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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av emne og problemstilling 

Denne avhandlingen omhandler den konkurranserettslige behandlingen av agentavtaler under 

artikkel 101 (1) i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte ("TEUV"). 

 

Enhver virksomhet som ønsker å tilby sine varer eller tjenester på markedet må velge en dist-

ribusjonsform. Virksomheten kan velge å forestå distribusjonen selv, altså selge direkte til de 

kundene som skal benytte produktet. En annen mulighet er å benytte en uavhengig distributør 

som kjøper produktet for videresalg. En tredje mulighet er å benytte en agent. Agentens funk-

sjon er å forhandle og inngå avtaler på vegne av en prinsipal. En agent vil ikke for egen risiko 

tilby varene eller tjenestene, men fungere som en mellommann mellom prinsipalen og kun-

den. Prinsipalen vil i betydelig grad ha kontroll over agentens salg av produktet på vegne av 

prinsipalen. 

 

Agentavtalen regulerer forholdet mellom prinsipalen og agenten. Behandlingen av agentavta-

ler under artikkel 101 (1) kan fremstå som et særskilt tema i konkurranseretten. Dersom det er 

prinsipalen, og ikke agenten, som bærer risikoen forbundet med kjøp og salg av varene eller 

tjenestene, vil agentavtalen falle utenfor forbudsbestemmelsen i artikkel 101 (1).
1
 Årsaken er 

at artikkel 101 (1) retter seg mot konkurransebegrensende samarbeid mellom uavhengige fo-

retak. Agenten anses ikke som et uavhengig foretak i utførelsen av agentoppdraget. Agenten 

blir i denne sammenheng betraktet som et hjelpeorgan som er integrert i prinsipalens virk-

somhet, på linje med en ansatt. Agentavtalen anses som en intern avtale i prinsipalens organi-

sasjon, og agenten og prinsipalen vil i denne relasjonen utgjøre en økonomisk enhet. 

 

En agent som påtar seg en del av risikoen forbundet med kjøp og salg av varene eller tjeneste-

ne, vil imidlertid bli behandlet som en selvstendig distributør. En agent som for eksempel 

bidrar til å dekke omkostningene ved levering av varene eller tjenestene uten å motta kom-

pensasjon for dette fra prinsipalen, vil bli ansett som en selvstendig aktør og således et foretak 

                                                 

1
 Visse typer restriksjoner i en agentavtale kan likevel være omfattet av artikkel 101 (1), se nærmere om dette på 

neste side. 
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i konkurranserettslig forstand. Artikkel 101 (1) kommer derfor til anvendelse på en slik agent-

avtale.
2
 

 

Rettsvirkningen av at forbudet i artikkel 101 (1) ikke kommer til anvendelse på agentavtalen, 

er at restriksjoner kan pålegges agenten i utførelsen av agentoppdraget. For eksempel kan 

prinsipalen i en slik agentrelasjon fastsette pris, avtalevilkår og begrensninger med hensyn til 

hvilket område agenten kan selge varene eller tjenestene.
3
 Til sammenligning vil tilsvarende 

restriksjoner i relasjonen mellom to uavhengige foretak, som en produsent og en selvstendig 

distributør, kunne rammes av forbudet i artikkel 101 (1) og således kunne være forbudt etter 

bestemmelsen. 

 

Selv om agenten ikke påtar seg noe risiko forbundet med kjøp og salg av varene eller tjenes-

tene, kan artikkel 101 (1) likevel komme til anvendelse på visse typer restriksjoner i en agent-

avtale. Klausuler om eksklusivitet og konkurranseklausuler i en agentavtale kan bli rammet av 

artikkel 101 (1). Dette skyldes at agenten anses som et foretak i konkurranserettslig forstand 

på markedet for formidlingstjenester. Agenten opererer således på to ulike markeder. For det 

første opptrer agenten på markedet for prinsipalens varer og tjenester, på vegne av prinsipa-

len. Samtidig opptrer agenten på markedet for formidlingstjenester, som agenten tilbyr prinsi-

palen. 

 

Et særegent trekk ved agenter er at de opptrer som et foretak i konkurranserettslig forstand i 

én relasjon, og som en uselvstendig aktør som er del av et annet foretak, i en annen relasjon. 

Et annet særegent trekk ved den konkurranserettslige behandlingen av agenter, er at avgrens-

ningen av relasjonen mellom prinsipal og agent som en økonomisk enhet i hovedsak relaterer 

seg til risikofaktorer. Til sammenligning er avgrensningen av for eksempel et morselskap og 

et datterselskap som en økonomisk enhet, relatert til en vurdering av i hvilken grad morsel-

skapet utøver kontroll over datterselskapet. 

 

                                                 

2
 Agentavtaler som faller utenfor forbudsbestemmelsen i artikkel 101 (1) omtales i avhandlingen som ekte 

agentavtaler, og agentavtaler som omfattes av anvendelsesområdet til artikkel 101 (1) omtales som uekte 

agentavtaler. 

3
 EU-kommisjonens Retningslinjer for vertikale restriksjoner avsnitt 18 
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Spørsmålet om hvilke agentavtaler som omfattes av artikkel 101 (1), er av praktisk betydning. 

Spørsmålet har innvirkning på virksomhetenes vurdering av hvilken distribusjonsform det er 

ønskelig å benytte. Virksomheter bør stå fritt til å velge den distribusjonsformen som fremstår 

som mest kostnadseffektiv. Som et generelt synspunkt er det ønskelig at virksomhetenes valg 

av distribusjonsform ikke påvirkes i betydelig grad av konkurransereglene eller andre rettsreg-

ler, med mindre dette kan begrunnes særskilt.
4
 Den konkurranserettslige behandlingen av 

agentavtaler under artikkel 101 (1) har vært gjenstand for oppmerksomhet i EU og EØS i den 

senere tid.
5
 

 

Artikkel 101 (1) nevner ikke agenter eller agentavtaler eksplisitt. Behandlingen av agenter 

under artikkel 101 (1) er utledet fra det alminnelige foretaksbegrepet. De særegne aspektene 

ved behandlingen av agentavtaler som er referert ovenfor, reiser spørsmål om hvordan anven-

delsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler kan forklares med henvisning til foretaksbegrepet. 

Videre oppstår spørsmålet om i hvilken grad det er samsvar mellom det alminnelige foretaks-

begrepet i konkurranseretten og behandlingen av agentavtaler under artikkel 101 (1). Dette 

kan formuleres som et spørsmål om behandlingen av agentavtaler under artikkel 101 (1) kan 

begrunnes med de samme utgangspunktene som gjelder for foretaksbegrepet generelt. 

 

Det foreligger en rikholdig rettspraksis om de ulike aspektene ved det konkurranserettslige 

foretaksbegrepet, herunder behandlingen av relasjonen mellom henholdsvis mor- og dattersel-

skaper og mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Avhandlingen vil sammenligne behand-

lingen av agentavtaler med innholdet i foretaksbegrepet. En slik sammenligning kan bidra til å 

forklare og begrunne behandlingen av agentavtaler under artikkel 101 (1). Videre kan en 

sammenligning av de ulike vurderingskriteriene under foretaksbegrepet tjene som utgangs-

punkt til å drøfte berettigelsen av den særskilte behandlingen av agentavtaler i konkurranse-

retten. 

 

                                                 

4
 Se for eksempel Korah (2002) s. 1 

5
 Se for eksempel Kommisjonens beslutning av 12. desember 2012 vedrørende Apples e-bok-tjeneste, det britis-

ke Konkurransetilsynets beslutning av 31. januar 2014 vedrørende reisebyråer på internett og det tyske Kon-

kurransetilsynets beslutning av 20. desember 2013 vedrørende en hotellportal på internett. 
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Dette gir grunnlag for å oppstille følgende problemstilling: I hvilken grad samsvarer behand-

lingen av agentavtaler under TEUV artikkel 101 (1) med det alminnelige foretaksbegrepet i 

konkurranseretten? 

 

1.2 Rettskilder og metode 

Avhandlingen vil ta utgangspunkt i TEUV artikkel 101 (1), som oppstiller et forbud mot kon-

kurransebegrensende adferd.
6
 For å besvare avhandlingens problemstilling vil rettspraksis fra 

Unionens domstoler som relaterer seg til anvendelsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler, bli 

sammenlignet med innholdet i det alminnelige foretaksbegrepet slik det fremkommer i retts-

praksis fra Domstolene. Videre behandler EU-kommisjonens Retningslinjer for vertikale rest-

riksjoner ("Retningslinjene") blant annet agentavtaler. Temaet er også behandlet i den juridis-

ke litteraturen. Kildene vil bli benyttet for å undersøke hvilke vurderingsmomenter som anses 

relevante i den konkurranserettslige vurderingen av agentavtaler. 

 

Hva gjelder rettskildesituasjonen, er anvendelsen av foretaksbegrepet på agentavtaler spar-

somt behandlet i så vel rettspraksis som i den juridiske litteraturen. Behandlingen av agentav-

taler i konkurranserettslige fremstillinger har en tendens til å være knappe. Det er derfor et 

behov for en teoretisk fremstilling av behandlingen av agentavtaler under artikkel 101 (1), 

som søker å skissere de overordnede utgangspunktene på området, herunder forholdet mellom 

behandlingen av agentavtaler og det alminnelige foretaksbegrepet. 

 

1.3 Videre fremstilling 

For å drøfte i hvilken grad behandlingen av agentavtaler samsvarer med foretaksbegrepet, vil 

jeg i kapittel 2 gjøre rede for agenter som distribusjonsform. Agenter står i en mellomstilling 

mellom et integrert salgsledd og en uavhengig distributør, og dette kan potensielt bidra til å 

forklare behandlingen av agenter under artikkel 101 (1). I kapittel 3 vil jeg redegjøre for ut-

viklingen av behandlingen av agentavtaler i rettspraksis og i Kommisjonen.  

                                                 

6
 Forbudet er gjennomført i norsk rett i Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med 

foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 § 10 etter modell fra EØS-avtalen artikkel 53 og TEUV artikkel 

101. Ifølge konkurranselovens forarbeider, Ot.prp.nr.6 (2003-2004) s. 68, vil rettspraksis fra EU- og EØS-

retten veie tungt som rettskilde ved anvendelse av de norske forbudsbestemmelsene. 
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Kapittelet tar sikte på å redegjøre for hvilke vurderingsmomenter Domstolene og Kommisjo-

nen benytter i vurderingen av agentavtaler. Kapittel 4 vil presentere det alminnelige foretaks-

begrepet i konkurranseretten. Det generelle innholdet i foretaksbegrepet danner grunnlag for å 

kunne besvare avhandlingens problemstilling. Kapittel 5 vil drøfte i hvilken grad det er sam-

svar mellom behandlingen av agentavtaler under artikkel 101 (1) og det alminnelige foretaks-

begrepet. Avsluttende bemerkninger vil deretter følge i kapittel 6. 
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2 Agenter som distribusjonsform 

Dette kapittelet tar sikte på å gi en fremstilling av agenter som distribusjonsform ut fra et fak-

tisk og kommersielt perspektiv. Agenturet vil deretter bli sammenlignet med andre distribu-

sjonsformer. En slik sammenligning kan potensielt bidra til å forklare behandlingen av agent-

avtaler i rettspraksis. 

 

En agent er en juridisk eller fysisk person som opptrer på vegne av et annet foretak, som ofte 

omtales som prinsipalen. I kraft av en fullmakt gitt av prinsipalen kan agenten mot vederlag 

forhandle og/eller inngå avtaler på vegne av prinsipalen. I dette mellommannsforholdet vil det 

være tre parter: agenten, prinsipalen og tredjemann (kunden). 

 

Agentavtaler forekommer i ulike former. I noen tilfeller vil agentens oppdrag begrense seg til 

å forhandle avtaler på vegne av en prinsipal. Agenten kan også inngå avtaler på vegne av 

prinsipalen og i dennes navn. En annen mulighet er at agenten inngår avtaler i eget navn, men 

på vegne av et annet foretak.
7
 

 

Agentavtaler kjennetegnes ved at de primært er avtaler om formidling av varer og tjenester. 

En agent fungerer som en mellommann mellom en selger av varer eller tjenester og en kunde. 

Agenten blir ikke selv part i avtalen mellom prinsipalen og kunden. Agenten er vanligvis ikke 

en selvstendig aktør på markedet for de varene og tjenestene prinsipalen tilbyr. Agenten vil 

vanligvis ikke selv representere noen tilbuds- eller etterspørselsfunksjon på dette markedet.
8
  

 

Samtidig er agenten en selvstendig næringsdrivende på markedet for formidlingstjenester. 

Dette skyldes at agenten på markedet for formidlingstjenester tilbyr sine tjenester til potensi-

elle prinsipaler på en uavhengig og selvstendig måte. Det er agenten som bærer den økono-

miske og kommersielle risikoen for at agentvirksomheten i alminnelighet vil være lønnsom. 

 

Siden agenten opptrer på vegne av prinsipalen, vil prinsipalen i en del tilfeller kunne beholde 

større deler av fortjenesten fra virksomheten og en betydelig andel av kontrollen over  

                                                 

7
 Waelbroeck (1999) s. 603 

8
 Lunde (2007) s. 62 
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agentens virksomhet. Ved å benytte seg av en agent har prinsipalen imidlertid overdratt i alle 

fall noe av den kommersielle risikoen til agenten.
9
 Samtidig har prinsipalen gitt agenten et 

vesentlig insentiv til å øke salget, siden agentens vederlag typisk vil være knyttet til omfanget 

av salget generert av agentens aktivitet, gjennom vederlagssystemer for provisjon.
10

 Som of-

test forplikter agenten seg til å fungere som mellommann for en prinsipal for en viss periode. 

Et enkeltstående salgsoppdrag vil normalt ikke omtales som et agentforhold.
11

 

 

Agentfunksjonen kan være særlig hensiktsmessig ved lanseringen av nye produkter på nye 

markeder, hvor prinsipalen ennå ikke har etablert en fast salgs- eller markedsføringsavde-

ling.
12

 I en del tilfeller vil prinsipalens første fremstøt eksempelvis i et nytt marked gjøres via 

en agent som får ansvaret for å markedsføre og selge produktet. Avhengig av hvordan salget 

går, kan prinsipalen senere velge å selge produktene direkte til en uavhengig distributør i 

markedet eller etablere et eget salgsledd som kan utføre distribusjonsoppgavene. Agenturet 

kan således representere en enkel og i mange tilfeller kostnadseffektiv distribusjonsform som 

kan være særlig egnet til å teste nye produkter i nye markeder. 

 

I det videre vil agenturet bli sammenlignet med andre distribusjonsformer. De karakteristiske 

trekkene ved agenturet trer tydeligere frem ved en sammenligning av agenturet med andre 

distribusjonsformer. 

 

En produsent eller leverandør kan velge å utføre distribusjonsoppgavene selv, for eksempel 

ved å etablere detaljutsalg eller datterselskap som tar seg av distribusjonen. En annen mulig-

het er å selge produktene direkte via internett eller ta over distribusjonsledd som allerede er 

etablert i markedet.
13

 

 

Et hovedargument for egendistribusjon er at produsenten eller leverandøren oppnår fullsten-

dig kontroll over salg og distribusjon av produktene. Produsenten eller leverandøren kontrol-

lerer pris og alle andre avtalebetingelser i alle ledd av distribusjonskjeden, og all fortjeneste 

                                                 

9
 Christou (2011) s. 1029 

10
 Christou (2011) s. 1030 

11
 Lynge Andersen og Madsen (2006) s. 348 

12
 Lynge Andersen og Madsen (2006) s. 348 

13
 Whish (2011) s. 619 
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vil kunne strømme opp distribusjonskjeden fra både hvert enkelt salg i kjeden og fra det ende-

lige salget til sluttbrukeren, uten fordyrende mellomledd.
14

 Produsenten eller leverandøren 

som helhet unngår å måtte dele fortjenesten som kan oppstå i ulike ledd av distribusjonskje-

den med utenforstående foretak. 

 

Egendistribusjon kan også ha ulemper. Ved å forestå distribusjonen selv forblir all kommersi-

ell risiko samt alle kostnader forbundet med salg og distribusjon hos produsen-

ten/leverandøren.
15

 Det er ingen tredjepart i distribusjonskjeden som risiko og kostnader kan 

deles med. Videre kan leddene i en distribusjonskjede i et konsern mangle reelle insentiver til 

å ta risiko og utkonkurrere konkurrentene, slik for eksempel en uavhengig distributør naturlig 

vil ha. Konserninterne insentivordninger for de ansatte kan til en viss grad bøte på dette. Slike 

ordninger kan imidlertid i en del tilfeller ikke måle seg med distributørens betydelige insentiv 

til å generere salg.
16

 

 

Ved å forestå distribusjonen selv har produsenten/leverandøren kontroll over alle kostnadene 

knyttet til distribusjonen, samtidig som virksomheten vil motta all fortjenesten. Det er likevel 

ikke nødvendigvis slik at distribusjonsformen hvor produsenten eller leverandøren forestår 

distribusjonen alltid vil være den mest kostnadseffektive distribusjonsformen. Manglende 

ekspertise i et av distribusjonsleddene og administrasjonskostnader forbundet med behovet for 

å kontrollere og holde orden på det integrerte systemet, kan være ulemper ved å forestå distri-

busjonen selv. Dette kan oppveie fordelen ved å motta all fortjeneste fra distribusjonskjeden.
17

 

Å overlate distribusjonen til en tredjepart med større grad av ekspertise innen distribusjon kan 

vise seg å være en mer kostnadseffektiv løsning. Fordelene ved en slik løsning vil være redu-

sert kommersiell risiko, mindre behov for kapitalinvesteringer og potensielt lavere distribu-

sjonskostnader generelt. 

