oftest er grundigere og mer åpen enn 

Domstolens. 

1.4. DE FELLES MARKEDSORDNINGER 

Det følger av R. art. 40(2) at det skal gjennomføres felles ordninger av 

markedene for landbruksvarer. De felles ordninger av landbruksmarkedene kan 

enten innebære felles konkurranseregler, bindende samordning av de ulike 

nasjonale markedsordninger eller europeiske (felles) markedsordninger. I 

praksis har det tredje alternativ alltid blitt valgt. Tatt i betraktning at dette 

alternativet går lengst i integrasjon, er dette ikke overraskende. EF har nå 

felles markedsordninger for de fleste landbruksprodukter, se pkt. 3.3 nedenfor. 

Landbrukssamvirkets konkurransebegrensende atferd må vurderes i lys av de 

tiltak myndighetene gjennomfører innenfor EFs felles markedsordninger. For 
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det første fordi slike tiltak har de facto konkurransemessige konsekvenser for 

aktørene på markedet. De ulike markedstiltakene - prisintervensjoner, tilbake

trekning med dertil hørende økonomisk støtte, kvoteordninger, ordninger med 

langsiktige (faste) leveranser, osv. - reduserer mulighetene - og eventuelt også 

interessen - for konkurranse mellom foretakene. For eksempel vil pris

samarbeid mellom sukkerprodusenter være uinteressant hvis den felles 

markedsordning inneholder en uttømmende prisregulering. 

Selv om tiltak under de felles markedsordningene begrenser konkurransen, 

forutsetter forordning 26 at mulighetene for konkurranse ikke avskjæres, men 

at det er et visst spillerom igjen hvor private foretak kan ha mulighet til - og 

interesse av - å begrense konkurransen. 13 Omfanget av dette spillerommet må 

undersøkes konkret for den enkelte felles markedsordning. Praksis har vist at 

markedsordningene sjelden utelukker konkurransen. Dette gjelder særlig i 

senere omsetningsledd enn førstehånd. Konkurransereglenes oppgave på 

landbrukssektoren blir følgelig å hindre at det spillerom og den frihet som blir 

igjen etter de offentlige reguleringene ikke blir begrenset ved privat samarbeid. 

Tiltak under de felles markedsordninger kan for det annet få konkurranse

rettslige konsekvenser for landbruksforetakene. På samme måte som i norsk 

landbruksforvaltning - om enn i langt mer begrenset grad - spiller landbruks

samvirket også i EF en rolle i gjennomføringen av de ulike tiltak. I den grad 

det er nødvendig for at de skal kunne utføre de oppgaver de er tillagt gjennom 

de felles markedsordninger, vil samarbeid mellom landbruksforetak være unntatt 

fra R. art. 85(1). Dette følger av forordning 26, som jeg skal komme tilbake 

til nedenfor. 
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Det er hverken hensiktsmessig eller nødvendig for meg å gå inn på de enkelte 

markedsordningene, så jeg vil begrense meg til å si litt om enkelte fellestrekk. 14 

Traktaten gir ingen definisjon av begrepet markedsordning, men Domstolen har 

beskrevet det som en kombinasjon av mekanismer og rettslige institusjoner som 

de kompetente myndigheter bruker til å kontrollere og regulere markedet. 15 

Det følger av R. art. 40(3) at de felles markedsordningene i utgangspunktet kan 

omfatte alle nødvendige tiltak, og Traktaten nevner særlig «prisreguleringer, 

subsidier så vel til produksjon som til omsetning av varer, lagrings- og 

utjevningsordninger samt tiltak som blir organisert i fellesskap med sikte på å 

stabilisere import eller eksport.» Oppregningen er ikke uttømmende. Alle disse 

tiltakene er i strid med målsetningen om å forhindre konkurransevridninger. 

Sentralt i de aller fleste markedsordninger står mekanismer som tar sikte på å 

påvirke prisdannelsen. Rådet fastsetter hvert år orienteringspriserfor de enkelte 

produkter. Disse prisene er ikke i seg selv bindende, men får som vi skal se 

likevel stor betydning. Orienteringsprisene er for det første retningsgivende for 

importavgiftene, som innkreves ved import av landbruksprodukter fra 

tredjeland, og for eksportstøtten, som gis til EF-bønder ved eksport til 

tredjeland. Hensikten med importavgiften og eksportstøtten er å gjøre 

EF-bonden konkurransedyktig henholdsvis hjemme (dvs. innenfor det indre 

marked) og ute, og prisene varierer derfor i henhold til prisene på 

verdensmarkedet. Orienteringsprisene er for det annet retningsgivende for 

intervensjonsprisene. Dette er minstepriser som på visse vilkår er garanterte for 

bøndene. Om de ikke oppnår denne prisen på det frie markedet, har de krav 
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på at det statlige intervensjonsorganet kjøper varene til intervensjonsprisen. 

Enkelte markedsordninger har i stedet en ordning hvor produsentene når 

markedsprisen faller under den såkalte tilbaketrekningsprisen, selv trekker sine 

produkter tilbake fra markedet mot kompensasjon. 16 De tilbaketrukne varene 

holdes utenfor ordinære omsetningskanaler, med den hensikt å presse prisene 

opp (igjen). 

Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet er landbruksforetakene i enkelte 

markedsordninger tillagt forvaltningsmyndighet og -ansvar. Dette kommer jeg 

tilbake til i avsnitt 3 .42 nedenfor. 
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Noter: 

1. Artikkel 3 g. Alle henvisninger gjelder Romatraktaten som endret ved Traktaten 
om Den Europeiske Union (Maastricht-traktaten). 

2. Disse og andre relevante bestemmelser i Romatraktaten er trykket som vedlegg. 

3. Heretter omtales denne som rfo 26 eller bare forordningen. Dens original
referanse er JO nr. 30 (20.4.62) side 993. Se også EFT Spee. (1959-62) side 
120 eller OJ Special edition (1959-62) side 129. Forordningens danske versjon er 
trykket som vedlegg til dette notatet. 

4. Fisk regnes som et landbruksprodukt i EF-sammenheng, se R. art. 38(1). Det 
faller likevel utenfor rammene av denne rapporten å redegjør for anvendelsen av 
konkurransereglene på sammenslutninger av fiskere (i Norge fiskesalgslagene). 

5. Se Jacobsen og Dulsrud i LD-rapport 2/1993. 

6. Det indre marked skal være et område uten hindringer for den frie bevegelighet 
av varer, personer, tjenesteytelser og kapital mellom medlemsstatene, R. art 3 c. 

7. Opplysningene er hentet fra Dagens Næringsliv 17.11.92, side 16. 

8. Borregaard i den såkalte Cellulose-saken (EFT 1985 L 85/1), Saga Petrokjemi 
(senere Statoil) i Polypropylen-saken (EFT 1986 L 23011), Hydro i PVC-saken 
(EFT 1989 L 74/1) og Statoil i LdpE-saken (EFT 1989 L 74/21). 

9. EØS-avtalen ble undertegnet 2. mai 1992 av EF-statene, EFTA-statene og 
Lichtenstein. Det norske Stortinget ratifiserte avtalen 16. oktober 1992. Senere 
valgte Sveits å stå utenfor EØS. Avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. 

10. Se Domstolens avgjørelse i Osteløype-saken, Saml. på side 867. Denne dommen 
er bare en av mange hvor Domstolen foretar en slik innskrenkende fortolkning. 
Den første var sak 56/65: STM mot Ulm, Saml. [1965-1968] side 211. 

11. For en innføring i norsk rettskildelære se Torstein Eckhoff: Rettskildelære (3. 
utg. 1993). Finn Arnesen gir i «Introduksjon til rettskildelæren i EF» (Senter for 
EF-retts IUSEF-serie nr. 2, 2. utgave 1992) en generell innføring til EFs retts
kildelære. 

12. Innskrenkende fortolkning innebærer at unntaket gis anvendelse på et snevrere 
område enn ordlyden skulle tilsi. 

13. Slik også Domstolen i Sukker-sakene. 

14. Halsbury 's Laws of England (4. ed" London 1986) gir en oversikt over hver 
enkelt markedsordning. 

15. Se avsnitt 3.32 nedenfor. 

16. Slik f.eks. for fisk, se Solberg 1992. 
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2. SAMARBEID MELLOM FORETAK: ART. 85 

2.1. INNLEDNING. OVERSIKT 

Det følger av forordning 26 at Romatraktatens artikkel 85 også gjelder for 

landbruksforetak. Bestemmelsen består for det første av et forbud mot avtaler 

m.m. mellom foretak som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller 

fordreie konkurransen, se dens første ledd og avsnitt 2.2 nedenfor. Det følger 

videre av bestemmelsens annet ledd at slike avtaler m.m. er ugyldige. Denne 

og andre virkninger av overtredelser av første ledd ser jeg på i avsnitt 2.3. At 

avtaler m.m. er i strid med første ledd innebærer ikke nødvendigvis at 

virkningene i annet ledd inntrer. De kan nemlig.fritas såvel på individuelt som 

på kollektivt grunnlag, jfr. bestemmelsens tredje ledd og avsnitt 2.4 nedenfor. 

2.2. FORBUDET: ART. 85(1) 

2.21 Oversikt 

Art. 85(1) forbyr enhver avtale mellom foretak, beslutning truffet av sammen

slutninger av foretak og samordnet opptreden som kan påvirke handelen mellom 

medlemsstatene, og som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller 

fordreie konkurransen. Det må altså for det første dreie seg om avtaler e.l. 

mellom foretak. Dette vilkåret behandles i pkt. 2.22. Avtalene må for det 

annet være i stand til å påvirke handelen mellom medlemsstatene. Dette 

vilkåret gjorde jeg rede for i pkt. 1.22 ovenfor. Avtalen e.l. må for det tredje 

ha til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller fordreie konkurransen, se 

2.23 nedenfor. I tillegg til disse tre vilkårene som følger av ordlyden i art. 
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85(1), har EF-Domstolen innfortolket et vilkår om at avtalen e.l. må påvirke 

konkurransen og samhandelen i merkbar grad. Dette vilkåret behandles i 2.24. 

2.22 Samarbeid mellom foretak 

I det følgende bruker jeg for enkelthets skyld begrepet samarbeid som en 

samlebetegnelse på avtale mellom foretak, beslutning truffet av sammenslutnin

ger av foretak og samordnet opptreden. Alle de tre formene for samarbeid som 

nevnes i art. 85(1) er aktuelle på landbrukssektoren. Et særtrekk er det likevel 

at alternativet beslutning truffet av sammenslutninger av foretak er viktigere på 

landbrukssektoren enn ellers. Samvirkeforetak og lignende sammenslutningers 

vedtekter omfattes nemlig av dette alternativet. 

anbefalinger omfattes av begrepet beslutning. 

Også ikke-bindende 

I Laksesaken ble det anført at de britiske oppdretterne kun hadde oppfordret sine medlemmer 
til å holde visse minstepriser, men Kommisjonen kom likevel til at forholdet stred mot art. 
85(1). Dette er i samsvar med Domstolens avgjørelse i sak 8/72: Vereeniging van 
Cementhandelaren mot Kommisjonen, Saml. 1972 side 977. 

Ofte samarbeider flere lokale sammenslutninger på regionalt og kanskje også på 

nasjonalt plan. Også beslutninger fattet innenfor rammene av slikt samarbeid 

omfattes av bestemmelsen. 1 

Bestemmelsen omfatter for det første samarbeid mellom foretak på samme trinn 

i produksjons- og omsetningskjeden; horisontalt eller intra branch-samarbeid. 

Landbrukssamvirket er et typisk eksempel på dette. Her vil vedtektene gi 

uttrykk for samarbeidet. For det annet omfattes samarbeid mellom foretak på 

forskjellige trinn; vertikalt eller inter branch-samarbeid. Norsk Kjøttsamvirkes 

avtale med A/S Stabburet kan stå som et eksempel på slikt samarbeid. 
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Art. 85(1) gjelder bare samarbeid mellomforetak. I følge Domstolen omfatter 

foretaksbegrepet i konkurranseretten enhver enhet som utøver økonomisk 

virksomhet, uavhengig av enhetens rettslige status og finansieringsmåte. 2 

Begrepet er altså funksjonelt avgrenset, og det spiller følgelig ingen rolle om 

foretaket regnes som forvaltningsorgan i henhold til nasjonal rett,3 eller om det 

er statseiet. 4 Det er videre irrelevant hvorvidt foretaket er utnevnt av, tillagt 

oppgaver av, eller på annen måte velsignet av nasjonale myndigheter. 5 Foretak 

fritas ikke ved at de «tvinges» av myndighetene (nasjonal lovgivning) til å 

handle i strid med konkurransereglene. 6 Også samvirkeforetak (se avsnitt 3.6 

nedenfor) og handelssammenslutninger («trade associations») er å regne som 

foretak i forhold til art. 85(1). 7 

I og med at art. 85(1) gjelder samarbeid mellom (selvstendige) foretak, faller 

rettslige bindinger innenfor en «gruppe», for eksempel mellom mor- og datter

selskap, utenfor. 8 Det spiller mindre rolle hvorvidt man har å gjøre med en en 

eller flere selvstendige juridiske personer. 9 Dette innebærer at foretak kan 

tilhøre en gruppe (ett «foretak») i 85(1)-forstand selv om de er separate juridiske 

personer. Det avgjørende er i hvilken grad morselskapet utøver kontroll over 

datterselskapet eller om sistnevnte har noen reell mulighet til å fatte selvstendige 

avgjørelser. 10 Hvis datterselskapet ikke har noen autonomi, må avtaler m.m. 

innenfor gruppen betraktes som en intern fordeling av funksjoner, som like godt 

kunne vært oppnådd uten kontraktuelle arrangementer, nemlig ved ensidig 

pålegg fra morselskapet. 11 Jo større autonomi datterselskapet har, jo større er 

sjansen for at det blir vurdert som et selvstendig foretak, slik at art. 85(1) vil 

komme til anvendelse på samarbeid med morselskapet. 12 
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Det har vært stillet spørsmålstegn ved hvorvidt bønder som går sammen 1 

tradisjonelle samvirkeforetak regnes som en gruppe i forhold til art. 85(1), slik 

at sammenslutningens vedtekter ikke omfattes av bestemmelsen. Utad, ved salg 

av medlemmenes produkter (salgssamvirke) og ved kjøp av innsatsvarer 

(innkjøpssamvirke), opptrer sammenslutningen som ett uavhengig foretak, og 

dets samarbeide med andre foretak omfattes selvfølgelig av konkurransereglene. 

Det kan derimot hevdes at det innad i sammenslutningen, dvs. mellom 

samvirkeforetaket og deltagerne og mellom deltagerne, ikke eksisterer noe 

egentlig marked med konkurranse. Den enkelte deltager opptrer ikke som 

selvstendig markedsaktør, men forplikter seg til å selge hele sin produksjon 

og/eller kjøpe alle sine innsatsvarer gjennom sammenslutningen på faste vilkår. 

Til tross for gode argumenter, har Domstolen sagt at hver enkelt produsent må 

regnes som et foretak, slik at landbrukssamvirket kan rammes både i sitt interne 

samarbeid og i samarbeid med andre (sammenslutninger av) foretak. 13 

2.23 Konkurransebegrensningskriteriet 

Det neste vilkåret er at samarbeidet må ha til formål eller virkning å hindre, 

innskrenke eller fordreie konkurransen. Alternativene «hindre, innskrenke eller 

fordreie» har ingen selvstendig betydning, og for enkelhets skyld bruker jeg i 

det følgende konkurransebegrensende om slikt samarbeid. Det er ikke 

nødvendig at alle de samarbeidende parters formål er å begrense konkurransen. 

Hvis konkurransebegrensende formål ikke kan påvises, må samarbeidets 

virkninger på fellesmarkedet analyseres. Art. 85(1) omfatter ikke bare 

begrensninger av eksisterende konkurranse; også samarbeid som kan begrense 

fremtidig konkurranse kan rammes av forbudet. Eksempler på samarbeid som 

kan begrense konkurransen er prissamarbeid, produksjons- eller omsetnings-
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begrensninger og markedsdeling. De sakene jeg gjennomgår i kap. 3 nedenfor 

gir gode illustrasjoner på hvordan landbrukssamvirke i praksis begrenser 

konkurransen. 

2.24 Merkbarhetskravet 

De fleste tilfeller av samarbeid mellom landbruksforetak vil bare i ubetydelig 

grad påvirke konkurransen og samhandelen. Det følger av langvarig praksis fra 

Domstolen at slikt samarbeid faller utenfor art. 85(1). 14 Det stilles med andre 

ord et merkbarhetskrav. 15 Kommisjonen har utstedt en meddelelse hvor den 

setter opp mer konkrete kriteria for hvor grensene for «ubetydelig» (etter dens 

mening) må trekkes. 16 I følge denne meddelelsen er avtaler m.m. vanligvis 

ubetydelige - og følgelig utenfor art. 85(1) - hvis de deltakende partenes 

samlede årlige omsetning ikke overstiger 200 mill. ECU (dvs. omlag 1.7 mrd. 

norske kroner) og partenes andel på markedet ikke utgjør mer enn 5 prosent. 

Ved avgrensningen av det relevante markedet bruker Kommisjonen og Dom

stolen i vid utstrekning samme metode som ved anvendelse av R. art. 86. 17 

2.3. VIRKNINGENE AV OVERTREDELSE 

Det følger av art. 85(2) at avtaler, vedtak o.l. som er uforenlige med art. 85(1) 

er uten rettsvirkning, dvs. at de er ugyldige fra inngåelsen/vedtagelsen av. Hvis 

bare deler av avtalen e.l. omfattes av forbudet, og disse kan skilles fra resten, 

rammer ugyldigheten i følge Domstolen likevel bare disse delene. 18 Siden 

resten av avtalen e.l. ikke omfattes av art. 85, må ugyldighetens eventuelle 

rettsvirkninger for disse delene i så fall måtte bedømmes etter nasjonal rett. 
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Ved overtredelse av forbudet i art. 85(1) kan Kommisjonen ilegge bøter. 19 

Disse bøtene kan ikke overstige 1 million ECU (8.4 mill. NOK) eller 10 prosent 

av foretakets årlige omsetning.2° Kommisjonen skal ved bøtefastsettelsen ta 

hensyn til hvor alvorlig og hvor langvarig overtredelsen av art. 85(1) har vært. 21 

Kommisjonen har ved fastsettelsen av bøter flere ganger regnet det som en 

formildende omstendighet at samarbeidet skjedde i primærnæringer. I Meldoc 

tok Kommisjonen hensyn til at fire av de fem kartelldeltagerne var samvirke

foretak eiet «af landmænd, hvis indkomst afhænger direkte af deres 

andelsselskabs driftsresultater». 22 Også i Pelsdyr-saken tok Kommisjonen ved 

bøtefastsettelsen hensyn til at overtredelsen skjedde innenfor rammene av et 

samvirkeforetak. 23 Selv om samarbeid vedrørende landbruksprodukter ved 

bøtefastsettelsen tildels er blitt behandlet mildere enn vanlig, har bøtene også 

her vært relativt store. 24 I Meldoc-saken fikk de fem deltagende meieriene 

tilsammen 6,5 mill. ECU (omlag 55 mill. norske kr.) i bøter, mens kartell

deltagerne i Sukker-saken fikk bøter på rundt 9 mill. ECU (omlag 75 mill. kr). 25 

Andre konsekvenser av at forbudet i art. 85(1) brytes, for eksempel 

erstatningsansvar, kan følge av nasjonal rett. 

2.4. FRITAKSMULIGHETER: ART. 85(3) 

2. 41 Innledning 

At samarbeid strider mot art. 85(1) - og ikke er unntatt i henhold til forordning 

26 - medfører ikke nødvendigvis at det er forbudt og uten rettsvirkning. Det 

følger av art. 85(3) at det kan erklæres at forbudet i 85(1) ikke skal anvendes 
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på samarbeid eller typer samarbeid 

«som bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller som bidrar til å fremme 
den tekniske eller økonomiske utviklin_g, samtidig som de sikrer forbrukerne en rimelig andel 
av de fordeler som er oppnådd, og uten 
a. å pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for å nå 
disse mål, eller 
b. å gi disse foretak mulighet til å utelukke konkurranse for en vesentlig del av de varer det 
gjelder». 

Traktaten åpner dermed muligheten for å frita samarbeid som til tross for sine 

konkurransebegrensende virkninger, etter en totalvurdering likevel betraktes som 

samfunnsøkonomisk fordelaktige. 26 Bestemmelsen åpner både for å unnta 

samarbeid på individuelt grunnlag og for å frita spesielle typer samarbeid, 

gjennom de såkalte gruppefritakene. 