 

En forskjell mellom distribusjonsformen hvor produsenten eller leverandøren forestår distri-

busjonen selv og agenturet, er at i førstnevnte distribusjonsform har virksomheten all kontroll 

                                                 

14
 Christou (2011) s. 1024 

15
 Ibid 

16
 Ibid 

17
 Ibid 
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og risiko forbundet med distribusjonsoppgavene. Ved bruk av en agent vil virksomheten over-

late noe av kontrollen og risikoen forbundet med distribusjonen til agenten. 

 

Et alternativ til å forestå distribusjonen selv, er å benytte en uavhengig distributør. En uav-

hengig distributør kjøper et produkt av et annet foretak, for eksempel en produsent eller en 

leverandør. Videresalget til neste salgsledd, som kan være sluttbrukeren, skjer i eget navn og 

for egen regning. En produsent eller leverandør som benytter seg av en uavhengig distributør 

overlater en betydelig del av kontrollen over videresalget til ham. Den uavhengige distributø-

ren motiveres av antagelsen om at han kan videreselge produktet med profitt. Produsenten 

eller leverandøren vil på sin side benytte seg av en uavhengig distributør ut fra den forutset-

ning at dette vil medføre en større omsetning og samtidig innebære en mindre kommersiell 

risiko for ham selv.
18

 En uavhengig distributør vil ofte gis eksklusivitet innenfor et visst geo-

grafisk område eller en viss kundegruppe. 

 

En viktig forskjell mellom den uavhengige distributøren og agenten, er at distributøren i mot-

setning til agenten kjøper varene og overtar eiendomsretten til dem. Dermed påtar distributø-

ren seg risikoen for at varene blir solgt til neste salgsledd. En agent vil opptre på vegne av en 

prinsipal i relasjon til potensielle kunder. Distributøren vil imidlertid opptre selvstendig over-

for potensielle kunder i eget navn og for egen regning. En uavhengig distributør vil i en del 

tilfeller kunne ha sterkere insentiver til å øke salget enn en agent.
19

 

 

Drøftelsen ovenfor har vist at agenturet som distribusjonsform står i en mellomstilling mellom 

distribusjonsformen hvor produsenten eller leverandøren forestår distribusjonen selv og en 

uavhengig distributør. På den ene siden opptrer agenten som en salgsrepresentant på vegne av 

prinsipalen. På den annen side er agenten en selvstendig næringsdrivende på markedet for 

formidlingstjenester. Agenten kan betraktes som en slags hybrid mellom en produsent eller 

leverandørs egne distributører og de uavhengige distributører. 

 

                                                 

18
 Christou (2011) s. 1030 

19
 Korah (2002) s. 104 
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3 Agentavtaler under TEUV artikkel 101 (1) – 

bakgrunn og utvikling 

3.1 Innledning 

Dette kapittelet vil gi en kronologisk presentasjon av utviklingen av behandlingen av agentav-

taler under TEUV artikkel 101 (1). Kapittelet tar sikte på å redegjøre for hvilke vurderings-

momenter Domstolene og Kommisjonen benytter i vurderingen av agentavtaler. 

 

Praksis fra Domstolene om anvendelsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler er sparsom. Det er 

vanskelig å spore noen tydelige tendenser i utviklingen av rettspraksis, særlig fordi antallet 

saker fra Domstolene er lavt. Det kan likevel spores en tendens til at Domstolenes vurdering 

av agentavtaler under artikkel 101 (1) i den første perioden i særlig grad var relatert til i hvil-

ken grad agenten var integrert i prinsipalens virksomhet. Disse sakene vil bli presentert i av-

snitt 3.2. Det kan videre spores en tendens til at Domstolenes vurdering fra og med Volkswa-

gen og VAG Leasing-saken av 1995 i større grad enn tidligere var relatert til risikoallokering-

en mellom prinsipalen og agenten. Disse sakene vil det bli redegjort for i avsnitt 3.3. Avsnittet 

vil også redegjøre for Kommisjonens Retningslinjer for vertikale restriksjoner, som ble publi-

sert i 2010.
20

 En oppsummering vil deretter følge i avsnitt 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 Kommisjonens Retningslinjer for vertikale restriksjoner av 2010 benytter ikke begrepene "ekte" og "uekte" 

agentavtaler slik de foregående retningslinjene av 2000 gjorde. Denne avhandlingen vil likevel benytte 

denne terminologien, ettersom den endrede språkbruken neppe innebærer en materiell endring, samtidig som 

terminologien fortsatt benyttes i juridisk litteratur. 
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3.2 Perioden frem til Volkswagen og VAG Leasing-saken – en 

vurdering av graden av integrasjon 

Kommisjonens behandling av agentavtaler kom først til uttrykk i Kommisjonens agentkunn-

gjøring av 1962.
21

 Ifølge kunngjøringen var det avgjørende kriteriet i sondringen mellom en 

agent og en uavhengig distributør i hvilken grad agenten påtok seg økonomisk risiko i utførel-

sen av agentoppdraget. Agentkunngjøringen ble møtt med kritikk, blant annet fordi det teore-

tiske grunnlaget for behandlingen av agentavtaler under kunngjøringen ble ansett som 

uklart.
22

 Rettspraksis fra perioden kan tyde på at EU-domstolen i mindre grad følte seg for-

pliktet til å følge vurderingstemaet kunngjøringen ga anvisning på.
23

 I stedet er rettspraksis fra 

perioden i større grad relatert til i hvilken grad agenten var integrert i prinsipalens virksomhet. 

 

Avgjørelsen i Suiker Unie var den første saken der EU-domstolen måtte ta stilling til behand-

lingen av agentavtaler under artikkel 101 (1). Domstolen undersøkte i denne saken en rekke 

avtaler inngått mellom sukkerleverandører og handelsagenter. Avtaler inngått mellom Pfeifer 

& Langen og handelsagenter inneholdt forbud mot å selge sukker av annen opprinnelse enn 

Pfeifer & Langen uten samtykke fra selskapet samt en forpliktelse til å videreselge sukker 

levert av Pfeifer & Langen i et bestemt område og til bestemte kunder.
24

 Kommisjonen frem-

holdt at avtalene representerte en restriksjon på importen av sukker fra Pfeifer & Langens 

konkurrenter i utlandet i strid med artikkel 101 (1). 

 

Pfeifer & Langen gjorde gjeldende at agentene hadde status som ekte agenter, slik at artikkel 

101 (1) ikke kunne få anvendelse på avtalene. EU-domstolen uttalte at agentavtalene juridisk 

sett måtte anses som ekte agentavtaler, ettersom agentene skulle selge sukker i prinsipalens 

navn og for dennes regning, følge prinsipalens instrukser, ivareta prinsipalens interesser og 

operere innenfor avgrensede områder.
25

 Domstolen bemerket imidlertid at avtalene kun kan 

unnslippe forbudet i den grad agenten er et "hjælpeorgan, der er integreret i kommittentens 

                                                 

21
 Notice on exclusive dealing contracts with commercial agents, EFT L 139 24.12.1962. 

22
 Waelbroeck (1999) s. 608 

23
 Whish (2011) s. 621 

24
 Forente saker 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 og 114/73, Suiker Unie m.fl. mod 

Kommissionen, premiss 530 

25
 Forente saker 40/73 m.fl., Suiker Unie, premiss 538 
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virksomhed, og som skal følge dennes instrukser, og som således ligesom en handelsmed-

hjælper udgør en økonomisk enhed med denne virksomhed."
26

 

 

EU-domstolen forklarte videre hva som skiller ekte og uekte agentavtaler fra hverandre. 

Domstolen uttalte at resultatet blir et annet dersom avtalene inngått mellom prinsipal og agent 

overdrar funksjoner til agenten som økonomisk sett svarer til funksjonene til en uavhengig 

forhandler.
27

 Ifølge EU-domstolen skyldes dette at avtalene i så fall inneholder bestemmelser 

om at agentene skal bære de økonomiske risikoer som er forbundet med salg eller inngåelse 

av avtaler med tredjemenn. Følgelig kunne ikke agentene i et slikt tilfelle anses som hjelpeor-

ganer som er integrert i prinsipalens virksomhet. 

 

Pfeifer & Langens agenter var i realiteten handelsaktører som både forhandlet sukker for Pfei-

fer & Langen på den ene siden og foretok betydelige transaksjoner på sukkermarkedet for 

egen regning på den andre siden, eksempelvis eksport til tredjeland eller leveranser til denatu-

rering. Pfeifer & Langen hadde gitt agentene tillatelse til å opptre som uavhengige forhandlere 

i de tilfellene hvor det ikke var risiko for konkurranse innenfor fellesskapsmarkedet. 

 

EU-domstolen mente at etableringen av et slikt "tvetydig forhold", hvor en aktør med hensyn 

til én og samme vare kun får mulighet til å opptre uavhengig innenfor det som til enhver tid er 

i prinsipalens interesse, ikke kunne unnslippe anvendelsesområdet for forbudet i artikkel 101 

(1).
28

 Det tvetydige forholdet besto ifølge Domstolen i at aktørene i det ene øyeblikket var 

integrert i prinsipalens virksomhet, mens de i det andre øyeblikket var uavhengige forhandle-

re. 

 

Den neste avgjørelsen som behandlet spørsmålet om anvendelsen av artikkel 101 (1) på 

agentavtaler, kom i Vlaamse Reisbureaus. I denne saken måtte EU-domstolen ta stilling til 

hvorvidt et nettverk av avtaler mellom en rekke turoperatører og en rekke reisebyråer (agen-

ter) falt innenfor anvendelsesområdet til artikkel 101 (1). Avtalene forpliktet reisebyråene til å 

rette seg etter priser på reiser fastsatt av turoperatørene, i tråd med et påbud i en belgisk lov. 

                                                 

26
 Forente saker 40/73 m.fl., Suiker Unie, premiss 538 

27
 Ibid, premiss 541 

28
 Ibid, premiss 547 
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Avtalenettverket inneholdt også forpliktelser mellom reisebyråene. Priskonkurranse mellom 

reisebyråene ble således utelukket. 

 

Den belgiske regjeringen anførte at reisebyråene måtte anses som hjelpeorgan integrert i tur-

operatørenes virksomhet, ettersom reisebyråene ikke inngikk avtaler med kunder i eget navn, 

men i turoperatørenes navn og for turoperatørenes regning.
29

 EU-domstolen var ikke enig i 

dette. Domstolen la vekt på at hvert reisebyrå av den typen som belgisk rett omtalte, opptrådte 

som en uavhengig mellommann som utøvde en selvstendig virksomhet med salg av tjeneste-

ytelser. 

 

Domstolen uttalte at "på sin side sælger agenten nemlig rejser arrangeret af et meget stort 

antal rejsearrangører, mens rejsearrangøren på sin side sælger sine rejser til et stort antal 

agenter. En sådan rejseagent kan ikke, som den belgiske regering vil antage, betegnes som et 

hjælpeorgan, der er integreret i denne eller hin rejsearrangørs virksomhed."
30

 

 

Det særegne ved situasjonen i Vlaamse Reisbureaus var det forhold at et stort antall agenter 

opptrådte på vegne av et stort antall prinsipaler i et omfattende nettverk av avtaler og forplik-

telser, herunder også horisontale forpliktelser mellom agentene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29
 Sak C-311/85, Vlaamse Reisbureaus, Saml. 1987 s. 3821, premiss 19 

30
 Ibid, premiss 20 
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3.3 Perioden etter Volkswagen og VAG Leasing-saken – en 

vurdering av risikofaktorer 

Dette avsnittet vil presentere rettspraksis fra og med Volkswagen og VAG Leasing-saken av 

1995. Deretter vil Kommisjonens Retningslinjer for vertikale restriksjoner av 2010 bli presen-

tert. Spørsmålet om vurderingen av agentavtaler i dag involverer et såkalt integrasjonskriteri-

um ved siden av vurderingen av risikofaktorer, vil deretter bli drøftet. 

 

Avgjørelsen i Volkswagen og VAG Leasing var den neste saken etter Vlaamse Reisbureaus 

som behandlet spørsmålet om anvendelsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler. Saken dreide 

seg om Volkswagens distribusjonsnettverk. Volkswagen forbød forhandlere fra å tilby kjøre-

tøy til andre leasingvirksomheter enn Volkswagen-konsernets eget leasingselskap, VAG Lea-

sing. Volkswagen påla forhandlerne å kjøpe kjøretøy fra Volkswagen i eget navn og for egen 

regning. Deretter skulle de overdra eiendomsretten til kjøretøyene til VAG Leasing for prisen 

de selv hadde betalt. For hver leasingavtale som ble inngått, ville forhandlerne motta en pro-

visjon fra VAG Leasing som tilsvarte fortjenesten ved et tilsvarende salg. Etter leasingavta-

lens utløp skulle kjøretøyene tilbakeføres til forhandlerne, som så skulle selge dem for egen 

regning.
31

 

 

Generaladvokat Tesauro uttalte i sitt forslag til avgjørelse at følgende agenter ikke kunne ka-

tegoriseres som ekte agenter: a) En agent som i det minste delvis bærer den økonomiske risi-

ko som er forbundet med agentavtalens gjennomførelse; b) En agent som driver virksomhet 

for egen regning på det samme marked som det markedet prinsipalen arbeider på; c) En agent 

som opptrer for flere (innbyrdes konkurrerende) virksomheters (prinsipalers) regning.
32

 

 

Generaladvokat Tesauro fremholdt videre at det var innlysende at kriteriet om økonomisk 

risiko utgjorde kjernen i vurderingen av agentavtaler. Ifølge Tesauro var de to neste kriteriene 

ikke avgjørende for om artikkel 101 (1) kunne komme til anvendelse på agentavtalen. 

 

                                                 

31
 Sak C-266/93, Bundeskartellamt mod Volkswagen og VAG Leasing, premiss 6 

32
 Generaladvokat Tesauros forslag til avgjørelse i Volkswagen og VAG Leasing, fremsatt 8. juni 1995, avsnitt 

17 
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Volkswagen og VAG Leasing anførte at de tyske forhandlerne i kraft av å være mellommenn 

for VAG Leasing var integrert i Volkswagens virksomhet på en slik måte at virksomhetene 

sammen utgjorde en økonomisk enhet. Verken Generaladvokaten eller EU-domstolen anså 

Volkswagens forhandlere som ekte agenter. Domstolen la vekt på at de tyske Volkswagen-

forhandlerne bar, i det minste delvis, den økonomiske risikoen som er forbundet med virk-

somheten som de utførte for VAG Leasings regning, idet de kjøpte kjøretøyene tilbake fra 

VAG Leasing etter leasingkontraktens utløp. Domstolen pekte videre på at forhandlerne som 

hovedvirksomhet i det store og hele drev selvstendig virksomhet med salg og service i eget 

navn og for egen regning.
33

 

 

Den neste sentrale avgjørelsen på området kom i DaimlerChrysler. Saken omhandler Merce-

des-Benz' distribusjonssystem i Spania, Tyskland og Belgia. DaimlerChrysler hadde gitt en 

rekke agenter i oppdrag å selge personbiler i Tyskland. Agentene hadde blitt tildelt hvert sitt 

geografiske område. DaimlerChrysler forbød hver agent å selge til kunder som passerte gjen-

nom området deres. Ifølge Kommisjonen stred dette salgsopplegget mot artikkel 101.
34

 

Kommisjonen mente salgsopplegget la restriksjoner på intramerke-konkurransen for videre-

salg av biler, ved å hindre parallellimport av Mercedes-Benz-biler mellom medlemsstatene. 

Intramerke-konkurranse er betegnelsen på konkurransen mellom utsalgssteder som selger de 

samme varene. 

 

Kommisjonen pekte på at Mercedes-Benz-agentene skulle påta seg en rekke kommersielle 

risikoer, som var uløselig forbundet med deres formidlingsvirksomhet for Mercedes-Benz, og 

som medførte at artikkel 101 (1) fikk anvendelse på avtalene mellom Mercedes-Benz og 

agentene.
35

 Risikofaktorene inkluderte prisrisikoen i forbindelse med bilene som agentene 

skulle formidle samt risikoen for transportkostnader, salgsfremmende investeringer og en rek-

ke andre kommersielle risikoer.
36

 Videre bemerket Kommisjonen at provisjonen agentene 

mottok, utgjorde en relativt liten del av agentenes totale omsetning (cirka 15,8 prosent).
37

 Den 

resterende fortjenesten stammet fra agentenes egne aktiviteter. DaimlerChrysler fremholdt at 

                                                 

33
 Sak C-266/93, Bundeskartellamt mod Volkswagen og VAG Leasing, premiss 19 

34
 Kommisjonens beslutning 2002/758 av 10. oktober 2001. 

35
 Sak T-325/01, DaimlerChrysler mot Kommisjonen, premiss 12 

36
 Ibid, premiss 13-16 

37
 Ibid, premiss 17 
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agentene var integrert i DaimlerChryslers virksomhet på en slik måte at agentavtalene måtte 

falle utenfor artikkel 101 (1). 

 

Retten (tidligere Førsteinstansdomstolen) bemerket innledningsvis, med referanse til Suiker 

Unie, at en ekte agentavtale ikke kan la agentene overta eller beholde funksjoner som økono-

misk sett svarer til funksjonene til en uavhengig forhandler. Retten slo videre fast at agenter 

kun mister sin status som selvstendige næringsdrivende såfremt de ikke bærer noe av risikoen 

som er forbundet med kontraktene som agentene forhandler for prinsipalen, og fungerer som 

hjelpeorganer som er integrert i prinsipalens virksomhet.
38

 Forbudet i artikkel 101 (1) kom-

mer ikke til anvendelse på en agent som ikke på uavhengig måte kan bestemme sin adferd på 

markedet, men som i stedet utfører instrukser gitt av prinsipalen, som sammen med agenten 

utgjør en økonomisk enhet.
39

 

 

Retten mente at Kommisjonen feilaktig hadde likestilt agentene med uavhengige forhandlere 

hva gjelder prisrisikoen. Agenten hadde en rett, men ingen plikt, til å gi rabatter som ble mot-

regnet mot agentens egen provisjon, uten at prinsipalens samtykke var nødvendig. På denne 

måten kunne agenten øke sin egen provisjon gjennom å selge flere biler. Hvorvidt agenten 

ønsket å nyttegjøre seg av denne muligheten, var agentens eget valg. Ifølge Retten kunne ikke 

dette likestilles med å ha prisrisikoen.
40

 

 

Retten fant at agentens økonomiske uavhengighet sett under ett var begrenset. Retten konklu-

derte med at det var prinsipalen og ikke agenten som bar den vesentligste risikoen forbundet 

med bilsalget.
41

 Følgelig mente Retten at agentene kunne sammenlignes med ansatte, og at de 

burde betraktes som integrert i prinsipalens virksomhet på en slik måte at rettssubjektene 

sammen utgjorde en økonomisk enhet.
42

 

 

Det videre spørsmålet for Retten var hvorvidt drøftelsen av visse andre risikofaktorer kunne 

endre denne foreløpige konklusjonen. 

                                                 

38
 Sak T-325/01, DaimlerChrysler mot Kommisjonen, premiss 87 

39
 Ibid, premiss 88 

40
 Ibid, premiss 94 og 99 

41
 Ibid, premiss 102 

42
 Ibid 
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Agentavtalen sa at hvis kunden ikke selv hentet bilen på fabrikken, skulle agentene forestå 

leveringen, til en pris som skulle avtales med kunden. Agentene skulle få betalt for denne le-

veringen direkte fra kundene.
43

 Kommisjonen hadde konkludert med at ifølge agentavtalen 

var det ikke prinsipalen Mercedes-Benz som bar risikoen forbundet med transportkostnader, 

men agenten selv. Kommisjonen la vekt på at det hersket usikkerhet rundt hvorvidt kundene 

faktisk påtok seg kostnadene og transportrisikoen, eller om kundene faktisk betalte for trans-

porten. Retten uttalte at Kommisjonen i betydelig grad hadde overdrevet hvor mye risiko 

agentene faktisk hadde påtatt seg. Retten la vekt på at 35 prosent av allerede kjøpte nye biler 

hadde blitt hentet av kundene på fabrikken, og påpekte at dette viste at kundens mulighet til å 

velge levering av bilen ved fabrikken var langt fra teoretisk. Videre viste det seg at det var 

usannsynlig at transportrisikoen i praksis ville realisere seg. Kunden ble informert om leve-

ringsdato, og levering ville ikke finne sted før kunden hadde blitt kontaktet.
44

 

 

Agentens risiko forbundet med plikten til å kjøpe demonstrasjonsbiler ble ifølge Retten redu-

sert ved at prinsipalen tilbød agenten en gunstig pris, i tillegg til det forhold at prinsipalen var 

forpliktet til å kjøpe tilbake bilene etter en viss periode.
45

 Slik sett skiller denne saken seg fra 

Volkswagen og VAG Leasing, ettersom forhandlerne i VAG Leasing måtte kjøpe bilene tilbake 

fra VAG Leasing og deretter selge dem i eget navn og for egen regning. Også under dette 

punktet mente Retten at Kommisjonen i betydelig grad hadde overdrevet hvor mye risiko 

agentene faktisk hadde påtatt seg.
46

 

 

Kjøperne av nye biler hadde rett til å kreve feil og mangler rettet av agenten i henhold til ga-

rantien, noe prinsipalen senere skulle kompensere agenten for. Kommisjonen mente det var 

for mange usikkerhetsmomenter knyttet til hvorvidt agenten faktisk ble kompensert fullt ut for 

denne virksomheten. Retten fant at Kommisjonen ikke hadde ført tilstrekkelig bevis for at 

agentene hadde påtatt seg reell økonomisk risiko i en utstrekning som var uforenelig med sta-

tusen som ekte agenter.
47

 Retten uttalte videre at Kommisjonen ikke hadde bevist at agentens 

                                                 

43
 Sak T-325/01, DaimlerChrysler, premiss 105 

44
 Ibid, premiss 105-106 

45
 Ibid premiss 108 

46
 Ibid premiss 109 

47
 Ibid premiss 111 
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plikt til å etablere et verksted, tilby ettersalgsservice og holde et reservedelslager medførte 

vesentlig økonomisk risiko.
48

 

 

Dette viser at Kommisjonen, eller den som gjør overtredelse av artikkel 101 (1) gjeldende, må 

kunne påvise at en agentavtale i praksis innebærer en uakseptabel risikoallokering mellom en 

prinsipal og en agent. Å vise til teoretiske utfall av et avtaleforhold er ikke tilstrekkelig.
49

 

 

Den neste saken fra Unionens domstoler om anvendelsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler, 

er avgjørelsen i CEPSA. Denne saken kom til EU-domstolen etter anmodning om prejudisiell 

avgjørelse fra den spanske høyesterett Tribunal Supremo i forbindelse med en sak angående 

avtaler inngått mellom oljeselskapet CEPSA og en rekke bensinstasjoner. EU-domstolen måt-

te ta stilling til hvorvidt artikkel 101 (1) fikk anvendelse på eneforhandleravtaler som blant 

annet hadde betegnelsen "agentavtaler". 

 

Oljeselskapet CEPSA hadde inngått eneforhandleravtaler om salg av drivstoff med en rekke 

bensinstasjoner. Etter avtalene forpliktet bensinstasjonsinnehaverne seg til utelukkende å sel-

ge drivstoff fra CEPSA, i overensstemmelse med utsalgsprisene, salgs- og driftsbetingelsene 

og salgs- og driftsteknikkene fastsatt av oljeselskapet. Bensinstasjonsinnehaverne bar risikoen 

for produktene fra tidspunktet innehaverne mottok dem fra CEPSA. Bensinstasjonsinnehaver-

ne forpliktet seg etter mottak av drivstoffet til å oppbevare det på en slik måte at tap eller ska-

de ble unngått. Dersom tap eller skade skulle oppstå, var innehaverne ansvarlige overfor både 

CEPSA og tredjemann. Bensinstasjonsinnehaverne var forpliktet til å betale CEPSA en sum 

som tilsvarte salgsprisen ni dager etter leveringsdato. På samme dag skulle bensinstasjonsin-

nehaverne motta provisjon fra CEPSA, etter hvor mye drivstoff som ble levert.
50

 

 

EU-domstolen benyttet i CEPSA samme vurderingstema som Retten anvendte i DaimlerCh-

rysler.
51

 Dette vurderingstemaet er, som vist ovenfor, hentet fra den grunnleggende avgjørel-

sen i Suiker Unie. CEPSA bekrefter dermed tilnærmingen Unionens domstoler har til  

                                                 

48
 Sak T-325/01, DaimlerChrysler, premiss 111 

49
 Henriksson (2012) s. 265. Se også Retningslinjene avsnitt 17 tredje setning. 

50
 Sak C-217/05, CEPSA, premiss 12 

51
 Ibid, premiss 43-45 
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behandlingen av agentavtaler, som tar utgangspunkt i spørsmålet om foretakene er uavhengi-

ge foretak.
52

 

 

Domstolen uttalte at det alene er de forpliktelsene som er pålagt agenten i forbindelse med 

salg av produkter til tredjemenn for prinsipalens regning som ikke er omfattet av artikkel 101 

(1). En agentavtale kan inneholde bestemmelser vedrørende forholdet mellom agenten og 

prinsipalen. Slike bestemmelser, eksempelvis klausuler om eksklusivitet og konkurranseklau-

suler, kan ifølge Domstolen være omfattet av artikkel 101 (1). Domstolen understreket at det 

skal legges til grunn at agentene i så henseende i prinsippet er økonomisk uavhengige aktører, 

og at nevnte klausuler kan være i strid med konkurransereglene i den grad bestemmelsene 

innebærer at det finner sted en utelukkelse fra det relevante markedet.
53

 

 

Etter avgjørelsen i CEPSA ble EU-domstolen på ny anmodet om en prejudisiell avgjørelse fra 

den spanske høyesterett i CEPSA II-saken. Kontraktene som var gjenstand for vurdering i 

CEPSA II, var identiske med kontraktene i CEPSA.
54

 CEPSA II-saken bekrefter EU-

domstolens tilnærming i CEPSA. 

 

En potensiell effekt av behandlingen av agentavtaler i DaimlerChrysler og CEPSA-sakene er 

at avgjørelsene bidrar til at agenturet blir en mer fleksibel og attraktiv distribusjonsform for 

markedsaktørene. Vurderingen som foretas i DaimlerChrysler og CEPSA-sakene er i betyde-

lig grad frigjort fra oppregningen av typesituasjonene i Retningslinjene.
55

 I stedet fremhever 

avgjørelsene karakteristiske trekk ved vertikale avtaler som er typiske for agentavtaler. 

 

Hva gjelder det akseptable risikonivået en ekte agent kan påta seg, uttalte EU-domstolen 

sammenfatningsvis i CEPSA at artikkel 101 (1) får anvendelse på en eneforhandleravtale når 

bensinstasjonsinnehaveren (agenten) i et "ikke uvæsentligt omfang" påtar seg en eller flere av 

de økonomiske og kommersielle risikofaktorer forbundet med salg til tredjemenn.
56

 Risikoni-

vået som en ekte agent kan påta seg, er dermed hevet fra avgjørelsen i Volkswagen og VAG 

                                                 

52
 Se også Generaladvokat Kokotts forslag til avgjørelse i CEPSA, avsnitt 48 

53
 Sak C-217/05, CEPSA, premiss 62. Se også Sak C-279/06, CEPSA II, premiss 41 

54
 Sak C-279/06, CEPSA II, premiss 34 

55
 Henty (2006) s. 7 

56
 Sak C-217/05, CEPSA, premiss 65 
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Leasing. Ifølge EU-domstolen i Volkswagen og VAG Leasing kan ikke en ekte agent bære noe 

av risikoen som er forbundet med kontraktene agenten forhandler for prinsipalen. EU-

domstolen uttalte i CEPSA at det forhold at agenten kun bar en "uvæsentlig" del av risikoen, 

ikke kunne medføre at artikkel 101 (1) fikk anvendelse.
57

 Retningslinjene er i tråd med EU-

domstolens standpunkt, hvor det heter at en ekte agent kan bære en "ubetydelig" del av risiko-

en.
58

 En ekte agent kan etter dette påta seg en viss risiko, men graden av risiko må være be-

grenset for at artikkel 101 (1) ikke skal komme til anvendelse. Domstolen ga ingen nærmere 

forklaring på hva en "uvesentlig" risiko innebærer. Det faktum at EU-domstolen har tillatt at 

en ekte agent kan påta seg noe mer risiko enn tidligere, bidrar også til at agenturet potensielt 

kan fremstå som en mer fleksibel og attraktiv distribusjonsform for markedsaktørene. 

 

Fire år etter avgjørelsen i CEPSA publiserte Kommisjonen de någjeldende Retningslinjer for 

vertikale restriksjoner av 2010.
59

 Retningslinjene for vertikale restriksjoner avløste de vertika-

le retningslinjene av 2000.
60

 Retningslinjene er ikke rettslig bindende. 

 

Avsnitt 12-21 i Retningslinjene for vertikale restriksjoner omhandler agentavtaler. Retnings-

linjene definerer begrepet "agent" i avsnitt 12 som en juridisk eller fysisk person som er ut-

styrt med fullmakt til å forhandle og/eller inngå avtaler på vegne av en annen person (prinsi-

palen), enten i agentens eget navn eller i prinsipalens navn, for kjøp av varer eller tjenester av 

prinsipalen eller salg av varer eller tjenester tilbudt av prinsipalen. 

 

For Kommisjonen er den "avgjørende faktor" ved avgjørelsen av om det er tale om en ekte 

agentavtale i forbindelse med anvendelsen av artikkel 101 (1), den økonomiske eller kommer-

sielle risiko som påhviler agenten i forbindelse med den virksomhet som han bedriver som 

agent for prinsipalen.
61

 

 

Kommisjonen anser tre risikotyper som relevante for vurderingen av økonomisk og kommer-

siell risiko. Den første risikotypen er den avtalespesifikke risikoen, som er direkte forbundet 

                                                 

57
 Ibid, premiss 61 

58
 Retningslinjene avsnitt 15 

59
 Kommisjonens retningslinjer for vertikale restriksjoner, EUT C 130 av 19.5.2010 

60
 Kommisjonens vertikale retningslinjer av 2000, EFT 2000 C 291 

61
 Retningslinjenes avsnitt 13. Se også de vertikale retningslinjene av 2000, avsnitt 13 
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med avtalene agenten forhandler og/eller inngår på prinsipalens vegne. Den andre typen er 

risiko forbundet med markedsspesifikke investeringer. Den tredje risikotypen er risiko relatert 

til andre aktiviteter på det samme produktmarkedet som en prinsipal forlanger at agenten påtar 

seg for egen regning og ikke på vegne av prinsipalen.
62

 Dersom agenten påtar seg ingen eller 

kun ubetydelig risiko relatert til disse risikotypene, vil agentavtalen falle utenfor artikkel 101 

(1).
63

 

 

Risikoen som er knyttet til selve agentvirksomheten i alminnelighet og som beror på at agen-

tens inntekt avhenger av hvor godt agenten utfører arbeidet eller på generelle investeringer i 

agentvirksomheten, er ikke relevant for vurderingen.
64

 

 

Etter Retningslinjenes avsnitt 16 bokstav a kan ikke en ekte agent overta eiendomsretten til de 

aktuelle varene som omsettes eller selv tilby tjenestene. Avsnitt 16 lister videre opp syv ulike 

typesituasjoner som beskriver risikofaktorer som en ekte agent ifølge Kommisjonen ikke kan 

påta seg. Ifølge avsnitt 17 pretenderer ikke listen å være uttømmende. 

 

Som nevnt oppstilte EU-domstolen i CEPSA en sondring mellom de to markedene agenten 

opptrer på. I Retningslinjene avsnitt 19 følger Kommisjonen opp denne sondringen. Der heter 

det at ettersom agentens virksomhet er "selvstendig" i forholdet til prinsipalen, kan bestem-

melser angående forholdet mellom agenten og prinsipalen være i strid med artikkel 101 (1). 

Lest i sammenheng med Retningslinjene for øvrig, og særlig avsnitt 18, må uttalelsen forstås 

som at Kommisjonen mener at agenten er et selvstendig foretak på markedet for formidlings-

tjenester. Dette viser at Kommisjonen, i tråd med EU-domstolen, forutsetter at en agent kan 

opptre som en selvstendig aktør i én relasjon, og som en uselvstendig aktør i en annen rela-

sjon. Det er således i denne sammenheng vanskelig å se noe direkte motstrid mellom Kommi-

sjonen og EU-domstolens syn på forholdet mellom prinsipalen og agenten.
65
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 Retningslinjene avsnitt 14 
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 Ibid, avsnitt 15 
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 Se i motsatt retning Goyder (2011) s. 210 



22 

 

Spørsmålet om vurderingen av agentavtaler i dag involverer et såkalt integrasjonskriterium 

ved siden av risikokriteriet, har vært gjenstand for diskusjon i den juridiske litteraturen. I det 

følgende skal det drøftes om det er grunnlag for å oppstille et integrasjonskriterium som et 

adskilt og kumulativt kriterium for vurderingen av agentavtaler.
 

 

Det har på bakgrunn av avgjørelsen i DaimlerChrysler og Kommisjonens Retningslinjer vært 

hevdet i teorien at Kommisjonen ikke opererer med et integrasjonskriterium som et selvsten-

dig kriterium ved vurderingen av agentavtaler.
66

 Kommisjonen uttalte i DaimlerChrysler-

saken at integrasjonskriteriet ikke er et selvstendig kriterium i sondringen mellom ekte og 

uekte agentavtaler.
67

 Ifølge Retningslinjene avsnitt 13 andre setning er det ikke relevant for 

vurderingen om agenten handler for én eller flere prinsipaler. På bakgrunn av de samme kil-

dene har også vært hevdet i teorien at integrasjonskriteriet i dag ikke eksisterer.
68

 

 

Den første agentkunngjøringen av 1962 nevner ikke et integrasjonskriterium eksplisitt. Kunn-

gjøringen refererer derimot til agenten som et "hjelpeorgan" ("auxillary") uten å forklare 

nærmere hva dette innebærer.
69

 Verken Kommisjonens vertikale retningslinjer av 2000 eller 

Retningslinjene av 2010 nevner et integrasjonskriterium. Integrasjonskriteriet har ikke blitt 

entydig definert av Kommisjonen eller Unionens domstoler. 

 

Som vist ovenfor følger det av Suiker Unie og DaimlerChrysler at dersom avtalen mellom en 

prinsipal og en agent inneholder bestemmelser om at agentene skal bære de økonomiske risi-

koer som er forbundet med salg eller inngåelse av avtaler med tredjemenn, vil agentene ifølge 

EU-domstolen ikke kunne anses som hjelpeorganer som er integrert i prinsipalens virksomhet. 