2.42 Individuell dispensasjon 

For å kunne oppnå individuell dispensasjon, må samarbeidet meldes til 

Kommisjonen, som har eksklusiv kompetanse til å dispensere fra 85(1) i 

enkelttilfeller. 27 Denne eneretten er gitt for å skape rettssikkerhet for de 

involverte foretakene og for å sikre at de ikke utsettes for forskjellsbehandling. 

Art. 85(3) inneholder ikke noe automatisk unntak slik forordning 26 gjør. 

Kommisjonen gis en diskresjonær adgang til å dispensere fra forbudet i art. 

85(1), jfr. formuleringen «kan ... erklæres».28 Hvis Kommisjonen finner at den 

vil dispensere, avgjør den selv fra hvilket tidspunkt dette skal få virkning.29 For 

foretak som har anmeldelsesplikt, kan vedtaket likevel ikke gis virkning for 

tiden før anmeldelse inngis. 

Domstolen har flere ganger holdt muligheten åpen for at det kan tas hensyn til 
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samvirkets særtrekk ved vurderingen av søknader om individuelle dispensa

sjoner. De største problemene for samvirkeforetakene ligger som oftest i 

vilkåret om at samarbeidet ikke må begrense konkurransen i større utstrekning 

enn absolutt nødvendig for å oppfylle de to positive vilkårene. Spørsmålet om 

fritak etter art. 85(3) for samvirke kom først opp i saken om Osteløype. 

Cooperatieve Stremsel- en Kleursel-fabriek er et nederlandsk samvirkeforetak 

(kooperativ) som produserer animalsk osteløype. Løype er et gjæringsmiddel 

som er nødvendig i osteproduksjonen. Deltakerne i sammenslutningen er alle 

nederlandske andelsmeierier, og disse var forpliktet til å kjøpe all den løype de 

brukte fra kooperativet. I tillegg måtte meieriene ved uttreden betale et ikke 

ubetydelig beløp til kooperativet. Siden osteløype ikke er oppført som 

landbruksprodukt i vedlegg Il, kunne man som nevnt ikke nyte godt av 

unntakene i forordning 26. Kooperativet - i klagesaken støttet av den 

intervenerende franske regjering - anførte at den eksklusive kjøpsforpliktelsen 

og «gebyret» ved uttreden var naturlige og nødvendige elementer i et 

samvirkeforhold.3° Kooperativers levedyktighet er avhengig av regelmessig 

tilførsel av råvarer og/eller jevn avsetning av produksjonen, 31 og landbruks

næringens eksistens er avhengig av levedyktige samvirkeforetak. Den franske 

intervensjonen skjedde nettopp for å ivareta interessene til de mange franske 

landbrukskooperativene med tilsvarende vedtektsbestemmelser: 

«At anfægte sådanne regler under henvisning til, at de under alle omstændigheder i sig selv 
og uafhængigt af sammenhængen strider mod artikel 85, stk. 1, i traktaten, er det samme som 
at fratage landbrugets andelsforetagender enhver overlevelsesmulighed» (side 862). 

Domstolen avviste anvendelse av art. 85(3) fordi de to aktuelle forpliktelsene 

etter dens mening begrenset konkurransen i større grad enn nødvendig. Den 

presiserte derimot at «denne sag ikke handler om stillingen for de andels-
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foretagender, som den franske regering har tænkt på, og som hører hjemme i 

en anden sammenhæng» (premiss 25). Dette gjør Domstolen åpenbart for å 

presisere at dens avgjørelse er konkret og ikke prinsipielt begrunnet. I 

Osteløype-saken var nemlig forholdene spesielle. Kooperativet hadde en meget 

sterk stilling: Dets deltakere sto for over 90 prosent av osteproduksjonen (og 

dermed også innkjøpet av løype) i Nederland (se premiss 18). Betydning hadde 

nok også at kooperativet bare indirekte hadde tilknytning til primærprodusentene 

(melkebøndene eide de deltagende meieriene), slik at landbruksinteressene ikke 

gjorde seg så sterkt gjeldende. 32 

Ti år senere kom en lignende sak opp på nytt, denne gang for Retten i første 

instans.33 Danske Pelsdyravleres Forening (DPF) er et samvirkeforetak (andels

forening) som virker som salgsorganisasjon for dets 5000 medlemmer. 34 For 

å kunne nyte godt av visse fordeler, måtte medlemmene selge hele sin 

produksjon gjennom foreningen. I motsetning til Osteløype-saken la vedtektene 

imidlertid ingen begrensninger på medlemmenes rett til å tre ut av foreningen. 

I sin avgjørelse sa Retten uttrykkelig at det ved vurderingen av individuell 

dispensasjon etter art. 85(3) kan tas hensyn til samvirkeforetakenes særlige 

kjennetegn. 35 I denne saken var anvendelse av art. 85(3) likevel ikke aktuelt, 

fordi DPF glemte å anføre bestemmelsen i sin stevning. Art. 85(3) kom først 

opp under sakens gang (i replikken), og Retten måtte derfor avvise anførselen. 36 

2.43 Gruppefritak 

Fordi saksbehandlingen av anmodninger om individuelle dispensasjoner er 

arbeidskrevende, og på grunn av mangelen på ansatte, har Kommisjonen satset 

på å utnytte sine muligheter til å utstede gruppefritak. 37 På grunnlag av 
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kompetanse gitt i rfo. 19/6538 og rfo. 2821/7139 har Kommisjonen utstedt åtte 

generelle slike fritak. Disse fritakene omfatter samarbeide om eksklusiv 

distribusjon, 40 eksklusivt kjøp, 41 patentlisenser, 42 salg og service av motor

kjøretøyer, 43 spesialisering,44 forskning og utvikling, 45 franchise46 og knowhow

lisenser.47 I tillegg er det gitt visse gruppefritak innen transport og forsikring. 

Samarbeid som omfattes av et gruppefritak er uten videre fritatt fra art. 85(1) 

og behøver ikke meldes til Kommisjonen. Det er ikke noe prinsipielt i veien 

for at landbrukssamvirke kan nyte godt av disse fritakene, men dette må i så fall 

skje på lik linje med andre foretak. 

Noter: 

1. Slik sak 123/83: BNIC mot Clair, Saml. 1985 side 392. 

2. Se for eksempel sak C-41/90: Ho.fner og Elser, Saml. 1991 side 1979, premiss 
21 på side 2016. 

3. Se for eksempel sak 123/83: BNIC mot Guy Clair, Saml. 1985 side 391 (premiss 
17). Se også Kommisjonens vedtak i Aluminiumsprodukter, (1985) EFT L 92/1. 

4. Se for eksempel Domstolens avgjørelse i sak 155/73: Den italienske stat mot 
Sacchi, Saml. 1974 side 409. 

5. Se hhv. f.eks. BNIC mot Guy Clair, op.cit. premiss 19 og sak 258/78: Nungesser 
mot Kommisjonen, Saml. 1982 side 2015. 

6. Se som eksempler sak 222/82: Apple and Pear Development Council mot Lewis, 
Saml. 1983 side 4083 og sak 218/85: Cerafel mot Campion, Saml. 1986 side 
3513 (særlig dommens premiss 11). 

7. Om handelssammenslutninger på landbrukssektoren se for eksempel Domstolens 
avgjørelse i Frubo, avsnitt 3.4 nedenfor. 

8. Se for eksempel Domstolens avgjørelse i sak 22/71: Beguelin, Saml. 1971 side 
949. Gruppens konkurransebegrensende opptreden kan i stedet vurderes i forhold 
til art. 86, se avsnitt 4 nedenfor. 

9. Se f. eks. Kommisjonens vedtak i Polypropylene, EFT (1986) L 230/1, pkt. 99. 

10. Jfr. Domstolens avgjørelse i sak 15/74: Centrafarm mot Sterling Drug, Saml. 
1974 side 1147. 

11. Se Kommisjonens vedtak i Christiani og Nielsen, EFT 1969 L 165/12. 
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12. Se Domstolens avgjørelse i sak 32/78: BMW Belgia mot Kommisjonen, Saml. 
1979 side 2435. 

13. Se saken om Osteløype, avsnitt 2.42 nedenfor. Dette har blitt kritisert i teorien, 
se Ottervanger på side 221-222. 

14. En av de første avgjørelsene hvor Domstolen foretok en slik innskrenkende 
fortolkning av art. 85(1) var i sak 5/69: Volk, Saml. 1969 side 295. 

15. En grundig redegjørelse for dette kravet finnes i Rognstad: Bagatellavtaler i EFs 
konkurranserett (Senter for EF-retts IUSEF-serie nr. 5, 1992). 

16. Kommissionens meddelelse af 3. september 1986; EFT C 231/2. 

17. Slik Rognstad op.cit. side 41. Se avsnitt 4.2 nedenfor. 

18. Se sak 56/65: STM, Saml. [1965-1968] 211 på side 217, (1966) CMLR 357 på 
side 376, og sak 319/82: Societe de vente de ciments et betons, Saml. 1983 side 
4173, premiss 12. 

19. Se rådsforordning 17/62, art. 15, jfr. R. art. 87(2)a. Rfo 17 av 6.2.62 er den 
første forordning om anvendelse av bestemmelsene i R. art 85 og 86. 
Opprinnelig referanse JO 1962 nr. 13 av 21.2.62 side 204, med senere endringer. 

20. 1 ECU tilsvarer pr. januar 1994 omkring 8 kroner og 40 øre. 

21. Se rfo. 17/62 art. 15(2). Om de momenter Domstolen legger til grunn ved 
vurderingen av hvor alvorlig overtredelsen er, se avgjørelsen i sakene 
100-103/80: Pioneer, Saml. 1983, side 1825. 

22. EFT side 64. Nærmere om saken i avsnitt 3.523 nedenfor. 

23. Vedtakets premiss 14. Vedtaket ble klaget inn for Førsteinstansretten, men 
Retten velsignet denne delen av Kommisjonens bøtepolitikk. Når Retten reduserte 
boten med 40 prosent skyldtes ikke at den syntes landbruksforetak burde 
særbehandles ytterligere, jfr. dommens premisser 161-162. 

24. De kan likevel ikke måle seg med de største bøtene mot industriforetak, f.eks. 
vedtak 92/163 av 24.7.91: Tetra Pak, EFT [1992] L 72/1, hvor boten lød på 75 
millioner ECU, dvs. omlag 630 millioner NOK. 

25. Domstolen reduserte i klagesakene bøtene kraftig, slik at det endelige resultatet 
ble bøter på omlag 1,5 millioner ECU. Årsaken til reduksjonen var at vedtaket 
ble delvis annullert. 

26. EØS-avtalens art. 53(3) er likelydende. 

27. Se rfo. 17/62 art. 4(1), jfr. art. 9(1). 

28. Kommisjonens vedtak kan prøves av Domstolen fullt ut, R. art. 173 og avsnitt 
6.2 nedenfor. 

29. Se rfo. 17/62 art. 6. 
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30. Se premiss 9 side 866 og anførslene side 856-857 (kooperativet) og 861-863 
(Frankrike). 

31. «[E]ftersom andelsselskabet ikke har nogen inskudskapital og således alene får 
midler gennem salget af løbe og farvestoffer, ville ingen af dets medlemmer 
deltage i beslutninger om investeringer ... ·uden at være sikker på at alle andre 
medlemmer var forpligtede til udelukkende at købe løbe og farvestoffer hos 
andelsselskabet og ikke uden videre kunne udtræde af dette.» (Generaladvokat 
Warner på side 879). 

32. Slik Ottervanger på side 222. Se også Generaladvokat Warner, særlig på side 
873. 

33. Danske Pelsdyravleres Forening, sak T-61/89; dom av 2. juli 1992, ennå ikke 
publisert. Rettens avgjørelse ble ikke anket til Domstolen. 

34. Pels er heller ikke oppført i vedlegg li, slik at DPF falt utenfor forordningens 
virkeområde, jfr. ovenfor. 

35. Premiss 52. Se også premiss 78 in fine. Se også Generaladvokat Warner i 
Osteløype på side 873. 

36. Se domspremissene 145 til 148. 

37. Det er Kommisjonens generaldirektorat (DG) IV som er ansvarlig for 
konkurransesaker. DG IV hadde med stort og smått 373 ansatte ved utgangen av 
1991. Kommisjonen innvilger bare 5-10 individuelle dispensasjoner pr. år. 

38. JO 1965 side 533; OJ Sp. Ed. [1965-66] side 35. 

39. JO 1971 L 285/46; OJ Sp. Ed. [1971] side 1032. 

40. Kfo. 1983/83, EFT L 173/1. Nærmere om dette gruppefritaket Stemshaug i 
IUSEF nr. 6 (Oslo 1992). 

41. Kfo. 1984/83, EFT L 173/5. 

42. Kfo. 2349/84, EFT L 219/15. 

43. Kfo. 123/85, EFT L 15/16. 

44. Kfo. 417/85, EFT L 53/1. 

45. Kfo. 418/85, EFT L 53/5. 

46. Kfo. 4087/88, EFT L 359/46. 

47. Kfo. 556/89, EFT L 61/1. 
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3. UNNTAKENE I FORORDNING 26 

3.1. INNLEDNING. OVERSIKT 

Forordning 26 art. 2 inneholder tre unntak fra forbudet i art. 85(1). De to 

første unntakene gjelder samarbeid som utgjør en nødvendig del av en nasjonal 

markedsordning eller som er nødvendig for å nå den felles landbrukspolitikkens 

målsetninger, se avsnittene 3.3 og 3.4 nedenfor. Disse unntakene er av 

underordnet betydning for samvirkeforetak, men kan være aktuelle for 

samarbeid som ikke tilfredsstiller vilkårene i det særlige samvirkeunntaket i art. 

2, 2. punktum. Dette tredje unntaket omfatter visse former for samarbeid 

mellom bønder og andre primærprodusenter, typisk i samvirkeforetak. Siden 

dette er det absolutt viktigste unntaket for landbrukssamvirket vil det bli viet 

størst plass, avsnitt 3 .5. Før jeg går nærmere inn på innholdet av disse 

unntakene, må jeg imidlertid se nærmere på forordningens saklige virkeområde. 

3.2. FORORDNINGENS VIRKEOMRÅDE 

Forordning 26 gjelder samarbeid vedrørende produksjon av eller handel med 

vedlegg Il-varer. Vedlegg Il inneholder en liste over de varer som regnes som 

landbruksprodukter i EF og som faller inn under den felles landbrukspolitikk 

(FLP), dvs. Traktatens art. 39 til 46. 1 I R. art. 38(1), 2. punktum defineres 

landbruksprodukter som produkter fra jorden, fra husdyrhold og fra fiske, samt 

produkter av disse landbruksvarer som har gjennomgått en første foredlings

prosess. Vedlegg Il inneholder følgelig ikke bare primærprodukter (råvarer), 

men også mange foredlede produkter. Som eksempler på slik 
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førstegangsforedling kan nevnes slakting, fremstilling av meieriprodukter, 

bearbeiding og konservering av kjøtt, frukt, grønnsaker og fisk, maling av korn, 

fremstilling av sider og fruktvin og raffinering av sukker Samarbeid knyttet til 

denne førstegangsforedlingen eller omsetningen av de foredlede produktene kan 

altså også omfattes av forordningens unntak. 

Hvis man nå skulle ønske å endre vedlegg Il, må de omstendelige prosedyrene for 
traktatendringer nedfelt i R. art. 236 følges. På denne bakgrunn er det ikke særlig sannsynlig 
med strykninger eller tilføyelser i listen over landbruksprodukter. 

Listen i vedlegg Il må betraktes som uttømmende og den må - fordi den danner 

grunnlaget for unntak fra traktatbestemmelser - fortolkes restriktivt. 2 Domstolen 

har ved flere anledninger understreket at det er vedlegg Il som er den 

autoritative listen over hvilke varer som regnes som landbruksprodukter, og at 

det ikke er avgjørende hvorvidt det aktuelle produktet omfattes av definisjonen 

i art. 38(1), 2. punktum. Det er nemlig slik at vedlegg Il utelater enkelte 

produkter som etter alminnelig forståelse omfattes av denne definisjonen, og 

hvor de spesielle landbrukspolitiske hensyn gjør seg gjeldende. Se for eksempel 

Domstolens avgjørelse i CILFIT 2,3 som gjaldt ull, og Rettens avgjørelse i 

Pelsdyr, som gjaldt pels. Bomull og skogbruksprodukter er eksempler på andre 

varer hvis produsenter det kan være naturlig å likestille med landbruksforetak, 

men som altså faller utenfor forordningens virkeområde. 4 I Osteløype-saken sa 

Domstolen videre at forordningen heller ikke kommer til anvendelse i saker 

hvor det aktuelle produktet (osteløype) er et hjelpestoff i produksjonen av et 

vedlegg Il-produkt (ost), se domspremiss 21. 

Listen i vedlegg Il baserer seg på den felles tolltariff (Brussel-nomenklaturen), jfr. R. art. 
18-29. Siden det ikke finnes noen fellesskapsrettslige regler som forklarer begrepene i 
vedlegget, har Domstolen sagt at de forklarende bemerkninger til nomenklaturen kan legges 
til grunn ved fortolkningen (Se for eksempel Osteløype, premiss 20). 
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Det kan hende at samarbeid vedrører både vedlegg Il-produkter og varer som 

ikke står oppført der. Man kan da tenke seg at den ene delen av avtalen 

omfattes av forbudet i art. 85(1) og følgelig er ugyldig, mens den andre delen 

er unntatt i kraft av forordning 26 art. 2. Om muligheten for delvis ugyldighet 

se avsnitt 2.3 ovenfor. 

Varer som ikke står i vedlegg Il regnes som industrivarer, og foretak som 

produserer og/eller omsetter slike varer er industriforetak som ikke kan nyte 

godt av det særlige regimet for landbruksforetak. Deler av norsk 

landbrukssamvirke vil følgelig falle utenfor det særlig gunstige regimet i 

forordning 26. Dette gjelder både Norges Pelsdyralslag, som i 1991 hadde 

2800 medlemmer og en omsetning på 187 millioner kroner, og Norges 

Skogeierforbund som hadde 58 000 medlemmer og en omsetning på 2,4 

milliarder kroner. 5 Kommisjonen har riktignok bare i mindre grad rettet 

oppmerksomheten mot selve skogdriften (primærproduksjonen), men signaliserte 

i 1990 at den vil slå ned på konkurransebegrensninger også i de tilfellene hvor 

primærprodusenter er involvert. 6 

Kommisjonen uttalte dette i forbindelse med saken mot The Irish Hardwood and Panel 
Products Association. Foreningens vedtekter inneholdt en klausul som oppmuntret 
medlemmene til kun å kjøpe tømmer fra anerkjente importører, dvs. importører som kun 
solgte tømmer til medlemmer av foreningen. Kommisjonen fant at såvel formålet med som 
virkningen av vedtektsbestemmelsen var å hindre medlemmene i å kjøpe tømmer gjennom 
ikke-godkjente importører, noe som var klart konkurransebegrensende. Etter forhandlinger 
besluttet foreningen å fjerne klausulen, og saken ble derfor ikke forfulgt videre (se «Europe» 
10.2.1990, side 13). 
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3.3. UNNTAKA: SAMARBEID SOM ER EN NØDVENDIG DEL AV 

EN NASJONAL MARKEDSORDNING 

3.31 Innledning 

R. art. 85(1) gjelder for det første ikke for samarbeid som utgjør en nødvendig 

del av en nasjonal markedsordning.7 Hensikten med dette unntaket er å unngå 

at anvendelsen av forbudet i art. 85(1) hemmer nasjonale markedsordninger, se 

forordningens fortale 3. ledd. Siden de nasjonale ordningene gradvis erstattes 

av felles markedsordninger, er dette først og fremst en overgangsbestemmelse. 8 

Det er nå opprettet felles markedsordninger for de fleste landbruksprodukter, 

men fortsatt gjenstår poteter, honning, hestekjøtt, landbruksalkohol, 

alkoholbasert eddik, samt tropiske produkter. 9 Unntaket vil derfor ha betydning 

inntil det er opprettet felles markedsordninger også for disse produktene. 

Kommisjonen har ved en anledning funnet at dette unntaket kom til anvendelse, 

i den såkalte Nypotet-saken. Kommisjonen godkjente i denne saken 

konkurransebegrensninger som var nødvendige for den franske markedsordning 

for nypoteter. For å omfattes av dette unntaket må samarbeidet for det første 

utgjøre en nødvendig del av en nasjonal markedsordning (avsnitt 3.32 nedenfor). 