Denne tilnærmingen bekreftes av EU-domstolen i CEPSA, i generaladvokat Mengozzis for-

slag til avgjørelse i CEPSA II
70

 og i avgjørelsen i CEPSA II.
71

 

 

                                                 

66
 Lunde (2007) s. 69 og Goyder (2011) s. 209 

67
 Sak T-325/01, DaimlerChrysler mot Kommisjonen, premiss 19 og 42 og Kommisjonens beslutning av 10. 

oktober 2001 i Mercedes-Benz-saken, avsnitt 163 

68
 Lunde (2007) s. 70 og Van Bael (2010) s. 176 
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 Notice on exclusive dealing contracts with commercial agents, EFT L 139 24.12.1962. 
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 Generaladvokat Mengozzis forslag til avgjørelse i sak C-279/06, CEPSA II 
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 Sak C-279/06, CEPSA II, premiss 34 ff. 
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EU-domstolen oppstiller i CEPSA vurderingstemaet for vurderingen av agentavtaler under 

artikkel 101 (1): 

 

"mellemhandlerne kun mister deres status som selvstændige erhvervsdrivende, såfremt 

de ikke bærer nogen af de risici, der er forbundet med de kontrakter, de har forhandlet 

eller indgået for kommittentens regning, og fungerer som hjælpeorganer, der er 

integreret i dennes virksomhed (jf. i denne retning dommen i sagen Volkswagen og 

VAG Leasing, præmis 19)."
 72

 (min kursivering) 

 

I sitt forslag til avgjørelse i CEPSA II setter Generaladvokat Mengozzi likhetstegn mellom 

risikokriteriet og integrasjonskriteriet: 

 

"På det sidstnævnte marked, dvs. markedet for salg af agenturgiverens varer eller 

tjenesteydelser til potentielle kunder, mister handelsagenten til gengæld – selv om han 

er et særskilt retssubjekt i forhold til agenturgiveren – sin status som selvstændig 

erhvervsdrivende, såfremt han ikke bærer de økonomiske eller kommercielle risici, der 

er forbundet med den økonomiske virksomhed, hvilket betyder, at han ikke på 

uafhængig måde kan bestemme sin adfærd på markedet, men i det hele er afhængig af 

agenturgiveren. Når det er tilfældet, finder forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, i 

princippet ikke anvendelse på forholdet mellem agenten og agenturgiveren (12). 

Agenten betragtes i så fald som et hjælpeorgan, der er integreret i agenturgiverens 

virksomhed."
73

 

 

Det siterte avsnittet fra CEPSA sett i sammenheng med Generaladvokat Mengozzis uttalelse 

viser at det ikke er treffende å operere med risikokriteriet og integrasjonskriteriet som to ad-

skilte og kumulative kriterier. En agent som ikke bærer de økonomiske eller kommersielle 

risikoer som er forbundet med den økonomiske virksomheten, vil følgelig ikke på uavhengig 

måte bestemme sin adferd på markedet. En slik agent vil betraktes som et hjelpeorgan som er 

integrert i prinsipalens virksomhet. Dette gir grunnlag for å si at på markedet for prinsipalens 

varer og tjenester, kan det forhold at agenten er integrert i prinsipalens virksomhet, og det 
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 Sak C-217/05, CEPSA, premiss 43 
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 Generaladvokat Mengozzis forslag til avgjørelse i sak C-279/06, CEPSA II, avsnitt 33 
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forhold at prinsipalen bærer risikoen, betraktes som to sider av samme sak.
74

 Det er på denne 

bakgrunn lite treffende å hevde at integrasjonskriteriet ikke eksisterer.
75

 Vurderingen EU-

domstolen gjorde i CEPSA, dreide seg riktignok utelukkende om risikofaktorer. Dette skyldes 

at spørsmålene som den spanske høyesterett ønsket besvart av EU-domstolen, omhandlet risi-

ko. Det forhold at vurderingen EU-domstolen gjorde kun dreide seg om risikofaktorer, kan 

dermed ikke utelukke relevansen av andre faktorer, som graden av integrasjon. 

 

At vurderingen av agentavtaler ikke er begrenset til kun en vurdering av risikofaktorer, støttes 

av Rettens avgjørelse i Minoan Lines. Det var her Rettens oppfatning at med hensyn til sel-

skaper i et vertikalt forhold er det to omstendigheter som har blitt lagt til grunn som de vik-

tigste "referanseparameterne" ved avgjørelsen av om det foreligger en økonomisk enhet: Dels 

om agenten påtar seg en økonomisk risiko og dels om de tjenestene som agenten leverer, har 

eksklusiv karakter.
76

 Uttalelsen gjengis som utgangspunktet for vurderingen i Kommisjonens 

beslutning i Candle Waxes-saken.
77

 

 

Kommisjonens uttalelse i DaimlerChrysler-saken om at integrasjonskriteriet ikke er et selv-

stendig kriterium i sondringen mellom ekte og uekte agentavtaler, må forstås på bakgrunn av 

at Kommisjonen imøtegikk DaimlerChryslers påstander om at agentene måtte anses som ekte 

agenter fordi de var integrert i virksomheten gjennom blant annet klausuler om merkeeksklu-

sivitet og lojalitet.
78

 Kommisjonen fremholdt at disse klausulene var lite egnet til å skille 

agentene fra de uavhengige forhandlerne, ettersom de uavhengige forhandlerne også var un-

derlagt de samme bindingene.
79

 Derfor kunne ikke disse bindingene i seg selv bevise at agen-

tene var integrert i prinsipalens virksomhet. Det fremstår derfor for meg som mindre treffende 

å hevde at Kommisjonen kun benytter et risikokriterium i vurderingen av agentavtaler. 

 

Selve utgangspunktet for vurderingen av agentavtaler, hvorvidt det er tale om to uavhengige 

foretak, som er en vurdering som er basert på det konkurranserettslige foretaksbegrepet,  
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 Se i denne retning Generaladvokat Kokotts forslag til avgjørelse i CEPSA, avsnitt 52 

75
 Hjelmeng (2008) s. 373 

76
 Sak T-66/99, Minoan Lines mod Kommissionen, premiss 126 
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 Kommisjonens beslutning av 1. oktober 2008 i Candle Waxes-saken, avsnitt 404 
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 Kommisjonens beslutning av 10. oktober 2001 i Mercedes-Benz-saken, avsnitt 161 og Hjelmeng (2008) s. 373 
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 Kommisjonens beslutning av 10. oktober 2001 i Mercedes-Benz-saken, avsnitt 165 
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trekker også i retning av at vurderingen av agentavtaler ikke er begrenset til en vurdering av 

ett kriterium. Et kjennetegn ved vurderingene under foretaksbegrepet, eksempelvis vurdering-

en av hvorvidt to eller flere rettssubjekter utgjør en økonomisk enhet, er at vurderingen ikke 

er begrenset til ett eller to vurderingsmomenter.
80

 Snarere gis det anvisning på en helhetlig og 

sammensatt vurdering, hvor flere vurderingsmomenter kan være relevante. Således er vurde-

ringstemaet som ovennevnte rettspraksis gir anvisning på, i overensstemmelse med foretaks-

begrepet for øvrig. 

 

Den videre fremstilling vil redegjøre for hva integrasjonskriteriet innebærer. Integra-

sjonskriteriet er utviklet gjennom rettspraksis fra EU-domstolen. Rettspraksis om integra-

sjonskriteriet kan deles inn i to kategorier. For det første er det tilfellene hvor agenten i tillegg 

til agentvirksomheten beskjeftiger seg med annen selvstendig næringsvirksomhet, uavhengig 

av prinsipalen. For det andre er det tilfellene hvor agenten representerer flere, gjerne konkur-

rerende, prinsipaler.
81

 

 

Diskusjonen i teorien om integrasjonskriteriet har i særlig grad omhandlet spørsmålet om en 

agent kan opptre på vegne av mer enn én prinsipal. Diskusjonen har særlig fokusert på avgjø-

relsen i Vlaamse Reisbureaus, som er blitt tatt til inntekt for at en agent ikke kan opptre på 

vegne av mer enn én prinsipal. Etter Kommisjonens Retningslinjer for vertikale restriksjoner 

avsnitt 13 andre setning er det ikke relevant for vurderingen om agenten handler for én eller 

flere prinsipaler. Retningslinjenes avsnitt 13 kan synes å stride mot avgjørelsen i Vlaamse 

Reisbureaus.
 
Dette har blitt lagt til grunn av flere forfattere i den juridiske litteraturen.

82
 

 

I den juridiske litteraturen har meningene vært delte hva angår spørsmålet om rettspraksis 

innebærer at en agent ikke kan ha flere enn én prinsipal for at agentavtalen skal unnslippe 

artikkel 101 (1). Tore Lunde hevder for eksempel at ettersom integrasjonskriteriet ikke eksis-

terer, står en ekte agent fritt til å ha flere prinsipaler.
83

 Lars Henriksson fremholder at integra-

sjonskriteriet er et selvstendig og kumulativt kriterium som gir at en ekte agent ikke kan ha 
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 Lunde (2007) s. 65 

82
 Se for eksempel Lunde (2007) s. 66, Korah (2002) s. 102, Van Bael (2010) s. 178 og Whish (2011) s. 622 
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flere prinsipaler.
84

 Dette gir anledning til å drøfte hvorvidt en ekte agent kan opptre på vegne 

av flere enn én prinsipal. Deretter vil spørsmålet om en ekte agent kan opptre både som agent 

og uavhengig forhandler uten å miste statusen som ekte agent, bli behandlet. 

 

EU-domstolen bemerket i Vlaamse Reisbureaus at "på sin side sælger agenten nemlig rejser 

arrangeret af et meget stort antal rejsearrangører, mens rejsearrangøren på sin side sælger sine 

rejser til et stort antal agenter. En sådan rejseagent kan ikke, som den belgiske regering vil 

antage, betegnes som et hjælpeorgan, der er integreret i denne eller hin rejsearrangørs 

virksomhed."
85

 (min kursivering). 

 

Det faktum at prinsipalen, her en reisearrangør, har flere agenter, kan ikke i seg selv medføre 

at agentavtalene blir uekte agentavtaler, ettersom det er hver enkelt agents relasjon til prinsi-

palen som står i sentrum for bedømmingen. Et annet resultat ville legge en urimelig begrens-

ning på prinsipalers frihet til å operere med flere enn én agent.
86

  

 

Det særegne ved tilfellet i Vlaamse Reisbureaus, var at reisearrangørene opererte med et stort 

antall agenter samtidig som agentene solgte reiser gjennom et stort antall reisearrangører. 

Sakskomplekset i Vlaamse Reisbureaus-saken bestod av et komplisert nettverk av avtaler og 

forpliktelser, herunder også horisontale forpliktelser mellom agenter. Det er kun vertikale 

avtaler mellom en prinsipal og en agent som potensielt kan falle utenfor artikkel 101 (1).
87

 

Resultatet i Vlaamse Reisbureaus fremstår på denne bakgrunn som lite overraskende.
88

 Av-

gjørelsen i Vlaamse Reisbureaus kan dermed vanskelig tas til inntekt for et syn om at det all-

tid vil være utelukket for en agent å ha flere prinsipaler. Det foreligger ikke rettspraksis fra 

Unionens domstoler som på en klar og entydig måte tar stilling til spørsmålet om en ekte 

agent har adgang til å ha flere prinsipaler. 
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En restriksjon på adgangen en ekte agent har til å representere andre prinsipaler, for eksempel 

en konkurranseklausul, faller innenfor artikkel 101 (1).
89

 Dette skyldes at denne restriksjonen 

ifølge EU-domstolen pålegges agenten på markedet for formidlingstjenester, hvor agenten er 

en uavhengig aktør. Dette kan potensielt tilsi, motsetningsvis, at en ekte agent normalt kan 

opptre på vegne av flere prinsipaler uten å miste statusen som ekte agent.
90

 Et slikt resultat vil 

være i tråd med Retningslinjenes avsnitt 13. Hvorvidt EU-domstolen vil videreføre tilnær-

mingen Vlaamse Reisbureaus legger opp til, må anses som uavklart.
91

 

 

Spørsmålet i det videre er om en ekte agent kan opptre både som agent og uavhengig forhand-

ler uten å miste statusen som ekte agent. Retten berørte dette spørsmålet i avgjørelsen i Daim-

lerChrysler. Retten uttalte at en agent ikke mister statusen som ekte agent ved å forplikte seg 

til å utføre andre oppgaver på andre markeder enn det relevante markedet for prinsipalens 

varer og tjenester, selv om det skulle legges til grunn at slike forpliktelser innebærer visse 

begrensede risikoer for agenten.
92

 Retten antydet at en slik aktivitet fra agentens side er aksep-

tabel, selv om aktiviteten utføres på et marked som er nært relatert markedet for prinsipalens 

varer og tjenester.
93

  

 

Det må anses som usikkert hvordan Domstolene vil behandle en agent som samtidig bedriver 

egen selvstendig næringsvirksomhet uavhengig av prinsipalen. Formodentlig vil vurderingen 

avhenge av i hvilken grad agenten bedriver selvstendig næringsvirksomhet uavhengig av 

prinsipalen, og hvorvidt virksomheten utøves på samme marked som markedet for prinsipa-

lens varer og tjenester. Graden av egen forretningsvirksomhet kan i alle tilfeller være et mo-

ment i den konkrete og helhetlige vurderingen som i henhold til rettspraksis foretas i vurde-

ringen av agentavtaler under artikkel 101 (1). 

 

Det kan argumenteres for at det generelle foretaksbegrepet, som behandlingen av agentavtaler 

er utledet fra, kan gi veiledning i spørsmålet om en ekte agent kan ha flere prinsipaler og i 

spørsmålet om graden av egen forretningsvirksomhet. Et datterselskap som inngår i samme 
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økonomiske enhet som morselskapet, kan ha distribusjonsoppgaver for andre virksomheter 

enn morselskapet, og fortsatt beholde statusen som integrert i morselskapets virksomhet. På 

samme måte som relasjonen mellom prinsipalen og agenten, kan ett og samme mor-

/datterselskap-forhold bedømmes ulikt i ulike markeder. Det er ikke noe krav om at dattersel-

skapet kun skal ha distribusjonsoppgaver for morselskapet for at de skal inngå i samme øko-

nomiske enhet, så lenge morselskapet utøver kontroll over datterselskapet.
94

 Således kan en 

løsning som åpner for at en ekte agent kan representere andre prinsipaler samt til en viss grad 

ha egen selvstendig næringsvirksomhet uavhengig av prinsipalen, sies å være i overensstem-

melse med foretaksbegrepet for øvrig. 

 

EU-domstolen introduserte i CEPSA, som vist ovenfor, en sondring mellom de to markedene 

agenten opererer på. Sondringen reflekteres i Retningslinjenes avsnitt 19. Det har i den juri-

diske litteraturen blitt reist spørsmål ved hensiktsmessigheten av en slik sondring, og hvorvidt 

den er i harmoni med tidligere praksis.
95

 Dette spørsmålet vil bli behandlet i avsnitt 5.2. 
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3.4 Oppsummering 

Vurderingen av agentavtaler under artikkel 101 (1) tar utgangspunkt i spørsmålet om rettssub-

jektene er uavhengige foretak. Denne vurderingen er ikke begrenset til adskilte kriterier, men 

er en konkret vurdering hvor flere faktorer kan spille inn, herunder graden av risiko agenten 

påtar seg og graden av integrasjon. Dersom en agent påtar seg mer enn en uvesentlig risiko 

knyttet til utførelsen av agentoppdraget, vil agentavtalen være omfattet av artikkel 101 (1). 

Det må anses som usikkert hvordan EU-domstolen vil behandle en agent som opptrer på veg-

ne av flere prinsipaler. Likeledes må spørsmålet om en ekte agent kan opptre både som agent 

og uavhengig forhandler uten å miste statusen som ekte agent, anses som uavklart. 
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4 Foretaksbegrepet i TEUV artikkel 101 (1) 

4.1 Innledning 

Dette kapittelet vil presentere foretaksbegrepet i TEUV artikkel 101 (1). Det generelle innhol-

det i foretaksbegrepet danner grunnlag for å kunne drøfte i hvilken grad behandlingen av 

agentavtaler under artikkel 101 (1) samsvarer med det alminnelige foretaksbegrepet i konkur-

ranseretten. Kapittelet vil redegjøre for de aspekter ved foretaksbegrepet som anses relevante 

for den videre drøftelsen av avhandlingens problemstilling. Avsnitt 4.2 vil først gi en helt 

kortfattet oversikt over artikkelens ulike elementer. Avsnitt 4.3 vil deretter presentere fore-

taksbegrepet i konkurranseretten, herunder kravet om økonomisk aktivitet, behandlingen av 

rettssubjekter som i konkurranserettslig forstand utgjør samme økonomiske enhet, og det 

funksjonelle aspektet ved foretaksbegrepet. 

 

4.2 Oversikt over TEUV artikkel 101 

Fem vilkår må være oppfylt for at et samarbeid blir rammet av forbudet mot konkurransebe-

grensende adferd etter artikkel 101 (1). For det første må samarbeidet bestå mellom foretak i 

konkurranserettslig forstand. For det andre må det foreligge samarbeid i form av en "avtale 

mellom foretak", "beslutning truffet av sammenslutninger av foretak" eller en form for "sa-

mordnet opptreden". For det tredje må samarbeidet ha "til formål eller virkning å hindre, inn-

skrenke eller vri konkurransen på det indre marked". For det fjerde må samarbeidet ha en 

merkbar effekt på samhandelen mellom medlemsstatene. For det femte må samarbeidet resul-

tere i at konkurransen begrenses merkbart.
96

 

 

Bestemmelsens bokstav a til e lister opp fem tilfeller som særlig må anses som forbudt etter 

første ledd. Listen pretenderer ikke å være en uttømmende oppregning. 

 

Annet ledd i artikkel 101 gir at en avtale eller beslutning som er forbudt i henhold til TEUV 

artikkel 101 (1) og som ikke går under unntaket i artikkel 101 (3), ikke skal ha noen rettsvirk-

ning. Dette innebærer at avtalen automatisk vil være ugyldig. 

                                                 

96
 Vilkåret om at samarbeidet må ha en merkbar effekt på konkurransen og samhandelen fremgår ikke av 

bestemmelsen selv, men er oppstilt av EU-domstolen, jf. Sak C-22/71, Béguelin Import mod G.L. Import 

Export. 
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Tredje ledd i artikkel 101 oppstiller et unntak fra forbudet med fire kumulative kriterier. Det 

første kriteriet er at den aktuelle avtalen eller samarbeidet må bidra til å bedre produksjonen 

eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utviklingen. For 

det andre må forbrukerne sikres en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd. Avtalen eller 

samarbeidet må for det tredje ikke pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er 

absolutt nødvendige for å nå disse mål. For det fjerde må avtalen ikke gi disse foretak mulig-

het til å utelukke konkurranse for en vesentlig del av de varer det gjelder. Vurderingen i tredje 

ledd innebærer at de negative virkningene av en konkurransebegrensende adferd i strid med 

første ledd, kan oppveies av de positive virkningene adferden vil ha for partene og samfunnet 

generelt.
97

 

 

Artikkel 101 (1) forutsetter enten en avtale eller en form for samarbeid mellom to eller flere 

foretak, jf. artikkelens presiseringer om "avtale mellom foretak" og "enhver form for samord-

net opptreden". Dersom dette ikke er tilfellet, er det ikke nødvendig å anvende unntaksvilkå-

rene i tredje ledd, ettersom adferden i så fall vil falle utenfor konkurranserettens virkeområde. 
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4.3 Presentasjon av foretaksbegrepet 

4.3.1 Innledning 

Dette avsnittet vil presentere det konkurranserettslige foretaksbegrepet, som utgjør grunnlaget 

for å kunne besvare avhandlingens problemstilling. Avsnitt 4.3.2 vil helt kort presentere fore-

taksbegrepets krav om økonomisk virksomhet, ettersom dette kravet ikke volder særskilte 

problemstillinger relatert til anvendelsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler. I avsnitt 4.3.3 vil 

avgrensningen av et foretak som en økonomisk enhet, bli behandlet. Avsnitt 4.3.4 vil redegjø-

re for foretaksbegrepets funksjonelle karakter. 

 

4.3.2 Kravet om økonomisk virksomhet 

TEUV inneholder ingen definisjon av hvilke rettssubjekter som utgjør "foretak" i konkurran-

serettslig forstand. Denne vurderingen er overlatt til rettspraksis. Foretaksbegrepet er det 

samme i artikkel 101 og 102.
98

 Begrepet skal gjøre det mulig å avgjøre hvilke aktørgrupper 

konkurransereglene gjelder for.
99

 Det konkurranserettslige spørsmålet er hvorvidt en påstått 

konkurransebegrensende adferd er forårsaket av et "foretak" i konkurranserettslig forstand 

eller ikke. Dersom dette ikke er tilfellet, vil adferden ikke være gjenstand for konkurranse-

rettslig granskning i det hele tatt.
100

 

 

Den grunnleggende uttalelsen om foretaksbegrepet ble lansert av EU-domstolen i Höfner og 

Elser mod Macrotron. Et av spørsmålene for EU-domstolen i denne saken var om det føderale 

arbeidsformidlingskontoret i Tyskland var et foretak i konkurranserettslig forstand. Saksøkte 

og den tyske regjeringen mente virksomheten som ble utøvd av et offentlig arbeidsformid-

lingskontor, ikke var omfattet av konkurransereglenes anvendelsesområde.
101

 Videre anførte 

den tyske regjeringen at et offentlig arbeidsformidlingskontor ikke kunne betegnes som et 

foretak ettersom arbeidsformidlingen ble utført gratis. 
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 Forente saker T-68/89, T-77/89 og T-78/89, SIV m.fl. mod Kommissionen, premiss 357-58 

99
 Generaladvokat Jacobs forslag til avgjørelse i Sak C-67/96, Albany International BV mot Stichting Bedrij-

fspensioenfonds Textielindustrie, avsnitt 206 

100
 Whish (2011) s. 84 

101
 Sak C-41/90, Höfner og Elser mod Macrotron, premiss 19 
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Domstolen fant ikke virksomhetens rettslige status og finansieringsmåte avgjørende, og uttal-

te at innenfor konkurranseretten omfatter foretaksbegrepet "enhver enhed, som udøver øko-

nomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde".
102

 Dom-

stolen la vekt på at det forhold at arbeidsformidlingsvirksomhet normalt var tillagt offentlige 

organer, ikke kunne endre kategoriseringen av arbeidsformidling som økonomisk aktivitet. 

Arbeidsformidling i sin alminnelighet kunne utføres av andre aktører som ikke var offentli-

ge.
103

 

 

Definisjonen gir anvisning på et vidt anvendelsesområde for foretaksbegrepet og dermed for 

konkurranseretten for øvrig, ettersom enhver enhet vil være omfattet, så lenge enheten bedri-

ver økonomisk virksomhet i konkurranserettslig forstand. Domstolens avgjørelse i Höfner vi-

ser at et foretak ikke nødvendigvis behøver å være et privat rettssubjekt, men at foretaksbe-

grepet også omfatter offentlige organer som bedriver økonomisk virksomhet. 

 

Ifølge Pavlov er det "fast praksis, at enhver virksomhed, der består i at udbyde varer og 

tjenesteydelser på markedet, er erhvervsmæssig virksomhed".
104

 Det er ikke avgjørende 

hvorvidt den økonomiske aktiviteten, eller ervervsvirksomheten, har et profittmotiv
105

 eller et 

økonomisk formål.
106

 

 

Det er i hovedsak to typetilfeller av virksomhet som etter rettspraksis ikke anses som økono-

misk aktivitet. For det første er det aktivitet som etter sin art, sitt formål og de regler aktivite-

ten er underlagt, ikke er av økonomisk karakter. For det andre er det aktivitet som er knyttet 

til utøvelsen av myndighet som hører til offentlig myndighet.
107

 Offentlige foretak kan være 

foretak i konkurranserettslig forstand, i den grad de utøver økonomisk aktivitet. For de delene 

av en offentlig virksomhet som er offentlig myndighetsutøvelse, vil virksomheten ikke opptre 

som "foretak" i konkurranserettslig forstand. Offentlig virksomhet som går ut på å tilby tje-
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nester av sosial karakter basert på nasjonal solidaritet, som sosialtrygd eller helsetjenester, vil 

heller ikke være økonomisk aktivitet.
108

 

 

4.3.3 Samme økonomiske enhet 

Dette avsnittet vil presentere avgrensningen av et foretak som i konkurranserettslig forstand 

utgjør en økonomisk enhet. Som vist i avsnitt 3.3 følger det av rettspraksis at en ekte agent i 

utøvelsen av agentoppdraget vil inngå i prinsipalens virksomhet og således sammen med prin-

sipalen utgjøre en økonomisk enhet. Vurderingsmomentene i avgrensningen av en økonomisk 

enhet er dermed særlig relevante for å kunne besvare avhandlingens problemstilling. 

 

EU-domstolen la i Consten og Grundig til grunn at forbudet mot konkurransebegrensende 

adferd ikke er ment å skulle gripe inn i en virksomhets interne organisasjon.
109

  EU-domstolen 

kom i Hydroterm til at en fysisk person, et kommandittselskap og et annet selskap utgjorde en 

økonomisk enhet når selskapene ble kontrollert av samme fysiske person.
110

 Domstolen uttal-

te at en økonomisk enhet er et foretak selv når den økonomiske enheten juridisk sett utgjøres 

av flere fysiske eller juridiske personer.
111

 Retten uttalte i Shell at foretaksbegrepet i artikkel 

101 (1) er rettet mot økonomiske enheter bestående av menneskelige, materielle og immateri-

elle ressurser som forfølger et økonomisk mål på lang sikt, og som kan medvirke til en over-

tredelse av bestemmelsen.
112

 Følgelig fant Retten at Shell og Shell-konsernets selskaper ut-

gjorde ett og samme foretak.
113

 

 

Uttalelsen i Consten og Grundig som er sitert ovenfor, kunne tyde på at artikkel 101 (1) aldri 

vil kunne ramme avtaler mellom virksomheter som inngår i samme økonomiske enhet. EU-

domstolen presiserte imidlertid i Centrafarm mot Sterling vurderingstemaet som benyttes for 

å vurdere om avtaler eller samordnet praksis innad i en organisasjon faller utenfor artikkel 

101 (1). Domstolen bemerket at artikkel 101 (1) ikke omfatter avtaler eller samordnet praksis 

                                                 

108
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mellom virksomheter som i egenskap av mor- og datterselskap tilhører samme konsern, der-

som virksomhetene utgjør en økonomisk enhet, hvor datterselskapet ikke har noen reell selv-

stendighet i fastleggelsen av sin forretningspolitiske linje, og dersom avtalene eller den sa-

mordnede praksis har som formål å fordele oppgaver internt mellom virksomhetene.
114

 

 

Konserninterne forhold unntas således fra anvendelsesområdet til artikkel 101 (1). Dersom 

forholdet mellom to rettssubjekter er så nært at de rettslig og økonomisk sett utgjør samme 

økonomiske enhet, vil avtaler mellom rettssubjektene falle utenfor forbudet i artikkel 101 (1), 

fordi rettssubjektene utgjør ett foretak. Til sammenligning vil konkurransebegrensende sam-

arbeid mellom to økonomisk selvstendige foretak som gjennom en avtale i fellesskap fastset-

ter pris eller avtaler andre konkurransebegrensninger, være omfattet av artikkel 101 (1).
115

 

 

I Centrafarm-avgjørelsen uttrykte EU-domstolen at dersom et datterselskap ikke har noen 

reell selvstendighet i fastleggelsen av sin forretningspolitiske linje, kan mor- og datterselskap 

sammen utgjøre en økonomisk enhet. Dette kriteriet impliserer at morselskapet er i stand til å 

kontrollere dattersselskapets markedsadferd. Det såkalte kontrollkriteriet er det sentrale krite-

riet i vurderingen av hvorvidt rettssubjekter inngår i samme økonomiske enhet.
116

 

 

Avgjørelsen i Viho-saken er i denne sammenheng sentral. Parker Pen benyttet seg av integrer-

te distribusjonssystemer i Tyskland, Belgia, Spania, Frankrike og Nederland gjennom datter-

selskaper som foresto distribusjonen. EU-domstolen kom til at Parker-konsernets dattersel-

skaper utgjorde en økonomisk enhet, hvor datterselskapene ikke hadde noen reell selvstendig-

het ved fastleggelsen av adferden på markedet, men utførte instruksene som de mottok fra 

morselskapet, som kontrollerte datterselskapene sine.
117

 Domstolen la vekt på at Parker Pens 

datterselskaper var heleide datterselskaper, at salgs- og markedsføringsvirksomheten ble ledet 

av en områdegruppe som ble utpekt av morselskapet og som kontrollerte salgsmål, bruttofor-

tjeneste, salgsomkostninger, "cash flow" og varelagre.
118

 Vurderingsmomentet oppstilt i Cen-
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trafarm om at det bare er avtaler innenfor konsern som angår en intern allokering av oppgaver 

som unnslipper forbudet i artikkel 101 (1), ble imidlertid avvist av både Retten og EU-

domstolen i Viho.
119

 

 

Det må vurderes konkret om morselskapet er i stand til å utøve "avgjørende innflytelse" over 

datterselskapets virksomhet.
120

 Avgjørelsen av om et rettssubjekt utøver avgjørende innflytel-

se over et annet rettssubjekt, avhenger av en rekke faktorer, som aksjebeholdningen morsel-

skapet har i datterselskapet, sammensetningen av styret, i hvilken grad morselskapet påvirker 

og instruerer datterselskapets virksomhet og andre lignende faktorer.
121

Avgjørelsen av om to 

eller flere rettssubjekter utgjør en økonomisk enhet, avhenger i hovedsak av om et rettssubjekt 

utøver kontroll over et annet rettssubjekt. Det sentrale kriteriet er om et rettssubjekt har privat 

autonomi til å bestemme over sin egen adferd på markedet. 

 

Rettspraksis om foretaksbegrepet foreskriver en grensedragning mellom arbeidstakere, som 

faller utenfor artikkel 101 (1), og selvstendig næringsdrivende, som blir behandlet som fore-

tak. Denne grensedragningen tar utgangspunkt i vurderingsmomenter som ligner de vurde-

ringsmomentene som benyttes i vurderingen av agentavtaler. Vurderingsmomentene i grense-

dragningen mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende er således særlig relevante 

for å kunne besvare avhandlingens problemstilling. Vurderingsmomentene vil derfor bli pre-

sentert i det videre. 

 

Allerede i Suiker Unie åpnet EU-domstolen for at et enkeltindivid kan utgjøre en økonomisk 

enhet sammen med et annet rettssubjekt.
122

 Arbeidstakere ble for første gang ansett som en 

del av samme økonomiske enhet som arbeidsgiveren i Becu-saken. 

 

I Becu-saken var det reist tiltale mot blant andre det belgiske selskapet Smeg og selskapets 

direktør for å ha benyttet ikke-autoriserte havnearbeidere eller vikarer i strid med en nasjonal 
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belgisk lov, som sa at havnearbeid måtte utføres av autoriserte havnearbeidere.
123

 Spørsmålet 

om hvorvidt arbeiderne i saken var foretak eller ikke, kom på spissen, ettersom de tiltalte an-

førte at den belgiske loven var i strid med EU-retten. EU-domstolen kom til at ettersom 

havnearbeiderne var "en integrerende del af de pågældende virksomheder, så længe 

ansættelsesforholdet varer, og de således danner en økonomisk enhed med den enkelte 

virksomhed, udgør de derfor ikke selv 'virksomheder' som omhandlet i Fællesskabets 

konkurrenceregler."
124

 (min kursivering) 

 

Rettspraksis fra Unionens domstoler tilsier at arbeidstakere generelt vil bli betraktet som en 

integrert del av virksomheten de er ansatt i, slik at arbeidstakerne og virksomheten sammen 

utgjør en økonomisk enhet.
125

 Dette innebærer at avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for ar-

beidstakere vil falle utenfor virkeområdet for artikkel 101 (1), ettersom slike avtaler ikke an-

ses som avtaler mellom uavhengige foretak, men avtaler om intern organisering av en øko-

nomisk enhet. I Becu knyttet EU-domstolen vurderingen av arbeidstakerbegrepet i konkurran-

seretten til det generelle arbeidstakerbegrepet i TEUV artikkel 45.
126

 Det vesentlige kjenne-

tegn ved en arbeidstaker i EU-retten er at en person i en viss periode "presterer ytelser mot 

vederlag for en annen etter dennes anvisninger".
127

 

 

Domstolene og Kommisjonen har anvendt to vurderingsmomenter i vurderingen av om en 

privatperson utgjør en integrert del av et annet rettssubjekt. Det første er graden av økonomisk 

risiko arbeidstakeren påtar seg, det andre er hvorvidt arbeidet utføres under noens ledelse.
128

 

Personer som med en viss grad av uavhengighet beskjeftiger seg med omsetning av varer, 

tjenester eller utnyttelse av opphavsrett med gevinst for øye, vil typisk bli klassifisert som 

foretak. Operasangere
129

, oppfinnere
130

, bønder og slaktere
131

 har alle blitt kategorisert som 

foretak i kraft av å være selvstendige næringsdrivende. 
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Enkeltpersoner i de såkalte frie (liberale) yrker kan også være foretak. EU-domstolen kom i 

Kommisjonen mot Italia til at italienske tollere var foretak. Domstolen uttalte at tollerne utfør-

te fortolling av varer og andre tolltjenester mot vederlag, hvilket er en virksomhet av økono-

misk karakter. Videre bar tollerne "de økonomiske risici, der er forbundet med denne 

virksomhed."
132

 Ifølge Domstolen innbærer denne økonomiske risikoen at "i tilfælde af 

uligevægt mellem udgifter og indtægter skal toldklarereren selv bære underskuddet."
133

 

 

Det faktum at virksomheten som toller var intellektuell, krevde autorisasjon og kunne utøves 

uten at det forelå materielle, immaterielle og menneskelige elementer, var ikke tilstrekkelig til 

å unnta virksomheten fra konkurransereglenes virkeområde.
134

 Dette standpunktet har dannet 

grunnlag for at advokater og medisinske spesialister har blitt funnet å være foretak i konkur-

ranserettslig forstand.
 135

 

 

For å besvare avhandlingens problemstilling vil avsnitt 5.3 drøfte hvorvidt vurderingsmomen-

tene i vurderingen av arbeidstakere samsvarer med vurderingsmomentene i sondringen mel-

lom ekte og uekte agentavtaler. 