Det kreves videre at det dreier seg om en lovlig markedsordning, dvs. en 

ordning som de nasjonal myndigheter i henhold til fellesskapsretten er 

kompetent til å innføre eller opprettholde (avsnitt 3.33). I sitt vedtak i 

Nypoteter kommer Kommisjonen med ytterligere ett vilkår, nemlig at 

samarbeidet ikke utelukker konkurransen. 10 Jeg kan ikke se at det finnes 

dekning for dette i forordning 26. En slik oppfatning er også vanskelig å forene 

med den forrang Traktaten og Domstolen har gitt landbrukssektoren. 
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3.32 Nasjonal markedsordning 

Domstolen har definert «markedsordning» som en kombinasjon av mekanismer 

og rettslige institusjoner som de kompetente myndigheder bruker for å 

kontrollere og regulere markedet. 11 Markedsordningen må altså være organisert 

eller i det minste anerkjent av nasjonale myndigheter i kraft av statens 

suverenitet. Det kreves imidlertid ikke at markedet reguleres (eller at 

markedsreguleringen godkjennes) ved lov. Det spiller heller ingen rolle om 

gjennomføringen av ordningen er delegert til private foretak og/eller 

sammenslutninger av slike, så lenge myndighetene fører et visst tilsyn. Den 

franske markedsordningen ble godkjent av Kommisjonen i Nypoteter, til tross 

for at gjennomføringen av markedsordningen var delegert til syv såkalte 

«økonomiske landbruksutvalg» (POer). Kommisjonen la vekt på at de franske 

landbruksmyndighetene førte tilsyn med såvel opprettelsen av POene som de 

avtaler og beslutninger som ble fattet innenfor deres rammer. 

Videre må de offentlige tiltakene ha et visst omfang; enkelttiltak fra 

myndighetenes side er ikke tilstrekkelig. I Charmasson-saken var spørsmålet 

hvorvidt bestemmelsen i R. art. 33 også gjaldt for varer hvor det eksisterte 

lovlige nasjonale markedsordninger. 12 For å kunne besvare dette spørsmålet 

måtte Domstolen først avgjøre hvorvidt en enkeltstående importavgift (et såkalt 

kontingentsystem) var tilstrekkelig til å utgjøre en nasjonal markedsordning. 

Domstolen sa at en markedsordning må utgjøre «et kompleks af strukturindgreb» 

og «en helhed af retsmidler», og at et simpelt kontingentsystem ikke kunne 

oppfylle disse betingelsene. 13 Kravet til en markedsordning må likevel vurderes 

i forhold til strukturen på det aktuelle markedet og det derav følgende behovet 

for offentlig regulering. 
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De felles markedsordninger skal ta sikte på de mål som er satt i artikkel 39, se 

R. art. 40(3). I Nypotet-saken hevder Kommisjonen at også de nasjonale 

markedsordninger må søke å nå disse målsetningene. 14 Kommisjonen støtter seg 

på en noe tvilsom analogi fra Domstolens avgjørelse i Charmasson, som gjaldt 

fortolkningen av Traktatens art. 43 flg. Det er vanskelig å harmonisere denne 

forståelsen med forordningens artikkel 2, som unntar samarbeid som utgjør en 

nødvendig del av en nasjonal markedsordning eller som er nødvendig for å nå 

målsetningene i art. 39. Hvis samarbeidet for å unntas etter første alternativ må 

være en nødvendig del av en nasjonal markedsordning som forfølger de fem 

målsetningene i R. art. 39, kan jeg ikke se at dette alternativet har - eller 

noensinne har hatt - noen selvstendig betydning. Det kan vanskelig tenkes at 

samarbeid som er en nødvendig del av en nasjonal markedsordning som søker 

å nå målsetningene i art. 39, ikke selv er nødvendig for å nå målene. 

Bakgrunnen for dette unntaket var at medlemsstatene beholdt sin regulerings

kompetanse inntil det ble innført felles markedsordninger. Så lenge medlems

staten er kompetent til å innføre eller opprettholde slike ordninger, taler mye for 

at det må være opp til de nasjonale myndigheter å avgjøre hvilke målsetninger 

de vil søke å nå. Det avgjørende i forhold til dette unntaket må for det første 

være hvorvidt medlemsstaten er kompetent og for det annet om den har benyttet 

denne kompetansen, slik at det faktisk eksisterer en nasjonal markedsordning. 

3.33 Nasjonal kompetanse 

Domstolen har slått fast at den nasjonale markedsordning må være lovlig, dvs. 

at medlemsstaten må være kompetent til å innføre eller opprettholde slike 

tiltak. 15 Når man skal avgjøre om tiltakene er lovlige, må man ta utgangspunkt 
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i lojalitetsprinsippet nedfelt i R. art. 5. Art. 5(2) bestemmer at medlemsstatene 

skal avholde seg fra alle tiltak som kan sette virkeliggjøringen av Traktatens mål 

i fare. Dette gjelder både den overordnede integrasjonsmålsetningen nedfelt i 

R. art 2 og de mer spesifikke målsetninger som har kommet til uttrykk i art. 3, 

herunder å innføre en felles landbruks- og fiskeripolitikk. Opprettelse av felles 

markedsordninger er en sentral del av denne politikken. De enkleste tilfellene 

er samarbeid vedrørende landbruksprodukter som ennå ikke omfattes av noen 

felles markedsordning, som tilfellet var i Nypotet-saken. Her vil medlems

statene ha et stort spillerom for egne ordninger og tiltak. Disse nasjonale 

ordningene må likevel være forenlige med Traktatens alminnelige bestemmelser, 

for eksempel reglene i art. 9-36 om frie varebevegelser, jfr. Charmasson

dommen (premiss 8). Spørsmålet om nasjonal kompetanse er vanskeligere hvis 

det aktuelle produktet omfattes av en felles markedsordning. På bakgrunn av 

den generelle lojalitetsplikten i R. art. 5(2) har Domstolen slått fast at oppret

telsen av en felles markedsordning forplikter medlemsstatene til ikke å gjøre 

unntak fra denne ordningen eller på annen måte tilsidesette den. 16 Spørsmålet 

vil derfor være om de felles ordninger av markedene er uttømmende, eller om 

det etterlates noe rom for nasjonale reguleringer. Kommisjonen hevder flere 

steder med bred penn at eksistensen av en felles markedsordning i et hvert 

tilfelle utelukker muligheten for noen nasjonal markedsordning. 17 Jeg har 

vanskelig for å se at en slik absolutt påstand har dekning i gjeldende EF-rett. 

Domstolen har i flere saker sagt at nasjonale tiltak er forenlige med fellesskaps

retten såfremt de ikke bringer den aktuelle felles markedsordnings målsetninger 

eller funksjon i fare. 18 Noe eksakt svar på spørsmålet om nasjonal restkompe

tanse får man imidlertid bare ved å foreta en konkret vurdering av den enkelte 

felles markedsordning, noe som ville sprenge rammene for dette notatet. 19 
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3.4. UNNTAK B: SAMARBEID SOM ER NØDVENDIG FOR Å NÅ DE 
0 

LANDBRUKSPOLITISKE MALSETNINGENE 

3. 41 Innledning 

R. art. 85(1) gjelder for det annet ikke for samarbeid som er nødvendig for å 

nå målsetningene i R. art. 39. 20 Til grunn for dette unntaket ligger et ønske om 

at håndhevingen av konkurransereglene ikke skal hindre gjennomføringen av 

den felles landbrukspolitikk. 21 Dette må igjen sees på bakgrunn av Romatrak

tatens generelle prioritering av landbruksektoren foran konkurranseinteressene. 22 

I dette avsnittet vil jeg først redegjøre for den felles landbrukspolitikkens 

målsetninger (avsnitt 3.42). Jeg vil deretter se på samarbeid mellom 

landbruksforetak som er nødvendig for at de skal kunne utføre oppgaver de er 

tillagt i de felles markedsordninger (3.43). I og med at landbrukspolitikken har 

blitt gitt forrang fremfor konkurransepolitikken, vil slikt samarbeid være unntatt 

fra R. art. 85(1). 23 Det rettslige problemet ligger derfor først og fremst i å 

avgjøre hvilke konkurransebegrensninger som er nødvendige for at foretakene 

skal kunne ivareta sine forvaltningsoppgaver. Selv om samarbeidet ikke er 

nødvendig for gjennomføringen av markedsordningene, er det ikke dermed sagt 

at det faller utenfor dette unntaket. Det sentrale spørsmålet for disse foretakene 

er hvorvidt de felles markedsordningene må betraktes som uttømmende 

reguleringer av de tiltak som er nødvendige for å nå målsetningene i R. art. 39, 

eller om samarbeid kan unntas selv om det ikke er nødvendig for at foretakene 

skal utføre oppgaver i landbruksforvaltningen. I det konkrete tilfelle vil man 

bare kunne finne det endelige svaret på dette ved å vurdere samarbeidet opp mot 

den aktuelle markedsordning. I avsnitt 3.44 vil jeg likevel - i lys av praksis -

forsøke å si noe generelt om denne vurderingen. 
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I de sakene hvor det har vært spørsmål om anvendelse av dette unntaket, har 

Kommisjonen hver gang kommet til at vilkårene ikke er oppfylt. I 

Sukkerrør-saken kan imidlertid ikke Kommisjonens bemerkning om at 

samarbeidet var «within the objectives contemplated by Article 39 of the Treaty» 

forstås på noen annen måte enn at avtalene ville vært unntatt dersom de hadde 

vært i strid med art. 85(1). 24 

3 .42 Den felles landbrukspolitikks målsetninger 

Det følger av R. art. 39(1) at målsetningene for den felles landbrukspolitikk er 

å øke ·produktiviteten i landbruket, sikre landbruksbefolkningen en rimelig 

levestandard, stabilisere markedene, garantere sikre forsyninger og sikre 

forbrukerne rimelige priser. Målsetningene er til dels innbyrdes motstridende 

og bærer klart preg av å være kompromisser mellom ulike interesser. 25 At 

landbruksbefolkningen skal sikres en rimelig levestandard er ikke alltid forenlig 

med at forbrukerne samtidig skal få kjøpe landbruksprodukter til en rimelig 

pris. Domstolen innså tidlig at alle målsetningene i artikkel 39 ikke alltid kan 

nås samtidig, og har påpekt at de må forstås som et hele. Ved legalitetskontroll 

av landbrukslovgivning har Domstolen konsekvent hevdet at noen målsetninger 

- i alle fall midlertidig - kan gis prioritet foran andre. Den har endog godkjent 

lovgivning som tjener bare ett av målene. Domstolen har ofte gitt bøndenes 

levestandard (den «sosiale» målsetning) prioritet foran forbedring av produktivi

teten (den «økonomiske» målsetning). Landbruksbefolkningens interesser har 

også blitt prioritert foran forbrukernes interesser. 
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3 .43 Samarbeid som er nødvendig for de felles markedsordninger 

På samme måte som i norsk landbruks- og fiskeriforvaltning - om enn i langt 

mer begrenset grad - overlates deler av gjennomføringen av den felles 

landbrukspolitikk til næringen selv. I dette avsnittet vil jeg se på samarbeid 

mellom landbruksforetak som er nødvendig for at disse skal kunne utføre 

oppgaver de er tillagt i de felles markedsordninger. Slikt samarbeid er som 

nevnt pr. definisjon nødvendig for å nå målsetningene i R. art. 39 og følgelig 

omfattet av dette unntaket. Det må fremheves at landbruksforetak ikke er 

automatisk unntatt fra art. 85(1) selv om de er tillagt oppgaver under en felles 

markedsordning.26 Unntaket gjelder bare så fremt foretakene ikke går lenger 

i å begrense konkurransen enn hva som er nødvendig for at de på forsvarlig vis 

skal kunne ivareta sine forvaltningsoppgaver. Så vidt jeg vet har art. 85(1) 

riktignok ikke blitt anvendt på sammenslutninger som er tillagt oppgaver i 

markedsforvaltningen, men det forutsettes i flere av de felles markedsordninger 

at dette er mulig. 

Som nevnt i avsnitt 1.4 inneholder de felles markedsordninger tiltak som i stor 

grad begrenser konkurransen. Dette kan være ordninger med prisinterven

sjoner, tilbaketrekning med dertil hørende økonomisk støtte, kvoteordninger, 

ordninger med langsiktige (faste) leveranser, standardkontrakter, osv. De ulike 

markedsordningene kan autorisere eller nødvendiggjøre forskjellige typer 

samarbeid mellom landbruksforetak. De kan for det første inneholde regler om 

horisontalt («intra-branch») samarbeid. Som eksempel kan nevnes den rollen 

produsentorganisasjonene (POene) spiller i gjennomføringen av markedsord

ningen for fisk. 27 Bortsett fra at medlemsskap er frivillig, tilsvarer POene i 

grove trekk de norske fiskesalgslagene. Hovedelementet i denne prisordningen 
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er tilbaketrekning, dvs. at fisk trekkes tilbake fra markedet hvis prisen faller 

under et visst nivå. Hensikten er å presse prisene opp igjen. Denne ordningen 

bestyres av POene, og fiskere hvis fangst trekkes tilbake, kompenseres 

økonomisk (får sin «betaling») av disse. Forutsatt at de holder seg innenfor 

visse rammer, mottar POene i sin tur økonomisk støtte fra Fellesskapet. Denne 

ordningen forutsetter at fiskerne går sammen i POer. For å oppnå anerkjennelse 

fra Fellesskapet, må medlemmene blant annet forplikte seg til å omsette hele sin 

fangst gjennom - eller på vilkår fastsatt av - POen. På visse vilkår kan denne 

markedsdisiplinen utvides til også å gjelde ikke-medlemmer. Dette og andre 

elementer av samarbeidet innen POene virker sterkt konkurransebegrensende, 

og er i utgangspunktet klart uforenlig med forbudet i R. art 85(1). 

I tillegg til de ulike markedsordningene, har man forordning 1360178 om 

økonomisk støtte til produsentgrupper (PGer) og sammenslutninger av slike 

(EFT L 166/1). Denne forordningen går på tvers av markedsordningene for de 

forskjellige produktkategoriene. Forordningens virkeområde er likevel avgren

set til visse land eller regioner (hovedsaklig Middelhavslandene og Belgia) og 

til visse produkter. Forordningen omfatter ikke de produkter som har bestem

melser om POer/PGer i egne markedsordninger, se ovenfor. Det er noe uklart 

i hvilken grad Fellesskapet ved å yte økonomisk støtte godkjenner det samarbei

det som finner sted innenfor produsentgruppen. Forordningen åpner i alle fall 

for at art. 85(1) kan anvendes også på slikt samarbeid, se art. 8 d) og art. 17. 

For det annet inneholder flere markedsordninger bestemmelser om vertikalt 

(«inter-branch») samarbeid, dvs. samarbeid mellom foretak på ulike nivåer i 

produksjons- og omsetningskjeden, for eksempel mellom primærprodusenter og 

36 



3. Unntakene i forordning 26 

foredlere. Et eksempel på dette ser man 1 markedsordningen for sukker. 28 

Sukkerforordningen inneholder f.eks. bestemmelser som tillater meget detaljerte 

avtaler mellom kjøpere og produsenter av sukkerroe/-rør (i art. 7). 

Et godt eksempel finner man også i Kommisjonens forslag til forordning om vertikalt 
samarbeid i tobakkssektoren (KOM[91] 338 endelig, av 14.10.91. Denne forordningen 
autoriserer samarbeid mellom tobakksprodusenter (dvs. -dyrkere), foredlere og grossister. 
Forordningens art. 7 unntar uttrykkelig slikt samarbeid fra art. 85(1), men det presiseres at 
unntaket ikke omfatter avtaler m.m. som kan medføre konkurransebegrensninger som ikke 
er absolutt nødvendige for å nå målsetningene for den felles landbrukspolitikk (3. ledd). 

I 1990 tok Kommisjonen initiativet til en styrking av det vertikale samarbeid 

også i andre sektorer. 29 Det følger forutsetningsvis av Kommisjonens rapport 

at slikt samarbeid kan komme i konflikt med konkurransereglene. Samarbeid 

som ikke omfattes av forordning 26 vil derfor trenge særlige ordninger hjemlet 

i R. art. 42 og 43 (se rapportens side 2). Kommisjonen understreker imidlertid 

at man må søke å unngå konkurransebegrensninger som ikke er nødvendig for 

å nå de landbrukspolitiske målsetningene (side 8). Initiativet fikk en blandet 

mottakelse og dets videre skjebne er uviss. 

3.44 Privat samarbeid 

3.441 Innledning 

De største rettslige problemene knytter seg imidlertid til konkurranse

begrensende samarbeid som ikke er nødvendig for at foretakene skal kunne 

ivareta oppgaver i forvaltningen av de felles markedsordninger. I det følgende 

kaller jeg dette for «privat samarbeid». Spørsmålet i dette avsnittet er om slikt 

samarbeid likevel kan sies å være nødvendig for å nå målsetningene i R. art 39, 

og dermed falle inn under unntaket. 
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Hvis samarbeidet gjelder produkter som ikke omfattes av en felles 

markedsordning, vil foretakene ha store muligheter for å få sitt samarbeid 

unntatt. I disse tilfellene kan det også tenkes at samarbeidet er en nødvendig 

del av en nasjonal markedsordning, slik at det kan unntas etter 1. alternativ, se 

avsnitt 3 .3 ovenfor. De rettslige konfliktene oppstår vanligvis på sektorer hvor 

det.finnes en/elles markedsordning. Jeg vil først ta stilling til hvorvidt disse må 

betraktes som uttømmende reguleringer av alle tiltak som er nødvendige for å 

nå målsetningene i R. art. 39 (avsnitt 3.442). Deretter vil jeg - under 

forutsetning av at det er rom for privat samarbeid - se nærmere på unntakets 

mulige anvendelse på slikt samarbeid (avsnitt 3 .443). 

3. 442 Er de felles markedsordninger uttømmende? 

Kravet om at de private konkurransebegrensende tiltakene må være nødvendige, 

betyr at deres bidrag i retning av å nå målsetningene i R. art 39 ikke skal kunne 

oppnås ved hjelp av andre tiltak. 30 Det kan tenkes at tilsvarende effekt kan 

oppnås ved andre private tiltak som ikke begrenser konkurransen (i like stor 

grad), men mest aktuelt er det likevel at målene kan nås like godt ved hjelp av 

tiltak under den felles markedsordning. 

Spørsmålet er om en felles markedsordnings blotte eksistens utelukker enhver 

mulighet for at (også) private samarbeidstiltak kan sies å være nødvendig for å 

nå de landbrukspolitiske målsetningene, dvs. om den felles markedsordningen 

inneholder en uttømmende regulering av nødvendige tiltak. Domstolens praksis 

tyder på at markedsordningene ikke er uttømmende i så måte, i alle fall ikke i 

prinsippet, se for eksempel avgjørelsen i Frubo-saken. Saken gjaldt en avtale 

mellom nederlandske fruktimportører og -grossister. Kommisjonen kom til at 
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samar-beidet var konkurransebegrensende og i strid med R. art. 85(1). I 

klagesaken hevdet de involverte foretakene at avtalen var nødvendig for å nå 

målsetningene i art. 39 og derved unntatt fra art. 85(1). I stedet for å avvise 

denne anførselen med den begrunnelse at de aktuelle produktene var omfattet 

av den felles markedsordningen for frukt og grønnsaker, gikk Domstolen inn i 

en drøftelse av om samarbeidet var nødvendig for å nå de fem målsetningene 

i art. 39. 31 

Det er videre slik at hvis markedsordningene skulle representere en uttømmende 

regulering av nødvendige tiltak, ville ikke dette unntaket være noe mer enn en 

overgangsbestemmelse. Det er ikke noe som tyder på at dette var meningen. 

I sin tidlige praksis vedrørende dette unntaket var Kommisjonen tilbøyelig til å 

betrakte de felles markedsordningene som uttømmende reguleringer av 

konkurransebegrensende tiltak som er nødvendig for å nå målsetningene i art. 