 

4.3.4 Foretaksbegrepets funksjonelle karakter 

Dette avsnittet vil redegjøre for foretaksbegrepets såkalte funksjonelle karakter. Ett og samme 

rettssubjekt kan bli kategorisert som et foretak i konkurranserettslig forstand ved utførelsen av 

én del av virksomheten, mens det samtidig ikke vil være et foretak ved utførelsen av andre 

deler av virksomheten.
136

 EU-domstolen formulerte dette slik i MOTOE: "Spørgsmålet, om en 

aktivitet skal betegnes som henhørende under udøvelsen af offentlige myndighedsbeføjelser 

eller som en økonomisk aktivitet, skal nemlig foretages særskilt for hver enkelt aktivitet, der 

udøves af en given enhed".
137
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Som vist ovenfor i 4.3.2, er det nødvendig å analysere et rettssubjekts ulike aktiviteter for å 

kunne avgjøre om visse deler av et rettssubjekts virksomhet medfører at rettssubjektet kan 

kategoriseres som et foretak i konkurranserettslig forstand. Dette er bakgrunnen for at fore-

taksbegrepet i konkurranseretten ofte beskrives som funksjonelt.
138

 Det er funksjonene, eller 

den spesifikke aktiviteten, virksomheten utøver, som er avgjørende, og ikke virksomhetens 

rettslige status, finansieringsmåte eller andre formelle eller karakteristiske trekk. 

 

Avgjørelsen i SELEX Sistemi Integrati SpA v Commission kan tjene som illustrasjon på Dom-

stolenes anvendelse av foretaksbegrepet. Medlemsstatene i EU hadde opprettet Eurocontrol i 

den hensikt å etablere navigasjonssikkerhet i det europeiske luftrommet. Spørsmålet for Ret-

ten var hvorvidt dette rettssubjektet opptrådte som et foretak i konkurranserettslig forstand. 

Domstolen konkluderte med at noen av Eurocontrols aktiviteter, eksempelvis oppstilling av 

tekniske standarder, innkjøp av prototyper og administrering av immaterialrettigheter, ikke 

var økonomiske. Domstolen kom imidlertid til at visse andre aktiviteter kunne skilles ut fra 

sine øvrige funksjoner og klassifiseres som økonomisk aktivitet.
139

 Teknisk assistanse til na-

sjonale myndigheter var et eksempel på en slik aktivitet. En anke til EU-domstolen ble avvist, 

og i prosessen fremholdt EU-domstolen at Retten uriktig hadde klassifisert sistnevnte aktivitet 

som økonomisk.
140

 Anvendelsen av det funksjonelle foretaksbegrepet innebar i SELEX en 

sondring mellom virksomhet som er økonomisk aktivitet i konkurranserettslig forstand og 

virksomhet som ikke er det. 

 

Som det er redegjort for i avsnitt 4.3.3, har EU-domstolen fremholdt at en ekte agent i utøvel-

sen av agentoppdraget vil inngå i prinsipalens virksomhet og således sammen med prinsipalen 

utgjøre en økonomisk enhet. I sitt forslag til avgjørelse i Volkswagen og VAG Leasing var 

Generaladvokat Tesauro kritisk til å anvende doktrinen om samme økonomiske enhet på 

agentavtaler.
141

 Generaladvokat Tesauro fremholdt at dette innebærer at samtlige bestemmel-

ser i et slikt kontraktforhold er omfattet av en generell immunitet med hensyn til artikkel 101 

                                                 

138
 Se for eksempel Generaladvokat Jacobs forslag til avgjørelse i Sak C-264/01, AOK-Bundesverband and 

Others, avsnitt 25 

139
 Sak T-155/04, SELEX Sistemi Integrati mod Kommissionen, premiss 86 og 92 

140
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(1). Generaladvokaten pekte på at et slikt resultat er uakseptabelt. Spørsmålet i det videre er 

hvordan anvendelsen av doktrinen om samme økonomisk enhet på agentavtaler, kan forklares 

og begrunnes med utgangspunkt i det funksjonsorienterte foretaksbegrepet. 

 

Det er grunn til å se nærmere på begrunnelsen EU-domstolen gir når den anvender en såkalt 

funksjonell tilnærming til foretaksbegrepet. Den ordinære tilnærmingen til en funksjonsorien-

tert tolkning av foretaksbegrepet begrunnes normalt med en sondring mellom hva som er 

økonomisk aktivitet i konkurranserettslig forstand, og hva som ikke er det. Avgjørelsen i 

Poucet og Pistre kan tjene som illustrasjon på denne tilnærmingen. Spørsmålet i denne saken 

var om et organ som administrerte offentlige sosialforsikringsordninger var å anse som et fo-

retak i relasjon til artikkel 101 og 102. Domstolen kom til at organet hadde en rent sosial 

funksjon, og at virksomheten ikke var av økonomisk karakter. Dermed var ikke organene fo-

retak i konkurranserettslig forstand.
142

 

 

EU-domstolen anvendte en annen tilnærming til foretaksbegrepet i Becu, som det er redegjort 

for i avsnitt 4.3.3. EU-domstolen kom til at ettersom havnearbeiderne var "en integrerende del 

af de pågældende virksomheder, så længe ansættelsesforholdet varer, og de således danner en 

økonomisk enhed med den enkelte virksomhed, udgør de derfor ikke selv 'virksomheder' som 

omhandlet i Fællesskabets konkurrenceregler."
143

 (min kursivering) 

 

Resultatet i Becu ble ikke begrunnet med en henvisning til at arbeidstakere ikke utøver øko-

nomisk aktivitet.
144

 Derimot la EU-domstolen til grunn at det var det forhold at arbeidstakere 

inngår i arbeidsgiverens virksomhet på en slik måte at arbeidstakere og arbeidsgiver utgjør en 

økonomisk enhet, som var avgjørende for tolkningen av foretaksbegrepet i denne saken. 

 

Sondringen mellom de to markedene agenten opererer på, som EU-domstolen foretar i CEP-

SA
145

, er heller ikke begrunnet med en henvisning til at agenten på markedet for prinsipalens 

varer og tjenester ikke beskjeftiger seg med økonomisk aktivitet i konkurranserettslig for-
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stand. Sondringen er derimot begrunnet med at på markedet for prinsipalens varer og tjenes-

ter, inngår agenten i prinsipalens virksomhet på en slik måte at agent og prinsipal sammen 

utgjør samme økonomiske enhet. På dette markedet anses ikke agenten som et uavhengig fo-

retak. 

 

Den funksjonsorienterte tolkningen av foretaksbegrepet som EU-domstolen gir anvisning på 

med hensyn til agentavtaler, kan oppsummeres på følgende måte: Når en ekte agent utfører 

funksjonen som agent for prinsipalen på markedet for prinsipalens varer og tjenester, inngår 

agenten i en økonomisk enhet med prinsipalen. Ved utførelsen av disse oppgavene, utøver 

ikke agenten en funksjon som typisk hører til et foretak i konkurranserettslig forstand. Agen-

ten opptrer derimot som om agenten var prinsipalens ansatt. Når agenten utfører funksjonen 

som går ut på å opptre som agent på markedet for formidlingstjenester, er agenten imidlertid 

en uavhengig aktør som dermed er å betrakte som et foretak. Derfor kommer artikkel 101 (1) 

til anvendelse på visse typer restriksjoner i agentavtalen, som eksklusivitetsklausuler og kon-

kurranseklausuler. 

 

Sondringen mellom de to markedene agenten opptrer på, kan sies å ha løst utfordringen med å 

anvende doktrinen om samme økonomiske enhet på agentavtaler som Generaladvokat Tesau-

ro pekte på i sitt forslag til avgjørelse i Volkswagen og VAG Leasing. Sondringen kan sies å 

være funksjonsorientert. Den sørger for at anvendelsen av doktrinen om samme økonomiske 

enhet på agentavtaler ikke vil resultere i at agentavtalen som helhet gis en generell immunitet 

med hensyn til artikkel 101 (1), noe Generaladvokaten advarte mot. Anvendelsen av det funk-

sjonelle foretaksbegrepet i doktrinen om samme økonomiske enhet tar således høyde for at 

agenter som distribusjonsform står i en mellomstilling mellom et integrert salgsledd og en 

uavhengig distributør. 

 

Det kan på denne bakgrunn argumenteres for at EU-domstolens funksjonsorienterte tolkning 

av foretaksbegrepet ikke kun relaterer seg til kravet om økonomisk aktivitet. Domstolen an-

vender også en funksjonell tilnærming i vurderingen av rettssubjekter som potensielt inngår i 

samme økonomiske enhet, der det er funksjonene rettssubjektet utøver i de ulike relasjonene, 

som er det sentrale.
146

 Dette kan betraktes som en videreføring av hvilke elementer i foretaks-
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begrepet den funksjonelle tilnærmingen anvendes på, fra vilkåret om økonomisk aktivitet til 

doktrinen om samme økonomiske enhet. Anvendelsen av foretaksbegrepet på agenter, og ar-

beidstakere, er således i tråd med Domstolenes funksjonsorienterte tilnærming til foretaksbe-

grepet for øvrig. 
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5 Foretaksbegrepet og agentavtaler 

5.1 Innledning 

Fremstillingen i dette kapittelet tar sikte på å besvare avhandlingens problemstilling ved å 

drøfte i hvilken grad behandlingen av agentavtaler under TEUV artikkel 101 (1) samsvarer 

med det alminnelige foretaksbegrepet i konkurranseretten. Avsnitt 5.2 vil drøfte hvorvidt an-

vendelsen av artikkel 101 (1) på visse typer restriksjoner i ekte agentavtaler, er i tråd med 

foretaksbegrepet for øvrig. Avsnitt 5.3 vil redegjøre for hvorvidt vektleggingen av økonomisk 

og kommersiell risiko i anvendelsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler harmonerer med fore-

taksbegrepet for øvrig. Avsnitt 5.4 vil redegjøre for prinsipalens bøteansvar for en agents 

overtredelse av de konkurranserettslige reglene, og hvorvidt dette samsvarer med foretaksbe-

grepet for øvrig. 

 

5.2 Anvendelsen av foretaksbegrepet på ulike restriksjonstyper i 

agentavtaler 

Som vist ovenfor i avsnitt 3.3, har EU-domstolen i CEPSA uttalt at artikkel 101 (1) kommer 

til anvendelse på visse typer klausuler i agentavtaler som ellers kategoriseres som ekte agent-

avtaler. Dette har blitt møtt med kritikk i den juridiske litteraturen.
147

 I det følgende skal det 

drøftes hvorvidt anvendelsen av artikkel 101 (1) på visse typer restriksjoner i ekte agentavta-

ler, er i tråd med foretaksbegrepet for øvrig. 

 

Allerede i DaimlerChrysler synes Retten eksplisitt å legge til grunn at en ekte agent kan opp-

tre på ulike markeder samtidig. Retten uttalte at en agent ikke mister statusen som ekte agent 

ved å forplikte seg til å utføre andre oppgaver på andre markeder enn det relevante markedet 

for prinsipalens varer og tjenester, selv om det skulle legges til grunn at slike forpliktelser 

innebærer visse begrensede risikoer for agenten.
148

 

 

Generaladvokat Kokott foretok i sitt forslag til avgjørelse i CEPSA en sondring mellom de to 

markedene agenten opptrer på. Generaladvokaten uttalte at i behandlingen av agenter må det 
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skilles mellom to markeder. På det ene markedet tilbyr agenten potensielle prinsipaler sine 

formidlingstjenester. På det andre markedet tilbyr agenten varer eller tjenester til potensielle 

kunder.
149

 Generaladvokaten uttalte videre at agenten opptrer som en selvstendig næringsdri-

vende og dermed som et foretak på markedet for formidlingstjenester. Artikkel 101 (1) kom-

mer derfor til anvendelse på eksempelvis klausuler om eksklusivitet og konkurranseklausuler i 

en agentavtale. Agenten opptrer derimot ikke selvstendig på markedet for prinsipalens varer 

og tjenester, og artikkel 101 (1) kommer derfor ikke til anvendelse på agentavtalens bestem-

melser om instrukser for formidlingen av varer eller tjenester, som for eksempel forpliktelser 

med hensyn til priser.
150

 

 

Som vist ovenfor i avsnitt 3.3, bekreftet EU-domstolen i CEPSA-avgjørelsen tilnærmingen 

Generaladvokat Kokott ga anvisning på. EU-domstolen uttalte at det alene er de forpliktelsene 

som er pålagt agenten i forbindelse med salg av produkter til tredjemenn for prinsipalens reg-

ning som ikke er omfattet av artikkel 101 (1). En agentavtale kan inneholde bestemmelser 

vedrørende forholdet mellom agenten og prinsipalen. Slike bestemmelser, eksempelvis klau-

suler om eksklusivitet og konkurranseklausuler, er ifølge Domstolen omfattet av artikkel 101 

(1). Domstolen understreket at det skal legges til grunn at agentene i så henseende i prinsippet 

er økonomisk uavhengige aktører, og at nevnte klausuler kan være i strid med konkurranse-

reglene i den grad bestemmelsene innebærer at det finner sted en utelukkelse fra det relevante 

markedet.
151

 Tilnærmingen er fulgt opp i Retningslinjenes avsnitt 19. 

 

Spørsmålet i det videre er i hvilken utstrekning EU-domstolens sondring mellom de to mar-

kedene agenten opptrer på, kan forklares ved hjelp av det funksjonelle foretaksbegrepet. 

 

Sondringen mellom de to markedene agenten opptrer på, har blitt møtt med kritikk i teorien. 

Lars Henriksson omtaler sondringen som teoretisk.
152

 Henriksson mener sondringen i liten 

grad er forenelig med hvordan agenter og mellommannsforhold opptrer i praksis. 
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Et funksjonelt foretaksbegrep, som det er redegjort for i avsnitt 4.3.4, åpner for å anvende 

konkurransereglene på spesifikke funksjoner og sider ved en virksomhet som ellers ville falt 

utenfor konkurransereglenes virkeområde. Hensynet til en effektiv gjennomføring av konkur-

ransereglene taler således for et funksjonelt foretaksbegrep. Foretaksbegrepet bør anvendes på 

en realistisk og presis måte for å sikre at potensielt konkurransebegrensende adferd mellom 

virksomheter ikke unnslipper konkurransereglenes søkelys.
153

 

 

På bakgrunn av CEPSA-sakene er det nødvendig å skille mellom de ulike funksjonene agen-

ten har på de to markedene agenten opererer på. Vurderingen av forholdet mellom prinsipalen 

og agenten i relasjon til salgs- eller kjøpsoppgavene på prinsipalens marked, må holdes adskilt 

fra vurderingen av forholdet mellom prinsipalen og agenten på markedet for formidlingstje-

nester. Artikkel 101 (1) kommer eksempelvis til anvendelse på en konkurranseklausul som er 

avtalt mellom agenten og prinsipalen, og som vedrører markedet for formidlingstjenester, 

uavhengig av hvilke økonomiske eller kommersielle risikofaktorer agenten påtar seg på mar-

kedet for salg av varer til tredjemann på prinsipalens vegne.
154

 Ifølge Generaladvokat 

Mengozzi skyldes dette at en slik klausul, som vil påvirke konkurransen mellom ulike merker, 

ikke uløselig er knyttet til agentavtalen.
155

 

 

Det er interessant å sammenligne avgjørelsen i CEPSA med avgjørelsen i Viho, i lys av at 

begge avgjørelsene tar utgangspunkt i vurderingen av om to rettssubjekter inngår i samme 

økonomiske enhet. Som påpekt i avsnitt 4.3.3, vil konserninterne avtaler falle utenfor artikkel 

101 (1). Dette gjelder selv om avtalene ikke angår intern allokering av oppgaver mellom sel-

skapene. Når to eller flere rettssubjekter inngår i samme økonomiske enhet, vil ikke artikkel 

101 (1) komme til anvendelse i det hele tatt på avtalene mellom selskapene.
156

 

 

På området for agentavtaler har imidlertid EU-domstolen som vist ovenfor valgt en annen og 

mer nyansert løsning. En mulig forklaring er at agenten står i en mellomstilling mellom et 

integrert salgsledd og en uavhengig distributør. Agenten er ikke prinsipalens ansatt eller prin-
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sipalens datterselskap, men heller ikke en uavhengig distributør. Det funksjonelle foretaksbe-

grepet er egnet til å fange opp denne nyansen ved agenturet som distribusjonsform, og sørge 

for at konkurransereglene kommer til anvendelse på potensielt konkurransebegrensende ad-

ferd som ellers kunne ha falt utenfor reglenes anvendelsesområde. 

 

CEPSA og Retningslinjene avsnitt 19 nevner to typer klausuler som potensielt kan rammes av 

artikkel 101 (1): eksklusivitetsklausuler og konkurranseklausuler. En mulig tolkning av avgjø-

relsen i CEPSA II er at disse to typene klausuler er de eneste klausultypene som artikkel 101 

(1) kan komme til anvendelse på.
157

 En eksklusivitetsklausul kan hindre prinsipalen fra å be-

nytte seg av andre agenter, for eksempel for en bestemt transaksjonstype, kundegruppe eller 

innenfor et bestemt territorium.
158

 En slik klausul kan potensielt begrense konkurransen mel-

lom agenter.
159

 En konkurranseklausul kan hindre agenten fra å påta seg agentoppdrag for 

andre prinsipaler. En slik klausul kan potensielt hindre tredjeparter fra å få adgang til marke-

det, særlig hvis agenten har en sterk posisjon på dette markedet.
160

 Ifølge Kommisjonen vil 

bestemmelser om eksklusivitet "normalt" ikke ha konkurransebegrensende virkninger.
161

 

Formuleringen utelukker ikke at eksklusivitetsklausuler, etter Kommisjonens oppfatning, po-

tensielt kan ha konkurransebegrensende virkninger. Det er Kommisjonens oppfatning at kon-

kurranseklausuler i form av forbud mot å kjøpe eller selge andre merker eller forbud mot kon-

kurranse etter agentavtalens opphør, påvirker konkurransen mellom forskjellige merker (den 

såkalte intermerke-konkurransen). Slike klausuler kan ifølge Kommisjonen være i strid med 

artikkel 101 (1) hvis de medfører eller bidrar til en avskjerming av det relevante markedet.
162

 

 

Det kan videre argumenteres for at sondringen mellom de to markedene agenten opererer på, 

er i overensstemmelse med behandlingen av arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende 

under foretaksbegrepet i artikkel 101 (1). Vi kan tenke oss et enkeltindivid som på den ene 

siden beskjeftiger seg med selvstendig næringsvirksomhet og på den annen side er ansatt i et 

foretak. Med hensyn til førstnevnte aktivitet vil personen bli behandlet som et foretak i kon-
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kurranserettslig forstand, dersom personen bedriver denne virksomheten med en viss grad av 

uavhengighet og bærer den økonomiske risikoen for den. Artikkel 101 (1) kan således komme 

til anvendelse på denne aktiviteten. Ved utførelsen av arbeidsoppgavene for arbeidsgiveren vil 

personen imidlertid ikke bli ansett som et foretak, men som en integrert del av arbeidsgiverens 

virksomhet. 