39. Kommisjonen voktet seg riktignok vel for å komme med prinsipielle 

uttalelser, og begrenset seg til konkret behandling av de aktuelle markeds

ordningene. Den var imidlertid rask til å slå fast at de nødvendige tiltakene var 

uttømmende nedfelt i den felles markedsordning. Dette gjorde den etter tildels 

meget summariske undersøkelser av den aktuelle markedsordningen. I senere 

saker har Kommisjonen imidlertid holdt muligheten åpen for at også privat 

samarbeid kan være nødvendig. Aalsmeer-saken gjaldt en blomsterauksjon, som 

visstnok er verdens største. For å få adgang til auksjonen måtte produsentene 

forplikte seg til å selge hele sin produksjon gjennom den. Auksjonen praktiserte 

blant annet en minsteprisordning, og produkter som ikke oppnådde minstepris 

ble trukket tilbake og destruert. I sitt vedtak tar Kommisjonen utgangspunkt i 
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den felles markedsordning for blomster og slår fast at de midler som kan tas i 

bruk for å nå målene i art. 39 «i første række» er fastsatt i denne, se pkt. 142 

(min kursivering). Kommisjonen går så over til det «spillerum, der overlades 

til private initiativer». Den kommer til at dette spillerommet ikke omfatter 

forpliktelser som dette, men holder altså muligheten åpen. 

I Laks sier ikke Kommisjonen noe om hvorvidt den felles markedsordningen generelt sett er 
uttømmende, men nøyer seg med å slå fast at den i det aktuelle tilfellet inneholder 
tilstrekkelige remedier, vedtakets pkt. 22. Nærmere om saken i neste avsnitt. 

Det må etter dette være klart at det er vanskelig, men ikke umulig, for land

bruksforetak å påberope seg dette unntaket til tross for at de aktuelle produkter 

er underlagt en felles markedsordning som ikke autoriserer det konkurranse

begrensende samarbeid. 

3. 443 Nærmere om unntakets anvendelse på privat samarbeid 

I dette avsnittet forutsetter jeg at privat samarbeid kan være nødvendig for å nå 

målsetningene i R. art. 39, til tross for at det ikke er nødvendig for å gjennom

føre tiltak under den felles markedsordning. Spørsmålet her er hva som kreves 

for at slikt samarbeid skal være omfattet av unntaket. Slike tiltak må som nevnt 

vurderes konkret i lys av den aktuelle markedsordning. Jeg vil likevel forsøke 

å si noe generelt, med særlig vekt på å presentere praksis på området. 

Det følger av 3. ledd i forordningens fortale at samarbeid er nødvendig og 

omfattet av unntaket hvis dets opphør (forbud) medfører fare for at målene for 

den felles landbrukspolitikk ikke kan nås. I prinsippet må man altså tenke 

samarbeidet borte, og undersøke om dette får negative konsekvenser for 

målsetningene. Det er ikke noe krav om at de private tiltakene skal være 
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tilstrekkelige, dvs. at disse alene skal kunne føre til at de landbrukspolitiske 

målsetningene nås. Det må være nok at samarbeidet er et nødvendig bidrag til 

å nå målene. 

Det følger av Domstolens avgjørelse i Frubo at samarbeidet må være nødvendig 

for å nå alle de fem målsetningene i art. 39. 32 Denne saken gjaldt som nevnt 

et samarbeid mellom en sammenslutning av nederlandske fruktimportører og en 

sammenslutning av grossister, vedrørende omsetningen av sydfrukter (ikke

europeisk opprinnelse). En klausul i avtalen forbød medlemmene av de to 

deltagende sammenslutningene å omsette slik frukt, med mindre den ble - eller 

allerede var - omsatt gjennom den felles fruktauksjonen. Kommisjonen kom til 

at dette var konkurransebegrensende og i strid med R. art. 85(1). I klagesaken 

(annullasjonssøksmålet) pekte de involverte foretakene på at samarbeidet førte 

til konsentrasjon av tilbudet og etterspørselen etter importert frukt i Nederland, 

noe som bidro til å stabilisere markedene, sikre forsyninger og sikre 

forbrukerne rimelige priser, jfr. R. art 39 c)-e). Foretakene mente derfor at 

samarbeidet burde være unntatt fra forbudet i art. 85(1). Domstolen avviste 

anvendelse av unntaket fordi saksøkerne ikke hadde påvist på hvilke punkter 

samarbeidet var nødvendig for å øke landbrukets produktivitet og for å sikre 

landbruksbefolkningen en rimelig levestandard, art. 39 litra a. og b. (se 

domspremissene 26 og 27). Domstolen sier altså at alle de fem målsetningene 

må være oppfylte, og Generaladvokat Warner begrunner dette med at «de i 

artikel 39 angivne mål . " hører uløseligt sammen» (Saml. på side 592). 

Domstolen gjentok dette i Sukker-sakene, hvor to av sukkerprodusentene som 

var involvert i kartellet hevdet at deres samordnede praksis var nødvendig for 

å nå målsetningene i art. 39. Domstolen avviste dette med den begrunnelse at 
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foretakene ikke hadde påvist at praksisen var nødvendig for å sikre landbruks

befolkningen en rimelig levestandard, art. 39 litra b., (se premissene 211 til 

215) . Generaladvokaten tilføyer i sin innstilling at produsentene heller ikke 

hadde påvist at den samordnede praksisen også var nødvendig for å nå de andre 

målsetningene i art. 39 (Saml. side 2075). 

Det er etter dette klart at det vil være nokså vanskelig for samarbeidende foretak 

å påvise at konkurransebegrensningene er nødvendig for alle fem målsetningene 

i art. 39. Som vi har sett ovenfor er EFs landbrukspolitiske målsetninger tildels 

motstridende. Spesielt vanskelig vil det være å kombinere målsetningen om å 

sikre forbrukerne rimelige priser (litra e) med de øvrige, særlig målsetningen 

om å sikre landbruksbefolkningen en rimelig levestandard (litra b). Bøndenes 

samarbeidstiltak vil naturlig nok i første rekke ta sikte på å sikre egne inntekter. 

Landbruksforetaks konkurransebegrensende samarbeid vil derfor sjelden bidra 

til lavere priser for forbrukerne, i alle fall ikke på kort sikt. 

I tillegg kommer at foretakene i praksis har blitt pålagt en streng bevisbyrde for at deres 
samarbeid er nødvendig for å nå målsetningene. I Sukker påsto flere av de involverte 
foretakene at den samordnede praksis var nødvendig for å kunne gi leverandørene av 
sukkerroe gode priser, og dermed nødvendig for å nå målsetningen om å sikre bøndenes 
levestandard. Domstolen avviste dette med den begrunnelse at foretakene «ikke på nogen 
måde har forsøgt å bevise» at den samordnede praksis - og den alene - gjorde dem i stand til 
å betale leverandørene denne prisen; premissene 214 og 215 (se også Generaladvokat Mayras 
på side 2075-2076). 

Et annet spørsmål er om private tiltak først utelukkes når EF-tiltak faktisk er 

gjennomført, eller om det er tilstrekkelig at det finnes adekvate remedier i 

fellesskapsretten. Dette er aktuelt i de tilfeller hvor fellesskapsmyndighetene 

har hjemmel til å iverksette de nødvendige tiltak, men ennå ikke har benyttet 

seg av denne muligheten. Dette spørsmålet kom opp i kommisjonsvedtaket i 
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Laksesaken, hvor oppdrettere i Norge, Skottland og på Shetland var anklaget for 

å ha samarbeidet om priser i strid med R. art 85(1). 

Oppdretternes ·samarbeid · må"' ses ·på bakgrunn av at prisene på oppdrettslaks i 1989 falt 
drastisk på det europeiske markedet, noe som hovedsakelig skyldtes overproduksjon i Norge. 
13. desember 1989 leverte lakseoppdrettere i EF en dumpinganklage mot norsk laks og 2. 
februar 1990 iverksatte Kommisjonen antidumping-prosedyre. Parallelt med Kommisjonens 
dumping-undersøkelser tok imidlertid bransjen saken i egne hender. Fiskeoppdretternes 
Salgslag (FOS), som hadde lovbestemt enerett til (å bestemme vilkårene for) all omsetning 
av oppdrettsfisk i Norge, planla tiltak for å redusere tilbudet av norsk oppdrettslaks og derved 
presse prisene opp igjen. Det ble satt minstepriser, og laks som ikke kunne selges til denne 
prisen skulle trekkes tilbake fra markedet og fryses. FOS skulle så betale produsentene 
minsteprisen. Allerede 14. desember kontaktet FOS oppdretterne i Skottland og på Shetland 
for å informere om detaljene i den planlagte ordningen og oppfordret dem til å følge 
pristiltakene. I etterfølgende skriv fra de britiske organisasjonene til medlemmene oppfordres 
disse sterkt til å følge FOS-prisene. Som en følge av tiltakene steg prisene for oppdrettslaks 
betraktelig på det europeiske markedet. 

Oppdretterne hevdet at pristiltakene var nødvendige, fordi de tok sikte på å 

presse prisene oppover og derved unngå antidumping-tiltak, i praksis straffetoll. 

Samarbeidet var i så måte vellykket; den sterke prisstigningen på laks gjorde at 

Kommisjonen ikke fant grunn til å iverksette slike tiltak, til tross for at den fant 

en dumping-margin på 11.3 prosent. Til tross for at formålet med samarbeidet 

således var beskyttelsesverdig, sa Kommisjonen at det ikke var nødvendig for 

å nå målsetningene i art. 39 og begrunnet dette med at EF-retten inneholder 

prosedyrer for å avhjelpe denne typen økonomiske problemer (se vedtakets pkt. 

22(2), 1. avsnitt; EFT på side 44). Aktuelle offentlige inngrep i dette tilfellet 

var i tillegg til antidumping-prosedyre, økonomisk kompensasjon til oppdret

terne og fastsettelse av minsteimportpriser. Disse mulighetene tatt i betraktning, 

var det i følge Kommisjonen «Således ikke nødvendigt - som fastsat i artikel 2 

i forordning nr.· 26 - at parterne indgik en prisbindingsaftale» (op.cit. 4. 

avsnitt). Dette kan tyde på at det etter Kommisjonens oppfatning er tilstrekkelig 
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at EF-retten inneholder muligheten til å gjennomføre de nødvendige tiltakene. 

Man skal imidlertid være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner fra disse 

uttalelsene. I Laksesaken ble det nemlig iverksatt en antidumping-prosedyre 

bare 7 uker etter at dumpingklagen ble levert. Det går frem av vedtaket at 

Kommisjonens fordømmelse av oppdretterne i stor grad skyldtes at disse ikke 

avventet utfallet av klagen, men iverksatte egne (private) tiltak allerede dagen 

etter at den ble levert (op.cit., 1. avsnitt). 

Det må også i denne sammenheng påpekes at konkurransebegrensende 

samarbeid kun er unntatt i den grad det er nødvendig for å nå de landbruks

politiske målsetningene. Konkurransebegrensningen og dets negative virkninger 

vil følgelig måtte veies mot de positive virkningene for disse målsetningene, se 

for eksempel Domstolens avgjørelse i Sukker: Selv om sukkerprodusentenes 

samarbeid kunne bidra til å nå målsetningene, «Så gør formålene i traktatens 

artikel 39 det imidlertid ikke på nogen måde nødvendigt, at dette forehavende 

søges realiseret gennem samordnet praksis» (premiss 222). I Aalsmeer-saken 

holdt Kommisjonen som nevnt muligheten åpen for at privat samarbeid kunne 

godtas, men kom til at de aktuelle restriksjonene - produsentene forpliktet seg 

til å selge hele sin produksjon gjennom auksjonen - ikke kunne aksepteres som 

nødvendige: «Sådanne «tvangssammenslutninger» hører under ingen omstændig

heder til blant de midler, med hvilke målene i EØF-Traktatens artikel 39 med 

rimelighed nås» (vedtakets premiss 139). 
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3.5. UNNTAK C: SAMARBEID MELLOM PRIMÆRPRODUSENTER 

3 .51 Innledning 

3.511 Oversikt 

Det følger av forordningens art. 2(1), 2. punktum at R. art. 85(1) 

«gælder særlig ikke for aftaler, vedtagelser og former for praksis mellem landmænd, 
landbrugssammenslutninger eller sammenslutninger af landbrugssammenslutninger, der 
henhører under en enkelt medlemsstat, i det omfang, hvori de - uden at medføre forpligtelse 
til at holde en bestemt pris - angår produktion eller salg af landbrugsvarer eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller forædling af landbrugsprodukter" .». 

Bestemmelsen inneholder for det første tre positive vilkår: Det må dreie seg om 

samarbeid mellom bønder («landmænd»), disse må høre hjemme i samme 

medlemsstat, og det stilles visse krav til hva samarbeidet kan gå ut på. Disse 

vilkårene er kumulative, og blir gjort nærmere rede for i avsnittene 3.52 og 

3.53 nedenfor. Samarbeid som oppfyller disse vilkårene er unntatt fra art. 

85(1), med mindre Kommisjonen fastslår at samarbeidet medfører utelukkelse 

av konkurransen eller at målsetningene i R. art. 39 settes i fare. Disse to 

negative vilkårene er alternative, og behandles i avsnitt 3.54. Før jeg går 

nærmere inn på de positive og negative vilkårene, er det nødvendig å redegjøre 

bestemmelsens forhold til unntakene i 1. punktum (pkt. 3.512) og til de felles 

markedsordninger (3.513). 

3.512 Forholdet til unntakene i 1. punktum 

Det er en viss uklarhet og uenighet om hvilken betydning denne bestemmelsen 

har ved siden av unntakene i 1. punktum. Spørsmålet er om 2. punktum kun 
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er en utdyping av 1. punktum eller om den har selvstendig betydning ved siden 

av de to første unntakene, i så fall hvilken. Ordene «særlig ikke» i innledningen 

til 2. punktum kan tyde på det første, mens bestemmelsens bakgrunn tyder på 

at den var ment å ha selvstendig betydning. Domstolen har ikke tatt stilling til 

dette spørsmålet ennå. 

I sakene 19-22/62 (nevnt i avsnitt 3. 722 nedenfor) ville Domstolen ha måttet tatt stilling til 
realiteten i 2. punktum hvis den ikke hadde avvist annullasjonssøksmålet av formelle årsaker 
(manglende søksmålskompetanse). I sak C-319/93: Dijkstra mot Frico Domo har en 
hollandsk appelldomstol (Gerechshof Leeuwarden) spurt EF-Domstolen om bestemmelsen i 
2. punktum har noen selvstendig betydning. 

Generaladvokat Mayras sier imidlertid i sitt forslag til avgjørelse i 

Sukker-sakene at 2. punktum inneholder en særlig fordelaktig ordning for avtaler 

mellom bønder (Saml. på side 2055). Mayras begrunner sin oppfatning i 

bestemmelsens forhistorie. Kommisjonens forslag til forordning inneholdt ingen 

særlige regler for samarbeid mellom bønder, da den var av den oppfatning at 

slikt samarbeid alltid ville omfattes av ett av de to unntaksalternativene i 1. 

punktum. 33 Dette vil nok i de fleste tilfeller være riktig, siden samarbeid som 

oppfyller de positive vilkårene i 2. punktum som oftest vil være nødvendig for 

å nå målsetningene i R. art. 39. Det er således en presumsjon for at slikt 

samarbeid fremmer de landbrukspolitiske målsetningene. Når den særlige 

bestemmelsen for bønder likevel ble vedtatt, var dette for åjjerne tvil om at de 

tradisjonelle samvirkeforetakene i landbruket var forenlige med konkurranse

reglene, derav ordlyden «særlig ikke». 34 Landbrukskooperativer og lignende 

samvirkeformer spilte og spiller en viktig rolle i europeisk landbruk, og har 

rettslige privilegier i mange staters nasjonale konkurranserett. Særlig Tyskland 

har lange tradisjoner med slik særbehandling, og tyskerne var derfor opptatt av 

at samarbeid i primærproduksjonen av landbruksvarer skulle nyte de samme 
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privilegier i EFs konkurranserett. Det var derfor den stående tyske representa

sjon som først foreslo denne bestemmelsen. Forslaget fikk støtte fra de andre 

medlemsstatene og Europa-Parlamentet. 2. punktum er bygget opp etter møn

ster av - og er nesten identisk med - art. 100(1) i den tyske konkurranseloven. 

Det følger av bestemmelsens forhistorie at man særlig ønsket å redusere 

spillerommet for Kommisjonen i dens anvendelse av art. 85 på primær

produsenter. Man ville unngå en situasjon hvor landbrukssamvirkets fortsatte 

eksistens var avhengig av Kommisjonens skjønn. 35 De to opprinnelige 

unntakene (1. punktum) er vagt formulerte og Kommisjonen ble derved gitt et 

vidt spillerom i anvendelsen av disse, se avsnitt 6.1 nedenfor. Dette gjelder 

særlig det annet alternativ med sin henvisning til målsetningene i R. art. 39. 

Samvirkeforetakenes rettssikkerhet ble redusert tilsvarende. Kommisjonens 

skjønn vil riktignok kunne prøves av Domstolen, men muligheten for å klage 

til Domstolen vil bare til en viss grad kunne avhjelpe problemet. Som vi skal 

se i avsnitt 6.2 nedenfor klages Kommisjonens vedtak om anvendelse av 

konkurransereglene på landbruksforetak svært sjelden inn for Domstolen. 

Forhistorien tyder på at bestemmelsen i 2. punktum i alle fall må ha selvstendig 

betydning som bevisregel. Samarbeid som oppfyller bestemmelsens tre positive 

vilkår, er unntatt fra art. 85(1), uten at foretakene må påvise at de er en 

integrert del av en nasjonal markedsordning eller at de er nødvendige for å nå 

målsetningene i art. 39. Se til sammenligning de strenge beviskravene 

Domstolen har stilt opp for foretak som påberoper seg unntakene i 1. punktum, 

avsnitt 3.443 ovenfor. Siden de tre positive vilkårene i 2. punktum stort sett er 

klare og greie, vil det sjelden være vanskelig å påvise at disse er tilfredsstilt. 
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I stedet er det Kommisjonen som må tilbakevise den presumsjonen som derved 

etableres ved å påvise at konkurransen dermed utelukkes eller at virkelig

gjøringen av målsetningene i art. 39 settes i fare. Disse to alternativene forut

setter juridiske vurderinger, og det kreves som vi skal se mye for å påvise at 

ett av disse vilkårene er oppfylt. 

Selv om de fleste avtaler m.m. som omfattes av 2. punktum også ville ha falt 

inn under ett av alternativene i 1. punktum, er bestemmelsen likevel ikke uten 

materielt innhold. Det kan tenkes at et samarbeid tilfredsstiller de positive 

vilkårene i 2. punktum og hverken utelukker konkurransen eller setter 

målsetningene i R. art. 39 i fare, uten at samarbeidet kan sies å være nødvendig 

for å nå disse målsetningene. Hvis man ønsket at 2. punktum kun skulle være 

en bevisregel, måtte dens negative vilkår blitt formulert som følger: « ••• med 

mindre Kommisjonen fastslår at samarbeidet ikke utgjør en integrerende del av 

en nasjonal markedsordning og ikke er nødvendig for å nå målsetningene i 

traktatens artikkel 39». 

I overensstemmelse med dette behandlet Kommisjonen i de første sakene 

vedrørende unntakene i forordning 26 (på 1970-tallet) 2. punktum som en 

bestemmelse med selvstendig betydning. I Frubo-saken avviste Kommisjonen 

uttrykkelig at 2. punktum kom til anvendelse da det ikke dreide seg om en 

avtale mellom bønder, men mellom importører og grossister. 36 På 1980-tallet 

gikk Kommisjonen imidlertid bort fra denne oppfatningen, og tok i tre saker det 

standpunkt at 2. punktum ikke har noen selvstendig betydning. 37 Bestemmelsen 

var kun «et særtilfælde i forhold til den i første punktum omhandlede ordning 

og forudsætter, at betingelserne for en af de to undtagelser i henhold til første 
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punktum er opfyldt.» (fra Milchforderungsfonds Leit). Ingen av disse tre sakene 

ble klaget til Domstolen. 

Kommisjonen støttet seg i de tre vedtakene paradoksalt nok på Domstolens 

avgjørelse i Frubo-saken. Denne saken gjaldt som nevnt et samarbeid mellom 

en sammenslutning av nederlandske fruktimportører og en sammenslutning av 

grossister, se kapitel 3.43 ovenfor. Kommisjonen behandlet og avviste 

anvendelse av alle de tre unntaksalternativene i forordning 26, som nevnt også 

2. punktum. I annullasjonssøksmålet hevdet Frubo forgjeves at Kommisjonens 

forståelse av unntakene i 1. punktum var uriktig. Kommisjonens anvendelse av 

2. punktum var derimot ikke påklaget og Domstolen tar derfor ikke opp dette 

spørsmålet. Fra dette slutter så Kommisjonen at Domstolen ikke betrakter 2. 

punktum som et selvstendig alternativ. 38 Det er etter min mening vanskelig å 

lese noe som helst om Domstolens syn på 2. punktum ut av Frubo-dommen. 