 

Dette kan betraktes som et naturlig utslag av det faktum at foretaksbegrepet er funksjonsorien-

tert. Ett og samme rettssubjekt kan bedømmes ulikt avhengig av den spesifikke virksomheten, 

eller funksjonen, som utøves i hvert tilfelle. Til sammenligning blir en ekte agent på markedet 

for prinsipalens varer og tjenester behandlet som om han var en ansatt. På markedet for for-

midlingstjenester blir imidlertid agenten behandlet som en selvstendig næringsdrivende. Vi 

ser at det i denne sammenheng er samsvar mellom de to vurderingene under foretaksbegrepet. 

Det kan derfor argumenteres for at sondringen mellom de to markedene agenten opptrer på, 

ikke er teoretisk eller ulogisk i et konkurranserettslig perspektiv. 

 

Anvendelsen av artikkel 101 (1) på visse typer restriksjoner i en agentavtale kan på denne 

bakgrunn forklares som en naturlig følge av det faktum at foretaksbegrepet i konkurranseret-

ten er funksjonelt. Det kan derfor argumenteres for at anvendelsen av artikkel 101 (1) på visse 

typer restriksjoner i ekte agentavtaler, er i tråd med foretaksbegrepet for øvrig. 

 

Det faktum at artikkel 101 (1) kommer til anvendelse på klausuler om eksklusivitet og kon-

kurranseklausuler, er ikke ensbetydende med at klausulene er ulovlige etter bestemmelsen. 

Klausulene kan være omfattet av gruppefritaket eller falle inn under unntaket i artikkel 101 

(3).
163
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5.3 Allokeringen av risikofaktorer i vurderingen av agenter 

under foretaksbegrepet 

Anvendelsen av TEUV artikkel 101 (1) på agentavtaler og den generelle avgrensningen av 

rettssubjekter som inngår i samme økonomiske enhet, springer begge ut fra foretaksbegrepet. 

Det er derfor hensiktsmessig å sammenligne disse to vurderingene for å kunne besvare av-

handlingens problemstilling. Den følgende fremstilling tar sikte på å undersøke om vurde-

ringsmomentene i anvendelsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler harmonerer med vurde-

ringsmomentene i avgrensningen av rettssubjekter som inngår i samme økonomiske enhet for 

øvrig. 

 

Det rettslige utgangspunktet er det samme for vurderingen av en økonomisk enhet og for vur-

deringen av agentavtaler. Vertikale avtaler er kun omfattet av artikkel 101 (1) når agenten, 

eller eksempelvis datterselskapet, blir betraktet som en "uavhengig økonomisk aktør", og det 

derfor foreligger en avtale mellom to foretak i konkurranserettslig forstand.
164

 Hvorvidt virk-

somhetene er uavhengige økonomiske aktører, beror i begge tilfeller på en konkret vurdering. 

 

Som vist i avsnitt 3.3 har det i nyere rettspraksis i hovedsak vært risikoallokeringen mellom 

prinsipalen og agenten som har stått sentralt i vurderingen av agentavtalen under artikkel 101 

(1). Som vist i avsnitt 4.3.3 er det sentrale spørsmålet i vurderingen om to eller flere rettssub-

jekter inngår i samme økonomiske enhet, om et rettssubjekt utøver "avgjørende innflytelse" 

over et annet rettssubjekt. Med andre ord gis det anvisning på en kontrollvurdering. 

 

Den rettslige vurderingen av agentavtaler inneholder ikke et kriterium om kontroll som sådan, 

slik tilfellet er for vurderingen av en økonomisk enhet. Spørsmålet i det videre er i hvilken 

grad vurderingsmomentene i vurderingen av agentavtaler, også kan betraktes som en vurde-

ring av kontroll. 

Det er i denne sammenheng hensiktsmessig å se nærmere på begrunnelsen for resultatet i 

Viho-avgjørelsen. EU-domstolen la vekt på at datterselskapene ikke hadde noen reell selv-

stendighet ved fastleggelsen av sin adferd på markedet, men utførte instruksene som de mot-
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tok fra morselskapet, som kontrollerte datterselskapene.
165

 Denne beskrivelsen av forholdet 

mellom en overordnet og en underordnet, her mor- og datterselskap, er gyldig også for rela-

sjonen mellom prinsipal og agent. En prinsipal vil rent faktisk ha en stor grad av innflytelse 

over agenten i egenskap av å være agentens overordnede. Prinsipalen er i stand til å styre 

agentens virksomhet, for eksempel ved å gi agenten fullmakter med visse fullmaktsgrenser 

eller instruere agenten til å utføre visse oppgaver på prinsipalens vegne. Agenten vil ofte i 

begrenset grad ha reell selvstendighet ved fastleggelsen av sin adferd på markedet på vegne 

av prinsipalen. Agenten vil i kraft av sin posisjon som underordnet utføre instruksene fra prin-

sipalen. Det er betydelige likheter mellom agentens og datterselskapets posisjon som under-

ordnede og prinsipalen og morselskapets posisjon som overordnede. 

 

Videre kan det fremholdes at overføring av risikoen for en viss type aktivitet også vil innebæ-

re overføring av kontroll. Dersom prinsipalen overfører for eksempel risikoen forbundet med 

produktansvar til agenten i agentavtalen, vil det ha formodningen mot seg om prinsipalen 

samtidig skulle beholde kontrollen over utøvelsen av dette produktansvaret.
166

 Ved å påta seg 

risikofaktoren "produktansvar", har agenten også blitt overført kontrollen over denne. Samti-

dig har prinsipalen i utgangspunktet mistet kontrollen over utøvelsen av det samme produkt-

ansvaret. Det å bære risikoen for en aktivitet kan sies å være en nødvendig følge av det å ha 

kontroll over aktiviteten, og vice versa. 

 

Et ekte agentforhold forutsetter ifølge Kommisjonen at det er prinsipalen, og ikke agenten, 

som har risikoen og dermed også kontrollen over aktivitetene listet opp i Retningslinjenes 

avsnitt 16. Det er prinsipalen som skal ha risikoen og kontrollen over fastleggelsen av de ulike 

elementene i den forretningsmessige strategien. En ekte agent vil for eksempel ikke kunne 

foreta markedsspesifikke investeringer i utstyr, lokaler eller utdannelse av personale utover 

den aktivitet som representerer en uvesentlig risiko.
167

 Retningslinjene forutsetter at dette må 

være innenfor prinsipalens risiko- og kontrollsfære, dersom agentavtalen skal falle utenfor 

forbudet i artikkel 101 (1). Således kan bruken av risikofaktorer for vurderingen av agentavta-

ler anses å være i samsvar med bruken av kontrollkriteriet i doktrinen om samme økonomiske 
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enhet. Det er imidlertid nødvendig å påpeke at resonnementet ikke er gyldig vice versa, etter-

som doktrinen om samme økonomiske enhet ikke anvender risikofaktorer som vurderingste-

ma slik vurderingen av agentavtaler gjør. Det må også bemerkes at tersklene for hvor mye 

risiko en agent kan påta seg og for hvor mye innflytelse et rettssubjekt må utøve over et annet 

rettssubjekt, for at henholdsvis agentavtaler og konserninterne avtaler skal falle utenfor artik-

kel 101 (1), nødvendigvis vil være ulike. 

 

De karakteristiske trekkene ved agenturet som distribusjonsform
168

 kan bidra til å forklare 

hvorfor det er risikofaktorer, og ikke kontroll som sådan, som er vurderingskriteriene i vurde-

ringen av agentavtaler. Agenter er separate rettssubjekter, og ikke en del av prinsipalens virk-

somhet slik datterselskap er del av et konsern. Rettslig sett har dermed prinsipalen ikke kont-

roll over agenten på samme måte som et morselskap vil ha over et datterselskap. Samtidig har 

prinsipalen i stor grad faktisk kontroll over agentens adferd på markedet med hensyn til opp-

gavene agenten utfører på vegne av prinsipalen, i kraft av agentavtalen. Risikofaktorer som 

momenter for vurderingen er derfor bedre egnet enn et kontrollkriterium til å vurdere i hvil-

ken grad agenten er uavhengig i utførelsen av agentoppdraget for prinsipalen. Risikofaktorer 

som vurderingsmomenter er bedre tilpasset det faktum at agenter som distribusjonsform står i 

en mellomstilling mellom et integrert salgsledd og en uavhengig distributør. 

 

Avviket mellom vurderingskriteriene for de to konseptene kan således reduseres ved å anse 

risikokriteriet som et uttrykk for en kontrollvurdering. At det sentrale kriteriet for vurderingen 

av agentavtaler (risiko) kan sies å svare til det sentrale kriteriet for avgrensningen av en øko-

nomisk enhet for øvrig (kontroll), kan bidra til å forklare EU-domstolens anvendelse av dokt-

rinen om samme økonomiske enhet på agentavtaler. Begge vurderingskriterier søker å etable-

re hvilke forbindelseslinjer som finnes mellom to rettssubjekter for å avgjøre om et rettssub-

jekt er uavhengig i utførelsen av den økonomiske aktiviteten. 

 

Foretaksbegrepet danner grunnlaget for anvendelsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler og 

vurderingen av om en fysisk person utgjør et foretak i konkurranserettslig forstand. Det er 

derfor hensiktsmessig å sammenligne disse to vurderingene for å kunne besvare avhandling-

ens problemstilling. Den videre fremstillingen tar sikte på å undersøke om vurderingsmomen-
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tene i anvendelsen av artikkel 101 (1) på agentavtaler harmonerer med vurderingsmomentene 

i sondringen mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. 

 

Som påpekt i avsnitt 4.3.3 har Domstolene anvendt to vurderingsmomenter i vurderingen av 

om en privatperson utgjør en integrert del av et annet rettssubjekt. Det første er graden av 

økonomisk risiko privatpersonen påtar seg, det andre er i hvilken grad privatpersonen er un-

derlagt en arbeidsgivers instruksjonsmyndighet.
169

 Personer som med en viss grad av uav-

hengighet beskjeftiger seg med omsetning av varer, tjenester eller utnyttelse av opphavsrett 

med gevinst for øye, vil typisk bli klassifisert som foretak. 

 

Vurderingsmomentene som benyttes i sondringen mellom arbeidstakere og selvstendig næ-

ringsdrivende og vurderingsmomentene i vurderingen av agentavtaler, samsvarer i betydelig 

grad. Formålet med begge vurderingene er å undersøke om den økonomiske aktiviteten utøves 

av en uavhengig markedsaktør. Begge vurderinger gir anvisning på en vurdering av i hvilken 

grad man har påtatt seg økonomisk risiko i utførelsen av en virksomhet. Selve formålet med 

en agentavtale kan sies å være å underlegge agenten prinsipalens instruksjonsmyndighet i 

utførelsen av oppgavene på vegne av prinsipalen, på samme måte som en arbeidsavtale vil 

underlegge en arbeidstaker instruksjonsmyndigheten til arbeidsgiveren. Wouter P.J. Wils 

fremholder at "whenever a single company or person has to [sic] possibility to exercise deci-

sive influence over the strategic commercial behaviour or business policy of another company 

or entity, they form a single undertaking."
170

 For arbeidstakeres vedkommende er det arbeids-

avtalen som gir arbeidsgiveren muligheten til å utøve avgjørende innflytelse over arbeidstake-

ren. For agenters vedkommende er det agentavtalen som gir prinsipalen muligheten til å utøve 

avgjørende innflytelse over agentens utførelse av agentoppdraget. 

 

Det generelle foretaksbegrepet, slik det anvendes i sondringen mellom arbeidstakere og selv-

stendig næringsdrivende, kan på denne bakgrunn forklare bruken av risikofaktorer i anvendel-

sen av artikkel 101 (1) på agenter. 
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Som vist i avsnitt 3.3 vil agenten på markedet for formidlingstjenester bli behandlet som en 

selvstendig næringsdrivende og dermed et uavhengig foretak. Dette skyldes at agenten på 

dette markedet opptrer for egen regning og risiko på en uavhengig måte. Risikoen for at 

agentvirksomheten i alminnelighet skal være lønnsom, er ifølge Retningslinjene avsnitt 15 

andre setning ikke relevant for sondringen mellom ekte og uekte agentavtaler. Dette kan for-

klares på bakgrunn av at agenten opptrer på to ulike markeder. Risikoen for at agentvirksom-

heten er lønnsom, bæres av agenten på markedet for formidlingstjenester. Denne risikoen re-

laterer seg ikke direkte til de kontrakter agenten forhandler og/eller inngår på vegne av prinsi-

palen på markedet for prinsipalens varer og tjenester. 

 

Hvorvidt selve innholdet i risikovurderingen under to konseptene samsvarer, er noe usikkert, 

ettersom kriteriet om økonomisk risiko for arbeidstakeres vedkommende i liten grad er utvik-

let i rettspraksis.
171

 Avgjørelsene om arbeidstakere i Pavlov og Wouters henviser kun til for-

muleringen i Kommisjonen mot Italia, uten å utvikle kriteriet videre.
172

 Til sammenligning gir 

Retningslinjene omfattende veiledning om hvilke økonomiske og kommersielle risikofaktorer 

som Kommisjonen anser relevante i vurderingen av agentavtaler. 

 

En mulighet er at kriteriet om økonomisk risiko i sondringen mellom arbeidstakere og selv-

stendig næringsdrivende viser til den såkalte umiddelbare kommersielle risiko ved en gitt 

transaksjon, som normalt ikke bæres av arbeidstakeren, slik generaladvokat Jacobs i Albany 

foreslår.
173

 En annen mulighet er at kriteriet refererer til det forhold at arbeidstakere vil motta 

lønn uavhengig av om virksomheten går med overskudd for øvrig.
174

 

 

På bakgrunn av det ovenstående kan det argumenteres for at rettspraksis om foretaksbegrepet, 

herunder vurderingen av agentavtaler og økonomiske enheter for øvrig, kan tyde på at kjernen 

i det konkurranserettslige konseptet "foretak" er et kriterium om kontroll.
175
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5.4 Prinsipalens ansvar for agentens handlinger 

En konsekvens av at to rettssubjekter inngår i samme økonomiske enhet, er at et morselskap 

kan bli bøteansvarlig for et datterselskaps overtredelse av konkurransereglene ved Kommisjo-

nens bøtevedtak.
176

 Likeledes kan en arbeidsgiver bli holdt bøteansvarlig for en arbeidstakers 

overtredelse av konkurransereglene.
177

 Som vist i avsnitt 3.2 har Unionens domstoler frem-

holdt at en ekte agent inngår i prinsipalens virksomhet ved utførelsen av agentoppdraget. 

Agenten og prinsipalen utgjør således en økonomisk enhet. Dette reiser spørsmålet om prinsi-

palen kan holdes bøteansvarlig for agentens overtredelse av konkurransereglene. Dette spørs-

målet vil det bli gjort rede for i det følgende. 

 

Minoan Lines-saken er i denne sammenheng sentral. Saken dreide seg om ulovlig prissamar-

beid mellom en rekke fergeoperatører som opererte mellom Italia og Hellas. Et av spørsmåle-

ne Retten tok stilling til i denne saken, var om en prinsipal kunne holdes bøteansvarlig for en 

agents overtredelse av konkurransereglene. Kommisjonen hadde lagt til grunn at prinsipalen 

Minoan og agenten ETA måtte betraktes som en økonomisk enhet, og at agentens handlinger 

følgelig kunne tilregnes prinsipalen.
178

 

 

Retten bemerket innledningsvis at den formelle adskillelsen mellom to selskaper som følge av 

deres status som selvstendige juridiske personer, ikke er avgjørende, ettersom det skal legges 

vekt på om selskapene opptrer samlet på markedet.
179

 Videre uttalte Retten med henvisning til 

Suiker Unie at også en prinsipal og en agent kan utgjøre en økonomisk enhet. Retten kom til 

at kriteriene for å fastslå at en prinsipal og en agent utgjør en økonomisk enhet, var oppfylt, 

ettersom agenten ETA kun opptrådte på markedet i Minoans navn og for dennes regning, og 

ikke påtok seg økonomisk risiko som var knyttet til Minoans aktivitet.
180

 Videre påpekte Ret-

ten at de to selskapene av tredjemenn og på det aktuelle markedet ble ansett som én og samme 

økonomiske enhet. 
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Retten avviste Minoans anførsel om at Minoan ikke hadde tillatt eller godkjent at agenten 

skulle delta i et ulovlig prissamarbeid. Retten påpekte at fastsettelsen av priser og betingelser 

for de internasjonale rutene var omfattet av agentens aktivitetsområder og at Minoan regel-

messig ble underrettet om sin agents aktiviteter, herunder avtalene med de øvrige rederiene. 

Retten kom i likhet med Kommisjonen til at Minoan kunne holdes ansvarlig for ETAs over-

tredelse av artikkel 101 (1). 

 

Unionens domstoler har generelt bekreftet Kommisjonens oppfatning om morselskapets bøte-

ansvar for datterselskapets overtredelse av konkurransereglene, dersom de utgjør en økono-

misk enhet og dermed ett foretak i konkurranserettslig forstand.
181

 Bøter kan i et slikt tilfelle 

rettes mot morselskapet, uten at det er nødvendig å etablere at morselskapet var direkte impli-

sert i overtredelsen.
182

 Minoan Lines-saken bekreftet at også en prinsipal kan bli bøteansvarlig 

for sin agents overtredelse av konkurransereglene, på bakgrunn av at prinsipalen og agenten 

anses å utgjøre en økonomisk enhet. 

 

I Candle Waxes-saken bøtela Kommisjonen ni konsern for deltakelse i et kartell i strid med 

artikkel 101 (1) på markedet for parafinvoks.
183

 Alle deltakerne i kartellet ble funnet skyldige 

i prisfiksing. Seks av deltakerne ble i tillegg funnet skyldige i å allokere markedene og kun-

dene seg i mellom. 

 

Et av spørsmålene i saken var om en prinsipal kan anses som deltakende i et kartell hvis han 

er representert i kartellmøter av en agent. Kommisjonen la til grunn at en av kartelldeltakerne, 

MOL, måtte være ansvarlig for sin agents deltakelse i kartellvirksomheten.
184

 MOLs agent, 

Mineralimpex, hadde deltatt i såkalte tekniske møter, hvor prisen på parafinvoks ble diskutert. 

MOL hevdet at agenten opptrådte som en selvstendig, uavhengig aktør på markedet.
185
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Kommisjonen bemerket innledningsvis at ettersom Mineralimpex var MOLs eneagent, var det 

risikoallokeringen mellom MOL og Mineralimpex som var det avgjørende kriteriet.
186

 Etter 

Kommisjonens syn var det MOL som bar den økonomiske og forretningsmessige risiko for 

varene før levering til kundene. Kommisjonen uttalte at spørsmålet om MOL var klar over 

agentens handlinger, var irrelevant for vurderingen.
187

 Spørsmålet om et morselskap kan hol-

des ansvarlig for datterselskapets handlinger, avhenger kun av om selskapene danner en øko-

nomisk enhet eller ikke. På denne bakgrunn konkluderte Kommisjonen med at ettersom Mi-

neralimpex var MOLs hjelpeorgan, kunne MOL holdes ansvarlig for Mineralimpex' handling-

er. 

 

Kommisjonens beslutning i Candle Waxes bekrefter tilnærmingen Kommisjonen og Retten ga 

anvisning på i Minoan Lines. En prinsipal vil kunne bli holdt bøteansvarlig for sin agents 

overtredelse av konkurransereglene dersom agenten og prinsipalen danner en økonomisk en-

het. Dette kan betraktes som et utslag av at Kommisjonen og Domstolene anser en prinsipal 

og en ekte agent som del av samme økonomiske enhet. Det kan derfor argumenteres for at i 

spørsmålet om prinsipalens bøteansvar for agentens handlinger, er behandlingen av agentfor-

hold i overensstemmelse med de øvrige konseptene under foretaksbegrepet, herunder behand-

lingen av henholdsvis arbeidsgivere og arbeidstakere og mor- og datterselskaper. 
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6 Avsluttende bemerkninger 

Avhandlingen har vist at behandlingen av agentavtaler under TEUV artikkel 101 (1) i betyde-

lig grad samsvarer med det alminnelige foretaksbegrepet. De ulike aspektene ved den konkur-

ranserettslige behandlingen av agentavtaler kan forklares med henvisning til de ulike aspekte-

ne ved det alminnelige foretaksbegrepet. 

 

Avhandlingen har for det første vist at anvendelsen av artikkel 101 (1) på visse typer restrik-

sjoner i en agentavtale kan forklares som en naturlig følge av det faktum at foretaksbegrepet i 

konkurranseretten er funksjonelt. Det funksjonelle foretaksbegrepet er egnet til å fange opp 

potensielt konkurransebegrensende adferd som ellers ville falt utenfor konkurranserettens 

virkeområde. Det kan videre argumenteres for at sondringen mellom de to markedene agenten 

opererer på, samsvarer med behandlingen av arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende 

under foretaksbegrepet i artikkel 101 (1). Et enkeltindivid kan, på samme måte som en agent, 

bli betraktet som et foretak i én relasjon, og samtidig opptre som del av et annet foretak i en 

annen relasjon. 

 

Avhandlingen har videre vist at Kommisjonen og EU-domstolens funksjonsorienterte tolk-

ning av foretaksbegrepet ikke kun relateres til kravet om økonomisk aktivitet. Kommisjonen 

og Domstolen anvender også en funksjonell tilnærming i vurderingen av virksomheter som 

potensielt inngår i samme økonomiske enhet. På denne bakgrunn kan det argumenteres for at 

anvendelsen av foretaksbegrepet på agenter således er i tråd med Domstolenes funksjonsori-

enterte tilnærming til foretaksbegrepet for øvrig. 

 

Avgjørelsen av om to eller flere rettssubjekter inngår i samme økonomiske enhet beror på en 

vurdering av kontroll. I vurderingen av agentavtaler er det imidlertid risikofaktorer som står 

sentralt. Avviket mellom vurderingsmomentene kan reduseres ved å anse risikokriteriet som 

et uttrykk for en kontrollvurdering. Dette kan bidra til å forklare EU-domstolens anvendelse 

av doktrinen om samme økonomiske enhet på agentavtaler. Begge vurderingskriterier søker å 

etablere hvilke forbindelseslinjer som finnes mellom to virksomheter for å avgjøre om virk-

somheten er uavhengig i utførelsen av den økonomiske aktiviteten. 
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Videre kan de karakteristiske trekkene ved agenturet som distribusjonsform bidra til å forklare 

hvorfor vurderingen av agentavtaler i hovedsak er en vurdering av risikofaktorer, og ikke en 

vurdering av kontroll. Sammenlignet med et kontrollkriterium er risikofaktorer som vurde-

ringsmomenter bedre tilpasset det faktum at agenter som distribusjonsform står i en mellom-

stilling mellom et integrert salgsledd og en uavhengig distributør. 

 

Prinsipalen kan bli bøteansvarlig for sin agents overtredelse av konkurransereglene, hvilket er 

i tråd med foretaksbegrepet for øvrig, ettersom et morselskap og en arbeidsgiver kan bli holdt 

bøteansvarlig for henholdsvis et datterselskap og en arbeidstaker. 

 

Dette gir grunnlag for en påstand om at den konkurranserettslige behandlingen av agentavta-

ler sett under ett har en tydelig forankring i foretaksbegrepet. Behandlingen av agentavtaler 

under artikkel 101 (1) er i betydelig grad konsistent med de øvrige vurderingene som foretas 

under artikkel 101 (1), henholdsvis behandlingen av mor- og datterselskaper og arbeidstakere 

og selvstendig næringsdrivende. Denne innsikten kan bidra til å styrke legitimiteten ved den 

konkurranserettslige behandlingen av agentavtaler. 

 

Det kan være en utfordring for markedsaktørene å vurdere om risikoallokeringen mellom en 

prinsipal og en agent i en gitt agentavtale tilfredsstiller testen som Kommisjonen og Domsto-

lene benytter. EU-domstolen uttalte i CEPSA at det forhold at agenten kun bar en "uvæsent-

lig" del av risikoen, ikke kunne medføre at artikkel 101 (1) fikk anvendelse.
188

 Domstolen ga 

ingen nærmere forklaring på hva dette innebærer. Det kan være behov for en avklaring fra 

Domstolene om hva en "uvesentlig" grad av risiko nærmere innebærer. 

 

Dersom vurderingen av hva som er et akseptabelt risikonivå for ekte agentavtaler fremstår 

som for usikker for markedsaktørene, kan dette hindre aktørene fra å velge agenter som distri-

busjonsform, selv om agenter i et gitt tilfelle vil være den mest kostnadseffektive distribu-

sjonsformen. Utviklingen som kan spores i DaimlerChrysler og CEPSA-sakene er derfor i 

denne sammenheng positiv. Vurderingen som foretas i DaimlerChrysler og CEPSA-sakene er 

i betydelig grad frigjort fra oppregningen av typesituasjonene i Retningslinjene. I stedet frem-

hever avgjørelsene karakteristiske trekk ved vertikale avtaler som er typiske for agentavtaler. 
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En slik tilnærming kan potensielt gjøre det enklere og mer forutsigbart for markedsaktørene å 

utforme agentavtaler og allokere risiko mellom prinsipal og agent på en måte som gjør at 

agentavtalen faller utenfor artikkel 101 (1). 

 

Avhandlingen har søkt å gi en teoretisk forklaring av og begrunnelse for den særskilte be-

handlingen av agentavtaler under artikkel 101 (1). Avhandlingen synliggjør at den særskilte 

behandlingen av agentavtaler i konkurranseretten har sin begrunnelse og forankring i fore-

taksbegrepet. Avhandlingens drøftelser kan dermed benyttes som et utgangspunkt for videre 

drøftelser av den konkurranserettslige behandlingen av agentavtaler, herunder for eksempel 

spørsmålet om den nærmere grensedragningen mellom ekte og uekte agentavtaler. 
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virkemaate.pdf (norsk) 
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http://www.regjeringen.no/upload/ud/vedlegg/europa/lisboatraktat/konsolidert-traktaten-virkemaate.pdf


61 

 

 

Lisboa-traktaten   Treaty of Lisbon, Amending the Treaty on European  

    Union and the Treaty establishing the European  

    Community, Lisboa 13. desember 2007 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML  

 

Norske lover 

2004     Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med fore 

    takssammenslutninger   (konkurranseloven) av 5. mars  

    2004 nr. 12 

Forarbeider 

Ot. prp. nr. 6 (2003-2004), A) Om lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretaks-

sammenslutninger (konkurranseloven) B) Om lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens 

konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) 

http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20032004/006/PDFS/OTP200320040006000DDDPDFS.pd

f  

 

Nettsider 

Office of Fair Trading. Investigation into the hotel online booking sector (2014).  

http://www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/ca98/closure/online-booking 

[sitert 03.03.2014] 

 

Bundeskartellamt. Online hotel portal HRS's 'best price' clause violates competition law – 

Proceedings also initiated against other hotel portals (2013). 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2013/20_12_2

013_HRS.html [sitert dato 04.03.2014] 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML
http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20032004/006/PDFS/OTP200320040006000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20032004/006/PDFS/OTP200320040006000DDDPDFS.pdf
http://www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/ca98/closure/online-booking
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2013/20_12_2013_HRS.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2013/20_12_2013_HRS.html


62 
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Avgjørelser fra EU-domstolen 

Forente saker C-56 og 58/64, Consten og Grundig, (1966), Saml. 1966 00429 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=87321&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-22/71, Béguelin Import mod G.L. Import Export. (1971), Saml. 1971 00949 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88240&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95800  

 

Sak C-155/73, Sacchi, (1974), Saml. 1974 00409 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88564&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-15/74, Centrafarm BV m.fl. mod Sterling Drug, (1974), Saml. 1974 01147 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88859&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Forente saker 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 og 114/73, Suiker Unie m.fl. 

mod Kommissionen, (1975), Saml. 1975 01663 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88485&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232  

 

Sak C-209/78, Van Landewyck mod Kommissionen, (1980), Saml. 1980 03125 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90255&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Forente saker C-100-103/80, Musique Diffusion française mod Kommissionen, (1983), Saml. 

1983 01825 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90970&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 
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Sak C-107/82, AEG mod Kommissionen, (1983), Saml. 1983 03151 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91971&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-170/83, Hydroterm, (1984), Saml. 1984 02999 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=92622&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-66/85, Lawrie-Blum, (1986), Saml. 1986 02121 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=93767&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-311/85, Vlaamse Reisbureaus, (1987), Saml. 1987 s. 3821 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94231&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232  

 

Sak C-66/86, Ahmed Saeed Flugreisen m.fl. mod Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wett-

bewerbs, (1989), Saml. 1989 00803 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94501&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-41/90, Höfner og Elser mod Macrotron, (1991), Saml. 1991 I-01979 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97109&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-159/91, Poucet og Pistre mod AGF og Cancava, (1993), Saml. 1993 I-00637 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97919&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-266/93, Bundeskartellamt mod Volkswagen og VAG Leasing, (1995), Saml. 1995 I-

03477 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99129&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 
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Sak C-73/95 P, Viho mod Kommissionen, (1996), Saml. 1996 I-05457 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100283&pageIndex=0&doclang=DA&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-35/96, Kommissionen mod Italien, (1998), Saml. 1998 I-03851 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43942&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-22/98, Becu m.fl, (1999), Saml. 1999 I-05665 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44708&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-180/98, Pavlov m.fl., (2000), Saml. 2000 I-06451 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=45608&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-309/99, Wouters m.fl, (2002), Saml. 2002 I-01577 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46722&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-217/05, CEPSA, (2006), Saml. 2006 I-11987 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=66539&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232  

 

Sak C-49/07, MOTOE, (2008), Saml. 2008 I-04863 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67060&pageIndex=0&docl

ang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-279/06, CEPSA II, (2008), Saml. 2008 I-06681 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67994&pageIndex=0&docl

ang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 
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Sak C-97/08 P, Akzo Nobel m.fl. mod Kommissionen, (2009), Saml. 2009 I-08237 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72629&pageIndex=0&docl

ang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak C-113/07 P, SELEX Sistemi Integrati SpA mot Kommissionen, (2009). Saml. 2009 I-

02207 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73630&pageIndex=0&docl

ang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95800  

 

Avgjørelser fra Retten i første instans 

Forente saker T-68/89, T-77/89 og T-78/89, SIV m.fl. mod Kommissionen, (1992), Saml. 

1992 II-01403 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=102693&pageIndex=0&doclang=DA&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak T-11/89, Shell, (1992), Saml. 1992 II-00757 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=102684&pageIndex=0&doclang=DA&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak T-66/99, Minoan Lines mod Kommissionen, (2003), Saml. 2003 II-05515 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48796&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak T-325/01, DaimlerChrysler mot Kommisjonen, (2005), Saml. 2005 II-03319  

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=59727&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Sak T-155/04, SELEX Sistemi Integrati mod Kommissionen, (2006), Saml. 2006 II-04797 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=66369&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95800  
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Generaladvokaters forslag til avgjørelser 

Generaladvokat Tesauros forslag til avgjørelse i Sak C-266/93, Volkswagen og VAG Lea-

sing, fremsatt 8. juni 1995. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99131&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Generaladvokat Jacobs forslag til avgjørelse i Sak C-67/96, Albany International BV mot 

Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, fremsatt 28. januar 1999. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44381&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Generaladvokat Jacobs forslag til avgjørelse i Sak C-475/99, Ambulanz Glöckner mod Land-

kreis Südwestpflaz, fremsatt 17. mai 2001, Saml. 2001 I-08089 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46377&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Generaladvokat Jacobs forslag til avgjørelse i Sak C-264/01, AOK-Bundesverband and 

Others, fremsatt 22. mai 2003. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48321&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

Generaladvokat Kokotts forslag til avgjørelse i Sak C-217/05, CEPSA, fremsatt 13. juli 2006. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=72536&pageIndex=0&doclang=DA&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232  

 

Generaladvokat Mengozzis forslag til avgjørelse i Sak 279/06, CEPSA II, fremsatt 13. mars 

2008. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70502&pageIndex=0&docl

ang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99131&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99131&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44381&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44381&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46377&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46377&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48321&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48321&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=72536&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=72536&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70502&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70502&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149232
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Kommisjonsbeslutninger 

Kommisjonens beslutning av 26. juli 1976 i Reuter/BASF-saken, IV/28.996, EFT L-254/40 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31976D0743&qid=1397484624238&from=EN 

 

Kommisjonens beslutning av 26. mai 1978 i RAI/UNITEL-saken, IV/29.559, EFT L-157/39 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978D0516&qid=1397484501690&from=EN 

 

Kommisjonens beslutning av 10. oktober 2001 i Mercedes-Benz-saken, COMP/36.264 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0758(01)&qid=1397480905933&from=EN  

 

Kommisjonens beslutning av 2. april 2003 i French Beef-saken, COMP/C.38.279/F3, EFT L-

209/12 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0600&qid=1397485011255&from=EN 

 

Kommisjonens beslutning av 1. oktober 2008 i Candle Waxes-saken, COMP/39.181 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39181/39181_1908_8.pdf  

 

Kommisjonens beslutning av 12. desember 2012 i Apple-saken, COMP/39.847  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0313(03)&qid=1398095956041&from=EN  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978D0516&qid=1397484501690&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0758(01)&qid=1397480905933&from=EN
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0600&qid=1397485011255&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39181/39181_1908_8.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0313(03)&qid=1398095956041&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0313(03)&qid=1398095956041&from=EN
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Direktiver og meddelelser fra Kommisjonen 

Notice on exclusive dealing contracts with commercial agents, EFT L 139 24.12.1962. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/notice_exclusive_contracts_en.pdf 

 

Kommisjonens Retningslinjer for vertikale begrænsninger [KOM(2000/C 291/01). De 

Europæiske Fællesskabers Tidende C 291 af 13.10.2000]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000Y1013(01)&from=DA 

 

Kommisjonens Retningslinjer for vertikale begrænsninger, EUT C-130/01, 2010 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:DA:PDF 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/notice_exclusive_contracts_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000Y1013(01)&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000Y1013(01)&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:DA:PDF