Så vidt jeg kan se ligger den eneste grunnen til at Domstolen ikke behandler 

bestemmelsen i det faktum at Frubo ikke anførte dette som annullasjonsgrunn. 

Konsekvensen av Kommisjonens fortolkning av 2. punktum er at bøndene 

underlegges strengere regler enn andre som omsetter landbruksprodukter. 39 I 

tillegg til å oppfylle vilkårene i 2. punktum, må samarbeidet falle inn under et 

av alternativene i 1. punktum. Dette harmonerer dårlig med bestemmelsens 

forhistorie og Generaladvokat Mayras' uttalelser. Det er da også tydelig at 

Kommisjonen i de tre vedtakene selv er usikker på hvordan 2. punktum er å 

forstå. Etter å ha slått fast at 2. punktum ikke er selvstendig, går den i alle 

sakene inn på en subsidiær drøftelse «Om det imidlertid skulle have været hen

sigten, at ". andet punktum, skulle udgøre en særskilt undtagelsesgrund".». 40 
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Nyere kommisjonspraksis tyder da også på at Kommisjonen igjen er i ferd med 

å endre sitt syn på bestemmelsen i 2. punktum. Laksesaken gjaldt som nevnt 

prissamarbeid mellom fiskeoppdrettere i Norge, på Shetland og i Skottland, se 

avsnitt 3.443 ovenfor. Etter å ha avvist anvendelse av unntakene i 1. punktum, 

sier Kommisjonen uttrykkelig at avtalen «heller ikke» kan falle inn under 

unntaket i 2. punktum (vedtakets pkt. 22.3). Årsaken til dette var at unntaket 

i 2. punktum er begrenset til nasjonalt samarbeid, se avsnitt 3.53 nedenfor. 

Poenget er imidlertid at Kommisjonen later til (atter) å behandle 2. punktum 

som en selvstendig bestemmelse. De tre vedtakene fra 80-tallet må følgelig 

betraktes som arbeidsulykker. 

3.513 Forholdet til de felles markedsordninger 

I flere av de felles markedsordningene spiller horisontalt samarbeid på 

primærprodusentnivå en viktig rolle. I den grad så er tilfelle, er samarbeidet 

forutsetningsvis nødvendig for å nå målsetningene i R. art 39, og følgelig 

omfattet av det andre unntaket i 1. punktum, se avsnitt 3.42 ovenfor. Bestem

melsen i 2. punktum er derfor bare aktuell for samarbeid som ikke er nødvendig 

for at foretakene skal kunne ivareta sine oppgaver i en felles markedsordning. 

3 .52 Samarbeid mellom bønder 

3.521 Samarbeidsnivåer 

For å omfattes av bestemmelsen i 2. punktum må det dreie seg om et samarbeid 

mellom bønder, landbrukssammenslutninger eller sammenslutninger av slike. 

Bestemmelsen åpner altså for samarbeid på tre nivåer. Det kan for det første 

være tale om samarbeid mellom (individuelle) bønder, for eksempel når melke-
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bøndene i Vestby gjennom Vestby Meierisamvirke samarbeider om bearbeiding 

og salg av sin produksjon (nivå 1). Slikt samarbeid vil som oftest være lokalt. 

I dette eksemplet er samarbeidet institusjonalisert i Vestby Meierisamvirke, som 

er en landbrukssammenslutning. Også uformelle former for samarbeid må 

omfattes av bestemmelsen. Det andre alternativet er samarbeid mellom slike 

landbrukssammenslutninger, for eksempel når Vestby Meierisamvirke 

samarbeider med andre sammenslutninger av melkebønder i Vestfylkets 

Meierisamvirke (nivå 2). Slikt samarbeid vil ofte være regionalt. Det siste 

alternativet står vi overfor hvis for eksempel Vestfylkets Meierisamvirke samar

beider med sammenslutninger (av sammenslutninger) fra andre regioner i Norsk 

Meierisamvirke (nivå 3). Dette vil ofte være samarbeid på nasjonalt nivå. 

3.522 Aktørene 

Til tross for at bestemmelsen etter sin ordlyd kun gjelder bønder (landmænd), 

er det klart at den også omfatter primærprodusenter av andre landbruksvarer, 

for eksempel fiskere. Også slike foretaks sammenslutninger, eksempelvis de 

norske fiskesalgslagene, omfattes følgelig av dette unntaket. Andre landbruks

foretak enn primærprodusenter kan imidlertid ikke nyte godt av 2. punktum, 

uavhengig av om deres produkter er listet i vedlegg Il. Utenfor faller derfor 

foretak som bare foredler eller bare omsetter landbruksprodukter. 

Det neste spørsmål er om man kan innfortolke et krav om at deltagerne i 

samarbeidet må ha primærproduksjon som sin hovedbeskjeftigelse. Siden 

bestemmelsens formål var å beskytte de tradisjonelle landbrukskooperativene, 

bør man etter min mening kunne stille et slikt krav. Også andre steder i 

fellesskapsretten finnes det eksempler på at man må være hovedbeskjeftiget i 
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landbruket for å nyte godt av de privilegiene som blir næringen til del. Se for 

eksempel rådsforordning 797 /85 om forbedring av landbruksstrukturenes 

effektivitet, hvor man for å få støtte må ha landbruk som hovedbeskjeftigelse, 

se art. 2(1)a.41 Spørsmålet blir i så fall hva som skal til for å regnes som 

hovedbeskjeftiget. I relasjon til den nevnte strukturforordningen regnes man 

som hovedbeskjeftiget i landbruket hvis minst halvparten av ens inntekt kommer 

fra landbruksvirksomheten og minst halvparten av arbeidstiden anvendes i slik 

virksomhet, art. 2(5). Denne grensen gir etter min mening en god 

tommelfingerregel i forhold til bestemmelsen i 2. punktum, men vurderingen 

bør her likevel være noe mer skjønnsmessig. 

Det kreves videre at alle partene i samarbeidet er primærprodusenter. I 

Aalsmeer-saken avviste Kommisjonen anvendelse av 2. punktum til tross for at 

de konkurransebegrensende elementer (auksjonsreglementet og gebyrordningen) 

var beslutninger innenfor en sammenslutning av bønder. 42 Dette skyldtes at 

også grossistene underkastet seg bestemmelsene, og at det derfor 

oppstoindividuelle avtaler mellom sammenslutningen og grossistene. I 

prinsippet kreves det at samtlige involverte foretak på grunnplanet må være 

primær-produsenter med landbruk som hovedbeskjeftigelse. Vilkåret bør 

imidlertid ikke praktiseres firkantet, særlig ikke i større sammenslutninger, da 

dette vil kunne få urimelige konsekvenser. Det at melkebonde Lars Holm i 

Vestby får 51 prosent av inntektene sine fra andre virksomheter enn landbruket, 

kan for eksempel ikke frata det norske meierisamvirket med sine 28 000 

deltakende melkebønder sin karakter av sammenslutning av primærprodusenter. 
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3.523 Organisasjonsformen 

Det neste spørsmålet er om samarbeidet må skje i spesielle rettslige former, 

særlig om det må skje innenfor rammene av et samvirkeforetak i tradisjonell 

forstand, eller om bøndene står fritt til å avgjøre hvilke rettslige rammer de vil 

samarbeide innenfor. Dette spørsmålet har blitt aktualisert av de organisasjons

messige endringene landbrukssamvirket i mange europeiske stater går gjennom 

for tiden. Mens samarbeid mellom primærprodusenter tidligere stort sett alltid 

skjedde i tradisjonelle samvirkeformer, samles mange av disse sammenslutnin

gene nå i konsernlignende strukturer, ofte organisert som aksjeselskaper o.l. 

Bestemmelsen i 2. punktum gjelder samarbeid mellom bønder, «landbrukssam

menslutninger» eller sammenslutninger av slike. Bortsett fra det uklare begrepet 

landbrukssammenslutning sier ikke forordningen noe om hvilken form bøndenes 

samarbeid må ha. Formålet med denne spesielle bestemmelsen var som nevnt 

å beskytte det tradisjonelle nasjonale samarbeid mellom primærprodusenter. 

Slikt samarbeid skjedde imidlertid forskjellige rettslige former i 

medlemsstatene, og Rådet valgte derfor det nøytrale begrepet «Sammen

slutning». 43 I stedet for å stille krav til form, valgte man i stedet å stille krav 

til samarbeidets deltakere og innhold, se forrige og neste avsnitt. Er disse 

vilkårene oppfylt, taler formålet således for at dette unntaket gjelder uavhengig 

av den rettslige form bøndene velger å gi samarbeidet. 

Kommisjonen ga imidlertid i to saker fra 1985 og 1986 uttrykk for en annen 

oppfatning. Milchforderungsfonds var et fond opprettet av tyske melkebønder 

hvis midler ble skaffet til veie ved frivillige bidrag fra bøndene. Fondet var 

i prinsippet uavhengig av bøndene, men var bundet av klare statutter. Fondets 
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formål var i følge statuttene blant annet å fremme eksporten av melk og andre 

meieriprodukter, og det ble derfor ytet økonomisk støtte til bønder som 

eksporterte melk. 44 Kommisjonen avviste anvendelse av unntaket i 2. punktum 

fordi fondet var en «sammenslutning af erhvervssammenslutninger, der varetager 

deres medlemmers fælles økonomiske interesser ... [og] ikke nogen sammenslut

ning af landbrugssammenslutninger ... der ... gennem fælles forretningsførelse 

påtager sig at utføre opgaver for medlemmerne vedrørende produktion eller salg 

af landbrugsvarer" .» (vedtakets pkt. 22; mine kursiveringer). Denne begrun

nelsen virker etter min mening noe formalistisk da Kommisjonen «leker» med 

begrepene erhvervssammenslutninger og landbrugssammenslutninger. Dette er 

begreper som ikke har noe klart avgrenset innhold hverken i EF-retten eller i 

nasjonale rettssystemer. Kommisjonen legger videre vekt på at samarbeidet 

skjedde gjennom et - i alle fall formelt sett - uavhengig fond, og ikke i form av 

det den kaller «felles forretningsførsel». 45 

Meldoc-saken gjaldt et omfattende samarbeid mellom fem hollandske 

meierisammenslutninger. · Avtalen omfattet prissamarbeid, markedsdeling, 

samordning og konsentrasjon av innkjøp, felles produksjons- og distribusjons

politikk, osv. Hensikten med samarbeidet var for det første å skape en motvekt 

mot den sterke konsentrasjonen i detaljistleddet og for det annet å hindre 

utenlandske (især belgiske) produsenter i å vinne innpass på det hollandske 

markedet. Alle de fem deltagende sammenslutningene besto av melkebønder. 

Kommisjonen avviste likevel anvendelse av unntaket i 2. punktum, med den 

snaue begrunnelsen at en av dem (Menken Landbouw) var et aksjeselskap «og 

ikke en landbrugssammenslutning» (vedtakets pkt. 55, 2. avsnitt). Det var de 

deltagende bøndene som eide aksjene i Menken. Det må stilles spørsmålstegn 
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ved holdbarheten av at primærprodusenter faller utenfor unntaket fordi de velger 

å fortsette sitt samvirke i aksjeselskaps form. 

EF-Domstolen har ikke uttalt seg om hvorvidt det kreves bestemte rettslige 

former for å omfattes av unntaket i 2. punktum. Det er imidlertid mulig at man 

kan trekke paralleller fra praksis knyttet til annen EF-lovgivning som gir 

privilegier til bønder. Sak 312/85: Villa Banfi gjaldt rådsdirektiv 72/159 om 

modernisering av bondegårder. 46 Direktivet innførte visse ordninger med 

insentiver til jordbruket. Privilegiene skulle gå til «bønder med jordbruk som 

hovederverv» som oppfylte endel i direktivet nærmere spesifiserte vilkår. Det 

ble imidlertid overlatt til medlemsstatene å definere begrepet «bønder med 

jordbruk som hovederverv» nærmere. Den italienske gjennomføringsloven 

utelukket blant annet aksjeselskaper fra ordningene. Domstolen kom til at dette 

var i strid med EF-retten og sa at betingelsene for å være begunstiget etter 

direktivet besto uavhengig av den juridiske persons rettslige organisasjonsform. 41 

Bønder kunne ikke holdes utenfor dets anvendelsesområde bare fordi de hadde 

organisert seg i bestemte rettslige former. Domstolen la vekt på at direktivet 

uttømmende hadde stilt opp vilkårene for å bli omfattet av de særlige 

moderniseringstiltakene, og understreket også at ulik behandling på grunn av 

ulik juridisk form uansett vil være uforenlig med ikke-diskrimineringsprinsippet 

nedfelt i R. art. 40(3). 48 

Siden såvel formålet med unntaket i forordning 26 som rettspraksis knyttet til 

andre ordninger som begunstiger «bønder» taler for at juridisk form er 

irrelevant, mener jeg at de to kommisjonsvedtakene ikke kan forsvares. De to 

vedtakene fra Kommisjonen må ses på bakgrunn av dens generelle streben etter 
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å gi unntakene i forordning 26 et så snevert anvendelsesområde som mulig. 

Både Milchf6rderungsfonds og Meldoc var utradisjonelle former for samarbeid 

mellom primærprodusenter. Begge kartellene hadde stor omsetning og høy 

markedsandel og konkurransebegrensningene var omfattende. Lovgiverne hadde 

neppe slikt samarbeid i tankene da de forfattet 2. punktum, men Kommisjonen 

burde nok heller sørge for å få forordningen endret enn å innfortolke nye vilkår 

for at unntaket skal komme til anvendelse. 

3.524 Samarbeidets innhold 

I stedet for å avgrense unntakets anvendelsesområde ved å kreve at samarbeidet 

skjer i visse former, stilles det i 2. punktum krav til dets innhold. Bestemmel

sen unntar bare avtaler m.m. som angår produksjon eller salg av landbruksvarer 

eller benyttelse av felles anlegg til lagring, behandling eller foredling av 

landbruksprodukter. Dette omfatter likevel de fleste forhold som er aktuelle for 

samarbeid mellom bønder, og utgjør derfor ikke noen vesentlig begrensning. 

Såvel produksjonssamvirke i snever forstand som avissamvirke må kunne sies 

å angå produksjonen, og det er heller ingen tvil om salgssamvirke eller 

samarbeid om sekundærproduksjon («behandling eller foredling»). 

Innkjøpssamvirke er derimot mer tvilsomt, siden dette bare indirekte angår 

produksjonen. Innkjøpssamvirke innebærer at bøndene går sammen om innkjøp 

av innsatsfaktorer til produksjonen, f.eks. gjødsel, fOr, maskiner og redskaper. 

Det er i de fleste europeiske stater lange tradisjoner for slikt samarbeid, også 

i Norge.49 Domstolen har ikke tatt stilling til hvorvidt også innkjøpssamvirke 

omfattes av unntaket i 2. punktum. I Osteløype hevder imidlertid Generaladvo

kat W arner i en slengbemerkning at art. 2 ikke kommer til anvendelse for 
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eksempel på samvirkeforetak som leier ut landbruksmaskiner eller som selger 

gjødsel til medlemmene (Saml. på side 880). Det er noe uklart hvilken 

rekkevidde denne uttalelsen er ment å ha, men det er nærliggende å oppfatte den 

dithen at alt innkjøpssamarbeid etter W arners mening faller utenfor 

bestemmelsen. Det er imidlertid usikkert om uttalelsen kan betraktes som 

uttrykk for gjeldende rett, jfr. det som er sagt ovenfor om den rettskildemessige 

verdien av Generaladvokatens uttalelser, avsnitt 1.3 ovenfor. 

Ordlyden gir liten veiledning i spørsmålet om også samarbeid som bare 

indirekte vedrører produksjonen omfattes av det særlig unntaket i 2. punktum. 

Formålet med bestemmelsen trekker imidlertid i retning av at det også bør 

gjelde for innkjøpssamvirke. Hensikten var som nevnt å sikre det tradisjonelle 

landbrukssamvirket, og innkjøpssamarbeid er og har lenge vært en viktig del av 

slikt samvirke. Det kan videre anføres at samarbeidet uansett ikke vil være 

unntatt hvis det fører til at konkurransen utelukkes eller at målsetningene i art. 

39 bringes i fare, se nedenfor. Spørsmålet er omstridt i juridisk teori. 

Deringer hevder at 2. punktum ikke omfatter innkjøpssamvirke, og begrunner 

dette med at slikt samarbeid bare indirekte vedrører produksjonen (§2635). 

Gleiss er derimot av den motsatte oppfatning (§17). Jeg synes bestemmelsens 

formål taler for Gleiss" oppfatning. 

For å være omfattet av 2. punktum kreves det videre at samarbeidet ikke 

medfører noen forpliktelse til å holde en bestemt pris. Hensikten med dette 

vilkåret er sannsynligvis å forhindre alminnelige priskarteller blant bønder, for 

eksempel avtaler om ikke å gå under en viss pris ved salg av produkter direkte 

til grossister eller næringsmiddelindustrien. Slike kartellavtaler er ikke 
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nødvendige for å ivareta landbrukssamvirkets interesser, og i tillegg betraktes 

de som så grove overtredelser av art. 85(1), jfr. dens litra a), at 

landbruksinteressene uansett må vike. Det kan imidlertid ikke regnes som slikt 

prissamarbeid at overskuddet i samvirkeforetak fordeles på deltakerne 

forholdsmessig etter hvor mye de har levert. I så fall ville store deler av 

salgssamvirket falle utenfor dette unntaket, noe som ikke kan være meningen. 

3.53 Nasjonalt samarbeid 

Som nevnt ovenfor var den viktigste begrunnelsen for det særlige unntaket i 2. 

punktum at man ville sikre det nasjonale landbrukssamvirke de samme 

privilegier i fellesskapsretten som i nasjonal konkurranserett. 50 ·Som en naturlig 

følge av dette er unntaket i 2. punktum begrenset til samarbeid mellom bønder, 

landbrukssammenslutninger og sammenslutninger av slike «der henhører under 

en enkelt medlemsstat». Det er noe uklart om begrensningen til nasjonalt 

samarbeid gjelder alle de tre alternative samarbeidsnivåene, eller om den kun 

knytter seg til samarbeid på «toppnivå»; dvs. mellom sammenslutninger av 

sammenslutninger, se avsnitt 3.521 ovenfor. Språklig sett er bestemmelsen 

tvetydig og ordlyden gir derfor ingen veiledning. Formålet tyder imidlertid på 

at begrensningen gjelder samarbeid på alle tre nivåene. 51 De særlige privi

legiene skulle bare gjelde for de nasjonale samvirkeorganisasjonene, og ikke for 

samarbeid på tvers av landgrensene. Dette må gjelde uavhengig av hvorvidt det 

er bønder på egenhånd, deres sammenslutninger eller sammenslutninger av slike 

som samarbeider. En annen sak er et det normalt vil være samarbeid på 

makronivå (nasjonalt nivå) som eventuelt involverer bønder fra flere land. Det 

kan imidlertid tenkes regionalt eller lokalt samvirke over grensene, for eksempel 

at bønder på Syd-Jylland samarbeider med sine kolleger i Schleswig-Holstein. 
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Kommisjonens vedtak i Laksesaken er et eksempel på at dette vilkåret hindrer 

anvendelse av 2. punktum.52 De samarbeidende oppdretterne i denne saken var 

fra Storbritannia og Norge. 

Det vil ofte være slik at samarbeid mellom bønder som hører hjemme i en 

enkelt medlemsstat ikke påvirker samhandelen mellom to eller flere 

medlemsstater, slik at forholdet vil falle utenfor Fellesskapets jurisdiksjon (se 

avsnitt 1.22 ovenfor). Som eksempel kan nevnes Milk Marketing Board 

(MMB) i Skottland og Nord-Irland. Ved en gjennomgang av MME-systemet 

kom Kommisjonen til at dette samarbeidet ikke hadde noen virkelig 

fellesskapsdimensjon, men bare regionale virkninger (se 22. KonkBeretn. (1992) 

pkt. 167). Det var derfor opp til nasjonale konkurransemyndigheter å gripe inn 

overfor disse melkeprodusentene. Som vi så ovenfor har Domstolen imidlertid 

lagt seg på en liberal linje i fortolkningen av vilkåret om samhandelspåvirkning, 

og derved trukket grensene for Fellesskapets jurisdiksjon videst mulig. Det kan 

derfor utmerket godt tenkes at samhandelen påvirkes selv om alle de involverte 

foretakene hører hjemme i samme medlemsstat. Dette var f.eks. tilfellet i 

Milchforderungsfonds- og Meldoc-sakene, hvor art. 85(1) fant anvendelse til 

tross for at alle de samarbeidende foretakene var henholdsvis tyske og 

hollandske (pkt. 3.523). Et annet eksempel er MME-samarbeidet i England og 

Wales, som i følge Kommisjonen omfattes av art. 85(1) (op.cit. pkt. 164-166). 

For at en landbrukssammenslutning skal kunne sies å høre hjemme i en stat, er 

det ikke tilstrekkelig at den er etablert der. Dette ville gjøre det enkelt å omgå 

kravet ved å etablere filialer/salgskontorer i andre land. Det må derfor kreves 

at alle - eller i alle fall de aller fleste - involverte bønder hører hjemme i landet. 
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Det er etter min mening uheldig at bestemmelsen i 2. punktum begrenses til 

nasjonalt produsentsamvirke på denne måten. Også samarbeid mellom sammen

slutninger av primærprodusenter hjemmehørende i to eller flere medlemsstater 

vil fremme fellesskapets landbrukspolitiske målsetninger, og bør derfor kunne 

nyte godt av unntaket. Dette må også ses i lys av gjennomføringen av det indre 

marked. En åpning for internasjonalt produsentsamvirke vil kunne bidra til økt 

integrasjon mellom medlemsstatene også i landbrukssektoren. 

For eksempel er det i Belgia vanlig at flamske bønder samarbeider med nederlandske, mens 
vallonske samarbeider med franske. Dette skyldes først og fremst geografiske og 
språklige/kulturelle forhold, men også at brukene i de samarbeidende regionene er mer 
homogene enn tilfellet er de to belgiske regionene imellom. Det er således uheldig at 
nasjonalt samarbeid er tillatt, mens samarbeid over grensen kan rammes av art. 85(1). 

3.54 De negative vilkår 

3.541 Innledning 

Hvis de positive vilkårene nevnt ovenfor er oppfylte, er samarbeidet unntatt fra 

art. 85(1) «medmindre Kommissionen fastslår, at konkurrence således er 

udelukket eller at de i traktatens artikel 39 nevnte mål er bragt i fare». 

3.542 . Utelukkelse av konkurranse 

Samarbeidet faller for det første utenfor unntaket i 2. punktum hvis 

Kommisjonen finner at det utelukker konkurransen. Landbrukets forrang 

fremfor konkurransepolitikken er som nevnt av betinget karakter, og en absolutt 

eliminasjon av konkurransen betraktes ikke som nødvendig for å nå de 

landbrukspolitiske målsetningene. 53 Domstolen har flere ganger understreket at 
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også landbrukspolitikken bygger på prinsippet om et åpent marked. På samme 

måte som for merkbarhetskravet i art. 85(1) og kravet om dominerende stilling 

i art. 86, må vurderingen av om konkurransen utelukkes skje i forhold til det 

markedet de samarbeidende (sammenslutninger av) foretak opererer i, se avsnitt 

4.21 nedenfor. Jo snevrere man avgrenser det relevante markedet, jo større er 

sannsynligheten for at samarbeidet utelukker konkurransen. 

Det kreves at konkurransen på det relevante markedet utelukkes fullstendig, og 

det skal følgelig langt mer til enn for å oppfylle vilkåret om konkurranse

begrensning i art. 85(1) . Anvendelse av unntaket i 2. punktum har aldri blitt 

avvist på grunn av total eliminasjon av konkurransen og det vil etter mitt skjønn 

være svært vanskelig for Kommisjonen å påvise en slik total utelukkelse av 

konkurransen. Det forekommer visstnok også svært sjelden at Kommisjonen 

nekter dispensasjon etter art. 85(3) på det grunnlag at konkurransen utelukkes. 

I de tilfellene hvor Kommisjonen ikke dispenserer, skyldes dette som oftest at 

et av de andre vilkårene ikke er tilfredsstillet. På samme måte vil det nok være 

mer sannsynlig at Kommisjonen kommer til at samarbeid faller utenfor dette 

unntaket på grunn av at de landbrukspolitiske målsetningene bringes i fare. 

3.543 De landbrukspolitiske målsetninger settes i fare 

Også det andre vilkåret må forstås på bakgrunn av at landbrukets forrang er 

betinget. Samarbeid mellom primærprodusenter formodes å fremme målsetnin

gene i R. art. 39. Skulle Kommisjonen finne at samarbeidet likevel ikke 

fremmer disse målene, men tvertimot bringer dem i fare, er det ingen grunn til 

at det skal unntas. 

61 



3. Unntakene i forordning 26 

Det er uklart om det er tilstrekkelig at en av målsetningene settes i fare, eller 

om samarbeidet må virke negativt på flere, eventuelt alle fem. Ordlyden - «de 

i traktatens artikel 39 nevnte mål» («the objectives of Article 39») - taler isolert 

sett for at alle målsetningene må settes i fare av det aktuelle samarbeidet. 

Skulle dette være tilfelle, vil det etter mitt syn være bortimot umulig for 

Kommisjonen å oppfylle denne bevisbyrden. De fleste samarbeidsavtaler m.m. 

mellom bønder vil i det minste bidra til å sikre bøndene selv en rimelig 

levestandard. Det er derfor - ikke overraskende - Kommisjonens oppfatning at 

unntaksmuligheten etter 2. punktum faller bort hvis samarbeidet setter en av 

målsetningene i art. 39 i fare. Se for eksempel Milchforderungsfonds, hvor 

Kommisjonen avviser anvendelse av 2. punktum fordi fondets virksomhet 

«bringer det i traktatens artikel 39, stk. 1, litra c), omhandlede mål, nemlig 

stabilisering af markederne, i fare». 54 

I tilknytning til det annet alternativ i 1. punktum har Domstolen tolket «de i 

traktatens artikel 39 angivne mål» dithen at foretakene må påvise at samarbeidet 

er nødvendig for alle fem målsetningene, se avsnitt 3 .43 ovenfor. Dette kan 

imidlertid bare ha begrenset verdi i tolkningen av dette negative vilkåret for 

unntak etter 2. punktum. Bestemmelsen i 1. punktum er et unntak fra en 

traktatbestemmelse, nemlig R. art. 85(1), og vil derfor i henhold til Domstolens 

praksis bli fortolket snevert, se avsnitt 1.3 ovenfor. Denne delen av 2. punktum 

er derimot et «unntak» fra samvirkeunntaket, som er et annet unntak fra art. 

85(1). Siden førstnevnte virker til å begrense rekkevidden av unntaket må det 

kunne antas at Domstolen vil være tilbøyelig til å gi det en videre anvendelse. 
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Etter min menmg taler også unntakets begrunnelse for at man bør betrakte 

målsetningene i art. 39 som et hele (en blokk), og at «målsetningene» som sådan 

settes i fare hvis en avtale e.l. gjør at en av de fem bringes i fare. Dette gjelder 

særlig hvis trusselen retter seg mot en av de målsetningene som Domstolen har 

karakterisert som primære, se avsnitt 3.42 ovenfor. Produsentsamarbeid er jo 

underlagt særlige regler nettopp fordi det antas å fremme 39-målsetningene, og 

det bør være tilstrekkelig for ikke-anvendelse av unntaket at en av disse 

målsetningene bringes i fare. 

Legger man denne forståelsen til grunn, vil ikke Kommisjonens byrde være så 

tung. Det vil f. eks. ofte være mulig å påvise at produsentsamarbeid hindrer 

oppfyllelse av målsetningen om rimelige priser til forbrukerne (art. 39 e). 
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Noter: 

1. Jfr. art. 38(3), 1. punktum. 

2. Se avsnitt 1.3 ovenfor. 

3. Sak 77/83, Saml. 1984 side 1257, premiss 12 (på side 1266). 

4. Hovedårsaken til at disse produktene ikke finnes på listen i vedlegg Il, er de i 
1957 ikke fantes i noen særlig grad i de opprinnelige seks medlemsstatene. Den 
tungvinte prosedyren for traktatendringer gjør at listen blir stående uendret. 

5. Alle tallene er fra Verdens Gang 9.2.93. 

6. Treforedlingsbransjen har derimot blitt rammet; se Cellulose-saken (EFT 1985 L 
85/1), hvor bl.a. norske Borregaard var involvert. 

7. Se forordningens art. 2(1), 1. punktum, 1. alternativ. 

8. Se R. art. 40, jfr. art. 39(2) litra b. 

9. I november 1992 la Kommisjonen frem forslag om en felles markedsordning for 
poteter, se KOM(92)185 endelig (24. november 1992). Forslaget er imidlertid 
omstridt og det er uvisst om og eventuelt når en felles ordning kan innføres. 

10. Kommisjonen sier at de aktuelle produsentorganisasjonenes avtaler og beslut
ninger ikke utelukker konkurransen og at art. 85(1) «således ifølge bestemmel
serne i artikel 2 i forordning nr. 26» ikke gjelder, se vedtakets pkt. B.II på side 
29; min kursivering. Denne oppfatningen har blitt bekreftet i muntlige intervjuer 
med talsmenn for Kommisjonen (Hr. de Bronett i DG IV ved samtale 26.1.93). 

11. I sakene 90-91/63: Kommisjonen mot Luxembourg og Belgia, Saml. [1954-1964] 
side 555 (kun sammendrag); [1964] ECR 625 på side 634; (1965) CMLR 58 på 
side 75. 

12. Sak 48/74; Saml. 1974 side 1383. 

13. Premissene 22, 26 og 27, op.cit. på side 1395. 

14. Vedtakets pkt. B.1.(1) på side 28. Se også Whish på side 323. 

15. Se sak 212/87: Unilec, Saml. 1988 side 5075. Se også Generaladvokat Mayras i 
Sukker-sakene, Saml. på side 2067. 

16. Domstolen i sak 212/87: Unilec, Saml. 1988 side 5075 på 5095-5096 (premiss 
15). Se også sak 83/78: Pigs Marketing Baard, Saml. 1878 side 2347, og sak 
218/85: Le Campion, Saml. 1986 side 3513. 

17. Se for eksempel Laks, pkt. 22 .1.: «Da der således fin des en fælles 
markedsordning på dette område, er der ingen mulighed for en national 
markedsordning». 

18. For eksempel i sak 31/74: Galli, Saml. 1975 side 47. 
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19. For en gjennomgang av den rikholdige domstolspraksis på området, se Solberg 
1994 avsnitt 4.3. 

20. Se forordningens art. 2(1), 1. punktums 2. alternativ. 

21. Se 3. ledd i forordningens fortale. 

22. Se sak 139/79: Maizena, Saml. 1980 side 3393. 

23. Dette forutsetter at Rådet ved utformingen av den felles landbrukspolitikk har 
holdt seg innenfor sin kompetanse. Rådet kan nemlig ikke gå lenger enn det som 
er nødvendig for å nå målsetningene i R. art. 39, se art. 40(3), 1. ledd. 

24. EFT [1980] L 39/64 (også kjent som Tate & Lyle-saken) pkt. 23 på side 70. De 
involverte foretakene fikk i stedet en negativattest, dvs. en bekreftelse på at 
samarbeidet ikke var i strid med art. 85 (1). 

25. Professor Walter Hallstein, Kommisjonens første president, sa at art. 39 var 
"nothing less than an encyclopedia of economic problems" (iflg. Snyder side 19). 

26. Det motsatte synes å være oppfatningen blant produsentene selv. Mange av disse 
later til å mene at anerkjennelse som produsentsorganisasjon eller -gruppe i seg 
selv immuniserer fra anvendelse av art. 85(1). 

27. Se rfo. 3759/92 (EFT L 388/1) art. 4 flg. om POene og art. 8 flg. om prisord
ningen og den rolle POene der spiller. For en nærmere redegjørelse se Solberg 
1992 kap. 2. 

28. Se rfo. 1785/81 (EFT L 177/4), senest endret ved rfo. 1069/89 (EFT L 11411), 
art. 7. Se også ordningen for lin og hamp, rfo. 1308/70 (EFT L 146/1) art. 6 og 
rfo. 620/71 (EFT L 72/4). 

29. Se rapporten «Organizations and agreements linking different branches within the 
agricultural sector», SEC(90)final. 

30. Se for eksempel Kommisjonens vedtak i Frubo, hvor den sa at det aktuelle 
samarbeidet «is neither the only nor the best means of attaining [the objectives set 
out in Article 39 of the Treaty]» (pkt. Ill, 3., EFT på side 20). Se også Gleiss § 
13 side 626 med henvisninger. 

31. Premissene 22-27. Jeg kommer tilbake til innholdet i denne drøftelsen nedenfor. 

32. Premissene 25-27, Saml. på side 581. Motsatt Gleiss §§ 11 og 12 side 625-626. 

33. Ifølge Deringer § 2623 på side 375. 

34. Deringer § 2635 på side 379. 

35. Deringer § 2632 på side 378. 

36. Se vedtakets pkt. Ill 1. på side 20. Tilsvarende Kommisjonens vedtak i Blomkål
saken (EFT [1978] L 21/23 på sidene 29-30) og i Maisfrø-saken (EFT [1978] L 
286/23 på side 33). 
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37. Se sakene Milchftjrderungsfonds (pkt. 21, side 39), Meldoc (pkt. 55, side 60) og 
Aalsmeer (pkt. 150, side 42). 

38. Fra Meldoc pkt. 55, note 1. Se også Milchforderungsfonds pkt. 21, note 1. 

39. «andet punktum ". forudsætter, at sagen qpfylder en af de to betingelser for 
indrømmelse af undtagelsen i første punktum og frembyder de træk, der beskrives 
i andet punktum» (Kommisjonen i Meldoc pkt. 55 på side 60). 

40. Fra Meldoc pkt. 55, 2. avsnitt. Tilsvarende Milchftjrderungsfonds pkt. 22 og 
Bloemenveilingen pkt. 151-152. 

41. EFT L 93/1. 

42. Fra vedtakets pkt. 152; EFT på side 42. Nærmere om saken se avsnitt 3.442 
ovenfor. 

43. Slik Deringer § 2632 (side 378) med henvisning. 

44. Støtten utgjorde på det meste omlag 15 millioner tyske mark pr. år. 

45. Se i så måte også vedtakets pkt. 23 og 24. 

46. OJ Sp.ed. 1972(II) side 324. 

47. Saml. 1986 side 4039, premiss 10 (på side 4055), min kursivering. 

48. Se også sak C-162/91: Tenuta il Bosco. Dom av 15.10.92; ennå ikke publisert. 

49. Innkjøpssamvirket I Norge (Felleskjøpene, Landteknikk og L.O.G.) hadde i 1992 
en omsetning på NOK 7.7 milliarder (iflg. Landbrukssamvirket 1993). 

50. Om grensen for nasjonal og fellesskapsrettslig jurisdiksjon, se pkt. 1.22 ovenfor. 

51. Slik også Ottervanger (side 220). Motsatt Gleiss § 20 (side 627-628) og Deringer 
§ 2634 (side 379). 

52. Se vedtakets pkt. 22.3 på side 44. Nærmere om vedtaket i avsnitt 3.443 ovenfor. 

53. Tilsvarende betraktninger ligger til grunn for det fjerde og siste (det annet 
negative) vilkår for individuell dispensasjon etter R. art 85(3), som krever at 
samarbeidet for å kunne fritas ikke skal gi de involverte foretakene mulighet til å 
«utelukke konkurranse for en vesentlig del av de varer det gjelder». Se avsnitt 
2.4 ovenfor og Whish på side 258-259. Det foretas i begge tilfeller en avveing av 
de positive og negative virkninger av samarbeidet. 

54. Vedtakets pkt. 25; EFT på side 39. Nærmere om saken i avsnitt 3.523 ovenfor. 
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4. MISBRUK AV DOMINERENDE STILLING: ART. 86 

4.1. INNLEDNING 

Romatraktatens art. 86 forbyr foretak på utilbørlig vis å utnytte (misbruke) sin 

dominerende stilling innenfor det indre marked eller en vesentlig del av det, 

såfremt handelen mellom medlemsstatene påvirkes. Da forordning 26 kun 

inneholder unntak fra art. 85(1), gjelder art. 86 fullt ut også for 

landbruksforetak. 

Kommisjonens originalutkast inneholdt et unntak også for art. 86, men etter forslag fra 
Europa-Parlamentet begrenset man unntaket til art. 85(1), se JO [1961] side 361. 
Bakgrunnen for dette er at gjennomføringen av den felles landbrukspolitikk aldri kan 
nødvendiggjøre misbruk av dominerende stilling, men at dette tvert i mot kan være et hinder 
for å nå målsetningene nedfelt i R. art. 39. Prinsippet om det åpne marked ligger til grunn 
også på landbrukssektoren. 

I tillegg til art. 86 finner man i landbruksretten bestemmelser som til dels er 

strengere. I flere av de markedsordningene hvor landbruksforetak (gjennom 

produsentorganisasjoner; POer) er tillagt kompetanse, forbys disse å ha en 

dominerende stilling, med mindre dette er nødvendig av hensyn til 

målsetningene i Trakatens art. 39. 1 Disse særlig strenge reglene er ment som 

en motvekt til de privilegiene POene gis i disse markedsordningene. 

Selv om art. 86 i prinsippet gjelder fullt ut ovenfor landbruksforetak, kan det 

likevel ikke utelukkes at det ved avgjørelsen av hvorvidt bestemmelsen er 

overtrådt eller ved utmålingen av en eventuell bot kan tas hensyn til den felles 

landbrukspolitikks generelle målsetninger og eventuelt den felles markeds

ordnings bestemmelser. Så vidt jeg har kunnet finne ut har det likevel ikke 

forekommet at rettsanvenderen har gitt uttrykk for at slike hensyn har blitt tatt. 
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4.2. DOMINERENDE STILLING 

4.21 Det relevante marked 

Vurderingen av hvorvidt et foretak har en dominerende stilling må foretas i 

forhold til det markedet foretaket opererer i. Jo snevrere man avgrenser det 

relevante markedet, jo større er sannsynligheten for at et foretak har en 

dominerende stilling. Kommisjonen og eventuelle konkurrerende foretak vil 

derfor være interessert i at det relevante marked avgrenses så snevert som 

mulig, mens foretaket selv vil argumentere for en vid avgrensning. Det 

relevante marked må avgrenses produktmessig, geografisk og eventuelt også 

temporært. 

Fastleggelsen av det relevante produktmarked er først og fremst et spørsmål om 

ombyttelighet (substituerbarhet). 2 Ombyttelige varer kan konkurrere og følgelig 

være på samme produktmarked. Domstolen har ved vurderingen av 

ombyttelighet blant annet lagt vekt på krysspriselastisiteten, dvs. etterspørrernes 

tilbøyelighet til å skifte over fra ett produkt til et annet som følge av 

prisendringer på det ene produktet. 3 Høy elastisitet tyder på at produktene 

konkurrerer innenfor det samme marked. Spørsmålet om ombyttelighet må 

også vurderes fra tilbudssiden. 

En produsent av fårekjøtt vil kunne hevde at vurderingen må foretas i forhold 

til markedet for middagsmat, hvor all slags kjøtt konkurrerer med bl.a. fisk. 

Konkurrerende foretak vil imidlertid kunne argumentere for at man må foreta 

vurderingen på markedet for kjøtt, eller kanskje markedet for fårekjøtt. En 
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enda snevrere avgrensning vil være separate markeder for fårekjøtt som er 

ferskt, tørket, saltet, osv. 

I saken om United Brands Company (UBC) kom Domstolen til at bananer 

utgjorde et separat produktmarked. Foretaket selv hadde argumentert med at 

vurderingen måtte foretas i forhold til markedet for frukt generelt. Det 

avgjørende var i følge Domstolen hvorvidt bananer «kunne individualiseres ved 

særlige kendetegn, som adskiller den fra andre friske frugter i en sådan grad, 

at den kun i ringe omfang kan substitueres af disse andre frugter og kun i !idet 

mærkbart omfang udsættes for konkurrence fra disse frugter». 4 I Meldoc-saken 

avgrenset Kommisjonen det relevante produktmarked til flytende melk og 

meieriprodukter, både friske og langtidsholdbare, inkludert fløte og yoghurt, 

men eksklusive tørrmelk. 5 I Laksesaken avgrenset Kommisjonen sin vurdering 

til markedet for oppdrettslaks. 6 

Det relevante markedet må videre avgrenses geografisk. I United Brands uttalte 

Domstolen at det relevante markedet måtte avgrenses til et bestemt geografisk 

område «hvor varen markedsføres, og hvor konkurrencebetingelserne er 

tilstrækkeligt homogene til at virkningen af den pågældende virksomheds 

økonomiske styrke kan bedømmes» (premissene 10 og 11). Hvis produktene 

kan bevege seg helt fritt, vil hele det indre marked utgjøre det relevante 

geografiske marked. Tekniske (f.eks. veterinære bestemmelser), fysiske (f.eks. 

grensekontroller) og fiskale (f.eks. moms) hindringer, kulturforskjeller og andre 

forhold begrenser imidlertid varenes frie flyt og hindrer dermed like 

konkurransebetingelser, slik at grensene for det relevante geografiske marked 

for et produkt ofte blir trukket vesentlig snevrere. 7 
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I United Brands hadde Kommisjonen avgrenset det geografiske markedet til Fellesmarkedet 
minus Storbritannia, Frankrike og Italia. Disse tre landene ble holdt utenfor siden de hadde 
spesielle ordninger med hensyn til import og omsetning av bananer. United Brands hevdet 
at markedet måtte avgrenses enda snevrere, siden konkurranseforholdene varierte også i de 
gjenværende landene, . men .Domstolen avviste dette. 

Mange slike faktorer forsvant - i alle fall i teorien - ved innføringen av EFs 

indre marked i 1993. En begrensning som man ikke blir kvitt, og som har 

særlig relevans ved fastleggelsen av det geografiske markedet for landbruks

produkter, er transportmuligheter og -kostnader. Landbruksprodukter er typisk 

lett bedervelige og vanskelige - og derved kostbare - å transportere. Norske 

melkebønder vil f. eks. ikke kunne konkurrere på det italienske markedet for 

fersk melk. På markedene for ost og tørrmelk vil de kunne konkurrere, men 

den kostbare transporten vil gi lokale produsenter et fortrinn. 

Det temporære element innebærer at man tar hensyn til at konkurranse

forholdene på et marked kan variere fra sesong til sesong. Dette kan for det 

første være aktuelt på etterspørselssiden. For eksempel hevdet United Brands 

at det var to temporære markeder og at grensen for det relevante 

produktmarkedet måtte trekkes videre om sommeren, siden det da fantes flere 

substitutter for bananer. Kommisjonen avviste imidlertid dette, mens 

Domstolen ikke tok stilling til spørsmålet. For landbruksprodukter er 

temporære svingninger også meget aktuelt på tilbudssiden. 

4.22 Dominans 

Først når man har fastlagt det relevante markedet, kan man ta stilling til 

spørsmålet om dominans (markedsmakt). I United Brands uttalte Domstolen 

at et foretak er dominerende når det har en så sterk økonomisk stilling at det 
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for det første er i stand til å hindre at det opprettholdes effektiv konkurranse på 

det aktuelle markedet, og for det annet har muligheten til å opptre i markedet 

uavhengig av konkurrenter, kunder og - i siste instans - forbrukerne. 8 

Markedsandelen er det viktigste moment når man skal avgjøre hvorvidt et eller 

flere foretak har en dominerende posisjon i markedet. Denne kan bestemmes 

ved å sammenligne de konkurrerende virksomhetenes produksjon eller salg. 

En høy markedsandel skaper en presumsjon for dominerende stilling.9 I United 

Brands-saken ga 40-45 prosents markedsandel både ifølge Kommisjonen og 

Domstolen en dominerende stilling. 10 Det er på den annen side vanskelig å si 

noe eksakt om hvor lav markedsandel foretaket kan ha og likevel være i en 

dominerende stilling. Kommisjonen har sagt at dominans ikke kan utelukkes 

helt ned i 20 prosents andel. 11 

Jo lavere markedsandelen er, jo sterkere må andre forhold indikere dominans. 12 

Et slikt forhold er konkurrentenes markedsandeler: Jo mindre konkurrentene 

er, jo lavere markedsandel skal til for å være dominerende. 13 Et annet moment 

er om det er hindringer for potensielle konkurrenters adgang til markedet, 

f.eks. at det aktuelle foretaket sitter på patenter, varemerker eller know-how, 

fordi foretaket er vertikalt integrert eller fordi det er beskyttet i nasjonal 

lovgivning. 14 Andre slike forhold er det aktuelle foretakets markedsatferd og 

resultat, samt dets finansielle styrke (såkalt «deep pocket»). 15 

4.3. MISBRUK 

Traktaten inneholder ingen definisjon av misbruksbegrepet. I Hoffmann-La 

Roche understreker Domstolen at det er et objektivt begrep, dvs . at foretaket 
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ikke nødvendigvis må ha ment å utnytte sin posisjon på en utilbørlig måte. 

Domstolen sier videre at misbruksbegrepet «omfatter en af en markeds

dominerende virksomhed udvist adfærd, som efter sin art kan påvirke 

strukturen på et marked, hvor konkurrencen netop som følge af den pågældende 

virksomheds tilstedeværelse allerede er afsvækket, og som bevirker, at der 

lægges hindringer i vejen for at opretholde den endnu bestående konkurrence 

på markedet eller udviklingen af denne konkurrence som følge af, at der tages 

andre midler i brug end i den normale konkurrence om afsætning af varer og 

tjenesteydelser, der udspiller sig på grundlag af de erhvervsdrivendes 

ydelser». 16 

De mest praktiske formene for misbruk er: 17 

-Urimelig høye priser fra dominerende selgere 

-Urimelig lave priser til dominerende kjøpere 

-Lave priser for å drive konkurrenter ut av markedet («predatory pricing») 

-Urimelige betingelser for øvrig 

-Diskriminerende priser eller andre betingelser 

-Urimelig kobling («tying») 

-Restriksjoner på distribusjon 

-Kontraheringsnektelse 

-Erverv av enerett til ny teknologi. 

Det må understrekes at misbruket ikke behøver å være atferd som direkte 

påvirker markedet til skade for andre aktører. Det forhold at et dominerende 

foretak styrker sin stilling ytterligere slik at konkurransen i vesentlig grad 

hindres, kan i seg selv tenkes å utgjøre et misbruk. 18 
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Noter: 

1. For eksempel i markedsordningen for fisk, rfo. 3687/91 art. 5(2), se Solberg 
1992 side 69 flg. Se også rfo 1360/78 art. 6(l)i, avsnitt 3.43 ovenfor. 

2. Se for eksempel sak 85176: Hoffmann-La Roche; Saml. 1979 s 461 (på s 516). 

3. Se f.eks. sak 6/72, Continental Can, Saml. 1973 side 215, premiss 32. 

4. Sak 27176, Saml. 1978 side 207, premiss 22 på side 275. 

5. EFT side 50. Se om saken i avsnitt 3.52 ovenfor. 

6. Se vedtakets punkt 21. Mer om saken i pkt. 3.44 ovenfor. 

7. Domstolen har i flere saker avgrenset det geografiske marked snevert. I 
Hugin-saken (sak 22178; Saml. 1979 side 1869) ble stor-London ansett som det 
relevante markedet og i Michelin-saken (sak 322/81; Saml. 1983 side 3461) ble 
det relevante geografiske marked avgrenset til Nederland. 

8. Saml. 1978 side 207, premiss 65 på side 281. Kommisjonen har lagt til grunn 
den samme definisjonen av dominerende stilling, se f.eks. vedtaket i 
Michelin-saken, EFT (1981) L353/33 premiss 35. 

9. Se f.eks. sak 85176, Hoffmann-La Roche; Saml. 1979 side 461, premiss 41. 

10. Kommisjonen har sagt at dominerende stilling som et utgangspunkt kan sies å 
eksistere ved 40 til 45 prosents markedsandel, se dens 10. KonkBeretn., pkt. 50. 

11. Leit. 

12. Slik i United Brands, se ovenfor. I Hoffmann-La Roche annullerte Domstolen 
derimot Kommisjonens vedtak om anvendelse av artikkel 86 bl.a. fordi den ikke 
var overbevist om at andre forhold enn markedsandelen trakk i retning av 
dominans. Markedsandelen i denne saken var 43 prosent. 

13. I United Brands la Domstolen vekt på at UBC var så mye større enn den 
nærmeste konkurrenten. 

14. Om betydningen av vertikal integrasjon, se United Brands (særlig premissene 69 
flg.). 

15. Slik Kommisjonen i Continental Can. 

16. Sak 85176, Saml. 1979 side 461, premiss 91 på side 541. Se også sak 7/82, 
GVL, Saml. 1983 side 483. 

17. Denne oppregningen bygger på EF-Domstolens praksis. Listen i art. 86 er bare 
ment som eksempler, og er følgelig ikke er uttømmende. 

18. Jfr. Continental Can-saken, op.cit. premissene 20 til 26 (på sidene 243-246). 
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5. KONSENTRASJONER 

Det følger av . Domstolens praksis at Romatraktatens art. 85 og 86 kan komme 

til anvendelse også på konsentrasjoner (fusjoner, oppkjøp o.1.). 1 Disse 

bestemmelsene var likevel ikke tilstrekkelige til å motvirke alle konsentrasjoner 

som kunne være i strid med målsetningen om effektiv konkurranse, og Rådet 

vedtok derfor i 1989 forordningen om kontroll med fusjoner og 

virksomhetsovertakelser (fusjonsforordningen). 2 Forordningen gjelder bare 

konsentrasjoner med såkalt fellesskapsdimensjon. Det sentrale vilkåret i så 

måte er at de involverte foretakenes samlede omsetning på verdensbasis må 

overstige 5 milliarder ECU (omlag 42 milliarder norske kroner). 

Konsentrasjoner som omfattes må meldes til Kommisjonen, som skal vurdere 

om planene er forenlig med EF-retten. 

Fusjonsforordningen inneholder ikke noe unntak for landbruksforetak. 3 

Forordningen kan derfor være aktuell ved en eventuell fremtidig sammenslåing 

til ett landbrukssamvirke i Norge,4 eller ved sammenslutninger av hele eller 

deler av norsk landbrukssamvirke og utenlandske (sammenslutninger av) 

landbruksforetak. 5 
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Noter: 

1. Se som eksempler henholdsvis sakene 142 og 156/84: BAT og Reynolds, Saml. 
1987 side 4487, og sak .6/72: Continental Can, Saml. 1973 side 215. 

2. Rådsforordning 4064/89, EFT [1989] L 395/1 (rettet i EFT [1990] L 257/13). 

3. Dette er mulig fordi den er hjemlet i Romatraktatens art. 235 og at man derfor 
unngikk de skrankene som følger av R. art. 42, nemlig at det ved anvendelsen av 
konkurransereglene på landbruksforetak «skal tas hensyn til de mål som er satt i 
artikkel 39». Se forordningens fortale, 8. ledd. 

4. Den samlede omsetningen for det norske landbrukssamvirket i 1991 var 33 
milliarder NOK. 

5. I en rapport fra 1993 nevner danske PA Consulting Group fusjon med et 
utenlandsk meieriselskap som et alternativ for Norske Meierier i tilpasningen til 
landbrukets endrede rammebetingelser. Samlet bruttoomsetning for norsk 
meierisamvirke var i 1990 11.3 milliarder kroner. I EF var det på samme tid 15 
meieribedrifter med over 10 milliarder kroner i omsetning, den største med over 
20 mrd. (Bergens Tidende 20.11.93). 
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0 

6. HANDHEVINGEN AV EFs KONKURRANSEREGLER 

6.1. KOMMISJONEN 

Kommisjonen har hovedansvaret for å håndheve konkurransereglene i EF. 

Dette kan den gjøre på eget initiativ eller etter klage fra medlemsstater eller 

personer (fysiske og juridiske) med klageinteresse. 1 Kommisjonen har videre 

- med forbehold for Domstolens kontroll - som den eneste kompetanse til å 

fastslå om unntakene i forordning 26 kommer til anvendelse. På samme måte 

som for de individuelle dispensasjoner etter R. art. 85(3), 2 er Kommisjonen gitt 

denne eksklusive kompetansen for å skape rettssikkerhet for de aktuelle 

foretakene og sikre at de ikke utsettes for forskjellsbehandling. 3 For unntakene 

i forordning 26 kommer imidlertid et annet og viktigere hensyn i tillegg, nemlig 

å unngå å skade utarbeidelsen av en felles landbrukspolitikk. 4 Landbruks

interessene er i prinsippet gitt prioritet, og det er Kommisjonen som skal 

definere disse og avgjøre om hensynet til virksom konkurranse i det enkelte 

tilfelle må stå tilbake. 

Kommisjonens kompetanse etter forordning 26 art. 2 er lovbunden; den skal 

«fastslå» om unntakene kommer til anvendelse. 5 Det må på imidlertid 

understrekes at unntakene i art. 2(1), og særlig det annet alternativ i 1. punktum 

med sin henvisning til målsetningene i R. art 39, er vagt formulerte. Dette gir 

Kommisjonen et stort spillerom i rettsanvendelsen. Bortsett fra Nypotet-saken 

(se avsnitt 3 .5 ovenfor) har alle Kommisjonens vedtak vedrørende unntakene i 

forordning 26 vært negative, dvs. at unntakene ikke har funnet anvendelse. 6 

Det er imidlertid alminnelig antatt at unntakene har stor preventiv effekt, i den 

forstand at foretak vegrer seg for å innklage samarbeid mellom landbruksforetak 
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til Kommisjonen og/eller at Kommisjonen lar være å følge opp slike klager. 

Ved behandlingen av saker vedrørende unntakene gjelder i utgangspunktet de 

alminnelige reglene for saksbehandlingen i konkurransesaker, i første rekke 

rådsforordning 17 /62. 7 I tillegg er det enkelte særlige regler i forordning 26 

art. 2(2) til 2( 4). 8 

For samarbeid som omfattes av et av unntakene i forordning 26, gjelder ikke 

art. 85(1). Selv om samarbeidet isolert sett er uforenlig med forbudet, 

inntreffer derfor ikke de virkningene jeg har gjort rede for i avsnitt 2.3 ovenfor. 

Avtaler og beslutninger vil derfor automatisk være lovlige og gyldige fra 

inngåelsen eller vedtakelsen av. Foretakene behøver ikke å melde sine avtaler 

eller beslut-ninger til Kommisjonen. 9 

6.2. EF-DOMSTOLEN 

Kommisjonens vedtak i konkurransesaker kan klages inn for Domstolen i form 

av et annullasjons- (ugyldighets-)søksmål, se R. art 173 og 174. For unntakene 

i forordning 26 sin del presiseres dette i art. 2(2). Dette gjelder uavhengig av 

om Kommisjonen finner at unntakene kommer til anvendelse eller at det ikke 

kommer til anvendelse (dvs. at art. 85(1) gjelder). 

Bare fire av Kommisjonens vedtak vedrørende unntakene i forordning 26 har 

blitt klaget til Domstolen. Ingen av disse vedtakene har blitt overprøvd 

(annullert). I to av sakene har anvendelse av unntakene blitt avvist fordi 

samarbeidet falt utenfor forordningens saklige virkeområde, se avsnitt 3.2. 
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Sukker- og Frubo-sakene er de eneste hvor Domstolen har gått inn på realitets

drøftelser av unntakene i forordning 26, se avsnitt 3 .4. Kommisjonens øvrige 

vedtak om ikke-anvendelse av unntakene i art. 2 har ikke blitt klaget inn for 

Domstolen. 10 Det er vanskelig å si noe sikkert om årsakene til dette. 

Klager på Kommisjonens vedtak i konkurransesaker behandles nå i første 

instans av den nye Retten i Første Instans («Retten»), se R. art. 168a og 

rådsvedtak 88/591 art. 3(1)c. Rettens avgjørelser kan så ankes til Domstolen, 

se art. 49 i domstolsstatuttene (som endret av rådsvedtaket). Det er bare 

Rettens avgjørelse av rettsanvendelsesspørsmål som kan ankes, jfr. protokollens 

art. 51. Retten har allerede avgjort en sak om anvendelsen av konkurranse

reglene på landbrukssektoren; Pelsdyr-saken. 

Det følger av R. art 177 at EF-Domstolen på anmodning fra nasjonale 

domstoler skal treffe prejudisielle avgjørelser. Domstolen skal for det første 

svare på spørsmål vedrørende fortolkningen av Traktaten, 1. ledd litra a). 11 

Siden art. 85(1) er direkte anvendelig i nasjonal rett (se 6.3 nedenfor), blir den 

relativt ofte forelagt spørsmål om hvordan bestemmelsen er å forstå. 

Domstolen skal for det annet treffe avgjørelser om forståelsen av sekundær

lovgivningen, 1. ledd litra b). Siden anvendelse av unntakene i forordning 26 

art. 2 i alle fall i utgangspunktet er forbeholdt Kommisjonen (og Domstolen), 

har Domstolen aldri blitt forlagt spørsmål om fortolkningen av forordningens 

materielle innhold. Kompetansespørsmål har derimot vært oppe i flere saker, 12 

samt at det for tiden verserer i sakene C-339 og C340/91: Avonmore og sak C-

319/93: Dijkstra mot Frico Domo. 
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6.3. NASJONALE DOMSTOLER 

Romatraktatens konkurranseregler er direkte anvendelige i medlemsstatenes 

interne rett. Nasjonale domstoler er derfor i utgangspunktet forpliktet og 

berettiget til å beskytte og håndheve de rettigheter og plikter som følger av art. 

85 og 86. 13 På den annen side utgjør unntakene i forordning 26 en skranke for 

anvendelse av art. 85(1) på landbruksforetak. Siden Kommisjonen har 

eksklusiv kompetanse til å slå fast om disse unntakene kommer til anvendelse, 

er det tvilsomt om nasjonale domstoler i det hele tatt kan anvende art. 85(1) på 

slike foretak med mindre Kommisjonen har utøvet denne kompetansen. 14 
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Noter: 

1. Se rfo. 17/62 art. 3. 

2. Se avsnitt 2.4. ovenfor, jfr. rfo" 17/62 art. 9(1). 

3. Fra fortalen til rfo 26, 5. ledd. 

4. L.cit. 

5. Dette står i motsetning til Kommisjonens kompetanse til å dispensere i enkelt
tilfeller, R. art. 85(3), jfr. rfo 17/62 art. 9. Også her har Kommisjonen 
eksklusiv kompetanse, men art. 85(3) bestemmer at det kan ei*læres at art. 85(1) 
ikke skal anvendes, til tross for at samarbeidet er i strid med sistnevnte 
bestemmelse. 85(3) inneholder altså ikke noe automatisk unntak, men gir 
Kommisjonen en diskresjon.ær adgang til å dispensere fra forbudet i art. 85(1). 

6. I tillegg later det til at Kommisjonen i Sukkerrør-saken (også kjent som Tate & 
Lyle-saken) ville ha unntatt avtalene dersom de hadde vært i strid med art. 85(1), 
se avsnitt 3.4 nedenfor. 

7. Om saksbehandlingen i konkurransesaker i sin alminnelighet se Kerse: EEC 
Antitrust Procedure (2. ed . London 1988) og Sejersted: Vedtaksprosessen i EFs 
konkurranserett med særlig vekt på partens innsynsrett (IUSEF nr. 10. 
Universitetsforlaget, Oslo 1993) 

8. Om disse se Solberg 1994 kap. 8. 

9. Foretakene kan likevel begjære Kommisjonen om å slå fast at samarbeidet 
omfattes av art. 2(1); en slags negativattest. 

10. I amerikansk rett har man derimot en rikholdig praksis knyttet til det tilsvarende 
unntaket. Dette skyldes først og fremst at delstatsdomstolene - i motsetning til 
domstolene i EF-landene - er kompetente til å anvende dem. 

11. Med EF-Domstolen mener jeg selve Domstolen. Retten er ikke kompetent til å 
avgjøre prejudisielle spørsmål. 

12. Se for eksempel sak 177/78: McCarren; Saml. 1979 side 2161 (på s 2215-16). 

13. Se Domstolens avgjørelse i sak 127/73: BRT Il, Saml. 1974 side 51, premiss 16 
(på side 62). 

14. Se nærmere om dette i Solberg 1994 kap. 7. 
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AVGJØRELSER FRA EF-DOMSTOLEN OG -KOMMISJONEN 

Aalsmeer = 

Frubo = 

Laks= 

Meldoc = 

Milchforderungsfonds = 

Nypoteter= 

Osteløype = 

Pelsdyr= 

Sukker= 

-Kommisjonsvedtak av 26.7.88 (88/491/EØF): Vereinigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer; EFT 1988 L 262/27. 

\ ·-Ikke klaget-til Domstolen. 

-Kommisjonsvedtakav25.7.74 (74/433/EØF): FRUBO; EFT 
L 1974 237/16. 
-Klagesak 71174: Frubo mot Kommisjonen; Saml. 1975 side 
563. 

-Kommisjonsvedtak av 30.7.92 (92/444/EØF): Scottish 
Salmon Board; EFT L 1992 246/37. 
-Ikke klaget. 

-Kommisjonsvedtak av 26.11.86 (86/596/EØF): MELDOC; 
EFT L 1986 348/50. 
-Ikke klaget. 

-Kommisjonsvedtak av 7.12.84 (85176/EØF): Milch-
f6rderungsfonds; EFT 1985 L 35/35. 
-Ikke klaget. 

-Kommisjonsvedtak av 18.12.87 (88/109/EØF): Nye 
Kartofler; EFT 1988 L 59/25. 
-Ikke klaget. 

-Kommisjonsvedtak av 5.12.79 (80/234/EØF): Cooperative 
Stremsel- en Kleurselfabriek; EFT 1980 L 51/19. 
-Klagesak 61/80: Cooperative Stremsel- en Kleurselfabriek 
mot Kommisjonen ("Rennet"); Saml. 1981 side 851. 

-Kommisjonsvedtak av 28.10.88 (88/587/EØF): Dansk 
Pelsdyravlerforening; EFT 1988 L 316/43. 
-Klagesak T-61/89: Dansk Pelsdyravlerforening mot Kommi
sjonen; dom av 2.7.92, ennå ikke publisert i Saml. 
-Rettens avgjørelse er ikke anket til EF-Domstolen. 

-Kommisjonsvedtak av 2.1.1973 (73/109/EØF): Den 
europeiske sukkerindustrien; EFT 1973 L 140/17. 
-Klagesakene 40-48, 50, 54-56, 111, 113 og 114173; Suiker 
Unie m.fl. mot Kommisjonen; Saml. 1975 side 1663. 
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LISTE OVER FORKORTELSER 

CAP Common Agricultural Policy (engelsk betegnelse på EFs 
landbrukspolitikk) 

CFP Common Fisheries Policy (engelsk betegnelse på EFs fiskeripolitikk) 

CMLR Common Market Law Reports 

CMLRev Common Market Law Review 

ECR European Court Reports (Den engelske versjonen av Saml.) 

ECU European Currency Unit (Europeisk regningsenhet). Pr. januar 1994 
tilsvarende omkring NOK 8,40. 

EF Det Europeiske Fellesskap 

EFT De Europæiske Fællesskabers Tidende 

ELRev. European Law Review 

FFP EFs felles fiskeripolitikk (CFP) 

FLP EFs felles landbrukspolitikk (CAP) 

JO Journal Officiel (den franske versjon av EFT) 

Kfo Kommisjonsforordning 

KonkBeretn. Kommisjonens årlige beretninger om konkurransepolitikken. 

OJ Officia! Journal (den engelske versjon av EFT) 

PG Produsentgruppe 

PO Produsentorganisasjon 

R Romatraktaten (Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap). 

RDir Rådsdirektiv 

Rfo Rådsforordning 

Saml EF-Domstolens "Samling av Domstolens Afgørelser" 
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VEDLEGG 1: RELEVANTE ARTIKLER FRA ROMATRAKTATEN 

(Hentet fra den autentiske norske versjonen, bl. a. trykket som særskilt vedlegg nr. 2 til 
St.meld. nr. 50 for 1971-72. Oppdatert ved endringene gjennomført i Unionstraktaten). 

TREDJE DEL, AVDELING Il: LANDBRUKET 

Artikkel 38 

1. Det felles marked skal også omfatte landbruket og handelen med 
landbruksvarer. Ved landbruksvarer skal forstås produkter fra jorden, fra 
husdyrhold og fra fiske, samt produkter av disse landbruksvarer som har 
gjennomgått en første foredlingsprosess. 

2. Når ikke annet er fastsatt i artiklene 39 til 46, skal bestemmelsene om 
opprettelse av det felles marked anvendes på landbruksvarer. 

3. De varer som kommer inn under bestemmelsene i artiklene 39 til 46, er 
oppført i den listen som utgjør vedlegg Il til denne traktat. Innen to år etter at 
denne Traktat har trådt i kraft, skal imidlertid Rådet med kvalifisert flertall etter 
forslag fra Kommisjonen avgjøre hvilke varer som skal føyes til i denne listen. 

4. Etter hvert som det felles marked for landbruksvarer virker og utvikles, må 
det utformes en felles landbrukspolitikk for Medlemsstatene. 

Artikkel 39 

1. Den felles landbrukspolitikk skal ha til formål 
a. å øke produktiviteten i landbruket ved å fremme teknisk fremskritt, 

rasjonell utvikling av landbruksproduksjonen og ved en best mulig anvendelse 
av produksjonsfaktorene, særlig arbeidskraften, 

b. å sikre på denne måten en rimelig levestandard for landbruksbefolk
ningen, særlig gjennom en økning av den individuelle inntekt til de personer 
som er sysselsatt i landbruket, 

c. å stabilisere markedene, 
d. å garantere sikre forsyninger, og 
e. å sikre rimelige priser ved leveranser til forbrukerne. 
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2. Ved utformingen av den felles landbrukspolitikk og de spesielle 
forholdsregler som den kan medføre, skal det tas hensyn til 

a. landbruksnæringens egenart som følger av landbrukets sosiale oppbygging 
og den strukturelle og naturgitte forskjell mellom de enkelte landbruksområder, 

b. nødvendigheten av ·a· gjennomføre den ønskede tilpassing gradvis, og 
c. den kjensgjerning at landbruket i Medlemsstatene utgjør en sektor som er 

nær knyttet til økonomien som helhet. 

Artikkel 40 

1. Medlemsstatene skal utforme den felles landbrukspolitikk gradvis i løpet av 
overgangsperioden og fastlegge den senest ved utløpet av denne perioden. 

2. Det skal gjennomføres en felles ordning av landbruksmarkedene med sikte 
på å nå de mål som er satt i artikkel 39. 

Alt etter varenes art skal denne felles ordning anta en av de følgende former: 
a. felles konkurranseregler, 
b. en bindende samordning av de forskjellige nasjonale markedsordninger, 
c. en europeisk markedsordning. 

3. Den felles ordning i en av de former som er omtalt i paragraf 2, kan omfatte 
alle nødvendige tiltak for å nå de mål som er satt i artikkel 39, særlig 
prisreguleringer, subsidier så vel til produksjon som til omsetning av varer, 
lagrings- og utjevningsordninger samt tiltak som blir organisert i fellesskap med 
sikte på å stabilisere import eller eksport. 

Den felles ordning skal begrense seg til å ta sikte på de mål som er satt i 
artikkel 39, og skal utelukke enhver forskjellsbehandling mellom produsenter 
eller forbrukere innen Fellesskapet. 

En eventuell felles prispolitikk skal bygge på felles kriterier og ensartede 
beregningsmetoder. 

4. Det kan opprettes ett eller flere utviklings- og garantifond for landbruket 
med sikte på å gjøre det mulig for den felles ordning som er omtalt i paragraf 
2, å nå sine mål. 
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Artikkel 42 

Bestemmelsene i kapitlet om konkurransereglene skal anvendes på 
produksjon og omsetning av landbruksvarer bare i den utstrekning Rådet 
beslutter dette ·innen rammen av de bestemmelser og i samsvar med den 
fremgangsmåte som er fastsatt i artikkel 43 paragrafene 2 og 3, idet det skal tas 
hensyn til de mål som er satt i artikkel 39. 

Rådet kan særlig tillate at det gis støtte 
a. til å beskytte bruk som er ugunstig stillet på grunn av strukturelle eller 

naturgitte forhold, eller 
b. innen rammen av økonomiske utviklingsprogrammer. 

Artikkel 43 

1. Med sikte på å trekke opp retningslinjene for en felles landbrukspolitikk skal 
Kommisjonen så snart Traktaten har trådt i kraft, sammenkalle til en konferanse 
mellom Medlemsstatene for å sammenlikne disse Staters landbrukspolitikk, 
særlig ved å sette opp en oversikt over Statenes ressurser og behov. 

2. Innen to år etter at denne Traktat har trådt i kraft, skal Kommisjonen, etter 
å ha rådspurt Den Økonomiske og Sosiale Komite og idet den tar hensyn til 
resultatene av den konferanse som er omtalt i paragraf 1, legge fram forslag om 
utformingen og gjennomføringen av den felles landbrukspolitikk, herunder om 
at en av de former for felles ordning som er omtalt i artikkel 40 paragraf 2, skal 
tre i stedet for bestående nasjonale ordninger, samt forslag om gjennomføringen 
av de tiltak som er særskilt omtalt i denne avdeling. 

Forslagene skal ta hensyn til den innbyrdes sammenheng mellom de 
landbruksspørsmål som er behandlet i denne avdeling. 

Etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Forsamlingen skal 
Rådet, i de to første etapper enstemmig og deretter med kvalifisert flertall, vedta 
forordninger eller direktiver, eller treffe vedtak, med forbehold av de 
rekommandasjoner Rådet måtte utforme. 

3. Rådet kan med kvalifisert flertall og på de vilkår som er fastsatt i foregående 
paragraf, sette den felles ordning som er omtalt i artikkel 40 paragraf 2, i stedet 
for de nasjonale markedsordninger 

a. dersom den felles ordning byr de Medlemsstater som er imot et slikt 
skritt, og som selv har en nasjonal ordning for den produksjon det gjelder, 
tilsvarende garantier for de berørte produsenters sysselsetting og levestandard, 
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idet det skal tas hensyn til tidsskjemaet for mulig tilpassing og nødvendig 
spesialisering, og 

b. dersom denne felles ordning sikrer at samhandelen innen Fellesmarkedet 
gis vilkår som svarer til vilkårene på et nasjonalt marked. 

4. Dersom det blir innført en felles ordning for noen råvarer uten at en felles 
ordning for de tilsvarende foredlede produkter ennå er gjennomført, kan slike 
råvarer, når de inngår i foredlede produkter bestemt for eksport til tredjeland, 
importeres fra land utenfor Fellesskapet. 

AVDELING V, Kapittel 1: Konkurransereglene 

Artikkel 85 

1. Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger 
av foretak og enhver form for samordnet opptreden som kan påvirke handelen 
mellom Medlemsstatene, og som har til formål eller virkning å hindre, 
innskrenke eller fordreie konkurransen på det felles marked, skal være 
uforenlige med det felles marked og forbudt, særlig slike som består i 

a. å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller 
andre forretningsvilkår, 

b. å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning, teknisk utvikling eller 
investeringer, 

c. å dele opp markeder eller forsyningskilder, 
d. å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og 

derved stille dem ugunstigere i konkurransen, 
e. å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar 

tilleggsytelser som etter sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen 
sammenheng med kontraktsgjenstanden. 

2. Avtaler eller vedtak som er forbudt i henhold til denne artikkel, skal ikke ha 
noen rettsvirkning. 
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3. Det kan imidlertid erklæres at bestemmelsene i paragraf 1 ikke skal anvendes 
på 
-avtaler eller grupper av avtaler mellom foretak, 
-beslutninger eller grupper av beslutninger truffet av sammenslutninger av 
foretak, og samordnet opptreden eller grupper av slik opptreden, som bidrar til 
å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller som bidrar til å fremme 
den tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig som de sikrer forbrukerne en 
rimelig andel av de fordeler som er oppnådd, og uten 

a. å pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er absolutt 
nødvendige for å nå disse mål, eller 

b. å gi disse foretak mulighet til å utelukke konkurranse for en vesentlig del 
av de varer det gjelder. 

Artikkel 86 

Et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av sin dominerende stilling på det 
felles marked eller i en vesentlig del av dette skal være uforenlig med det felles 
marked og forbudt i den utstrekning den kan påvirke handelen mellom 
Medlemsstatene. 

Slik utilbørlig utnyttelse kan særlig bestå i 
a. å påtvinge, direkte eller indirekte, urimelige innkjøps- eller utsalgspriser 

eller andre urimelige forretningsvilkår, 
b. å begrense produksjon, avsetning eller teknisk utvikling til skade for 

forbrukerne, 
c. å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og 

derved stille dem ugunstigere i konkurransen, 
d. å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar 

tilleggsytelser som etter sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen 
sammenheng med kontraktsgjenstanden. 

Artikkel 90 

1. Når det gjelder offentlige foretak, eller foretak som Medlemsstatene gir 
særlige eller eksklusive rettigheter, skal Medlemsstatene avholde seg fra å treffe 
eller opprettholde tiltak som strider mot reglene i denne Traktat, særlig reglene 
i artikkel 71 og i artiklene 85 til 94. 

Det må skyldes en feil at dette ikke ble endret til art. 6 da diskriminerings
forbudet ble flyttet i Unionstraktaten. 
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2. Foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenesteytelser av almen 
økonomisk betydning, eller som har karakter av et fiskalt monopol, skal være 
undergitt reglene i denne Traktat, framfor alt konkurransereglene, i den 
utstrekning anvendelsen av disse regler ikke rettslig eller faktisk hindrer dem 
i å utføre de særlige oppgaver som er tillagt dem. Utviklingen av samhandelen 
må ikke påvirkes i et omfang som strider mot Fellesskapets interesser. 

3. Kommisjonen skal overvåke at bestemmelsene i denne artikkel blir overholdt 
og skal i nødvendig utstrekning rette direktiver eller vedtak om dette til 
Medlemsstatene. 
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VEDLEGG 2: RÅDSFORORDNING 26/62 

Rådsforordning 26/1962 av 4. april 1962 om anvendelse af visse 
konkurrenceregler inden for produktion og handel med landbrugsvarer. 

(Fra EFT spee. ~ 1959-62 side 120. Originalversjonen kan man f.eks .' finne i JO nr. 30 for 
1962 (20.4.62) side 993). 

Rådet for Det europæiske økonomiske Fællesskab har -
under henvisning til bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det europæiske 
økonomiske Fællesskab, særlig artikel 42 og 43, 
under henvisning til forslag fra Kommissionen, 
under henvisning til udtalelse fra Det europæiske Parlament, og ud fra følgende 
betragtninger: 

[l]Det fremgår af traktatens artikel 42, at anvendelse af de i trakaten fastsatte 
konkurrenceregler på produktion af og handel med landbrugsvarer udgør en af 
den fælles landbrugspolitiks faktorer, og nedennævnte bestemmelser skal derfor 
suppleres under hensyntagen til denne politiks udvikling; 
[2]det fremgår af de forslag vedrørende udarbejdelsen og iværksættelsen af den 
fælles landbrugspolitik, der er fremlagt af Kommissionen, at visse 
konkurrenceregler skal have gyldighet allerede nu, hvad angår produktion af og 
handel med landbrugsprodukter, med henblik på at fjerne den praksis, der er i 
modstrid med det fælles markeds grundsætninger og til skade for 
virkeliggørelsen af de mål, der er angivet i traktatens artikel 39 og med henblik 
på at forene de nødvendige faktorer til senere at fastlægge en 
konkurrenceordning, der er tilpasset den fælles landbrugspolitiks udvikling; 
[3]konkurrencereglerne om aftaler, vedtagelser og praksis, som er omhandlet 
i traktatens artikel 85, samt mis brug af en dominerende stilling, skal finde 
anvendelse på produktionen af og handelen med landbrugsvarer, i det omfang 
anvendelsen af disse regler ikke hæmmer de nationale ordninger af markederne 
for landbrugsvarer og ikke medfører fare for, at målene for den fælles 
landbrugspolitik ikke kan nås; 
[4]opmærksomheden bør særlig rettes mod landbrugssammenslutningernes 
stilling i det omfang, hvori de især har til formål i fællesskab at producere eller 
handle med landbrugsvarer eller at gøre brug af fælles driftsanlæg, medmindre 
en sådan fælles virksomhed udelukker konkurrence eller medfører fare for, at 
de i traktatens artikel 39 nævnte mål ikke kan nås; 
[5] med henblik på dels at undgå at skade udarbejdelsen af en fælles 
landbrugspolitikk, dels at skabe retsikkerhed for de pågældende virksomheder, 

90 



Registre og vedlegg 

og sikre, at de ikke udsættes for forskelsbehandling, skal Kommissionen med 
forbehold af Domstolens kontrol som den eneste være kompetent til at fastslå, 
at de i de to foregående afsnit fastsatte betingelser er opfyldt, hvad angår de i 
traktatens artikel 85 nævnte aftaler, vedtagelser og former for praksis; 
[6] for at kunne tage traktatens specifikke bestemmelser om landbruget i 
betragtning, særlig bestemmelserne i artikkel 39, skal Kommissionen med 
hensyn til dumping vurdere alle de årsager, som ligger til grund for den praksis, 
der rejses indsigelse imod, særlig niveauet af priserne for indførsel til det 
pågældense marked fra andre områder. Kommissionen bør i overensstemmelse 
med denne vurdering rette de henstillinger og give bemyndigelse til de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i traktatens artikel 91, stk. 1; 
[7] med henblik på inden for rammerne af den fælles landbrugspolitiks 
udarbejdelse at iversætte regler vedrørende støtte til produktion eller handel med 
landbrugsvarer skal Kommisssionen sættes i stand til at udfærdige en fortegnelse 
over eksisterende, ny eller påtænkt støtte, til over for medlemsstaterne at 
fremsætte hensigtsmæssige bemærkninger og til at foreslå dem egnede 
foranstaltninger 

-udstedt følgende forordning: 

Artikkel 1. Fra denne forordnings ikrafttræden gælder traktatens artikler 85-90 
såvel som de bestemmelser, der er truffet til deres gennemførelse, for alle 
aftaler, vedtagelser og former for praksis, der er omhandlet i artikel 85, stk 1, 
og i artikel 86 i traktaten, og som vedrører produktionen af eller handelen med 
de i traktatens bilag Il anførte varer, med forbehold af bestemmelserne i artikel 
2. 

Artikel 2. 1. Artikel 85, stk 1, i traktaten gælder ikke for de i foregående 
artikel omhandlede aftaler, vedtagelser og former for praksis, der udgør en 
integrerende del af en national markedsordning, eller som er nødvendige for at 
nå de i traktatens artikel 39 angivne mål. Den gælder særlig ikke for aftaler, 
vedtagelser og former for praksis mellem landmænd, landbrugssammen
slutninger eller sammenslutninger af landbrugssammenslutninger, der henhører 
under en enkelt medlemsstat, i det omfang, hvori de - uden at medføre 
forpligtelse til at holde en bestemt pris - angår produktion eller salg af 
landbrugsvarer eller benyttelse af fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, medmindre Kommissionen fastslår, at 
konkurrence således er udelukket eller at de i traktatens artikel 39 nevnte mål 
er bragt i fare. 
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2. Efter at have indhentet udtalelse fra medlemsstaterne og hørt de 
pågældende virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder, såvel som 
enhver anden fysisk eller juridisk person, som Kommissionen skønner det 
nødvendig at høre, har Kommissionen med forbehold af Domstolens kontrol 
som den eneste kompetence· til at fastslå, ved eh 'beslutning, der offentliggøres, 
for hvilke aftaler, vedtagelser og former for praksis de i stk 1 omtalte 
betingelser er opfyldt. 

3. Kommissionen fastslår dette, dels på eget initiativ, dels på begæring af 
en medlemsstats kompetente myndighed eller en virksomhed eller virksomheds
sammenslutning, der har interesse heri. 

4. Offentliggørelsen omtaler de interesserede parter og beslutningens 
væsentligste indhold; den skal tage hensyn til virksomhedernes berettigede 
interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke røbes. 

Artikel 3. 1. Artikel 91, stk 1, i traktaten finder anvendelse på handelen med 
de i bilag Il til traktaten anførte varer, med forbehold af artikel 46. 

2. Under hensyntagen til traktatens bestemmelser vedrørende landbruget, 
særlig bestemmelserne i artikel 39, vurderer Kommissionen alle de årsager, der 
ligger til grund for den praksis , der rejses indsigelse imod, særlig niveauet af 
de priser, til hvilket der foretages indførsel fra andre afsendelseslande til det 
pågældende marked. Som følge af denne vurdering retter den de henstillinger 
og giver bemyndigelse til de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i 
traktatens artikel 91, stk 1. 

Artikel 4. Bestemmelserne i artikel 93, stk 1 og 3, første sætning, i traktaten 
finder anvendelse på den støtte, der ydes til produktion af eller handel med de 
varer, der er anført i bilag Il i traktaten. 

Artikel 5. Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De 
Europæiske Fællesskabers Tidende, med undtagelse af bestemmelserne i 
artiklerne 1-3, der træder i kraft 1. juli 1962. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat. 
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