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Abstract 

 

This thesis focuses on merger remedies in European merger control. The aim of the paper is to 

identify some of the challenges with the current regulation. Among others is the problem with 

the appointment of trustees in the implementation of merger remedies. The overall challenges 

with the merger remedies are discussed. It is shown that the present system clearly creates 

problems when the companies themselves design the merger remedies. The actual purpose of 

the merger remedies is by definition to eliminate all competition concerns. But the actual 

reach of the merger remedies is not clear. It is shown that the proportionality principle 

regarding the merger remedies gives the Commission some degree of manoeuvring, which 

creates legal uncertainty. This opens for a strategic play by the parties wishing to merge. It is 

shown that this strategic play clarifies the actual reach of the remedies. This does however 

limit the remedies to just maintain the same competitive situation ex post as it was ex ante.  

This creates the problem of merger remedies needing to be 100 % effective to reach their 

objective. Further on the paper shows that the present regulation gives the merging companies 

little incentive to argue for efficiencies, relating to the merger. To test the actual effects of the 

merger remedies an event study is used. Five pharmaceutical mergers approved with merger 

remedies are used as a sample. The results show that the merger remedies in many cases are 

not effective in restoring competition ex post. The Commission also imposes merger remedies 

on pro-competitive mergers. To address some of the problems with merger remedies under 

the present regulation, the paper comes with some recommendations. It is shown that the 

Commission should take greater caution in the process with the trustees. Greater flexibility 

regarding the remedies, a more thorough investigation of the acquiring firms, a stop to 

allowing complex mergers in phase 1 investigations and the Commission themselves 

designing the remedies would address some of the present problems with the current 

regulation. It is shown that the latter might not be as costly as one would think.        
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1. Kapitel 1 

1.1 Innledning 

 

EU-kommisjonen1 har siden fusjonsreguleringen ble implementert i EU i 19902 og frem til i 

dag mottatt over 6 000 fusjonsanmeldelser. Mengden fusjonsanmeldelser har til en viss grad 

vært stabil siden år 2 000. Med over 400 anmeldelser i år 2007. Av disse er opp imot 90 % 

godkjent som forenelig med fellesmarkedet uten videre betenkeligheter. I fase 1 og 2 

undersøkelser er over 6 % av fusjonsanmeldelsene godkjent etter avhjelpende tiltak fremlagt 

av virksomhetene.3  Kun rundt 0,4 % av fusjonsanmeldelsene har blitt erklært til å ikke være 

forenelige med fellesmarkedet.4 Etter en fusjonsanmeldelse er dermed mulighetene for en 

godkjennelse betydelig, særlig hvis virksomhetene supplerer anmeldelsen med avhjelpende 

tiltak. Bestemmelsene omkring de avhjelpende tiltak er derfor interessante å undersøke, da det 

ved en statisk analyse vurderes de fremtidige implikasjoner en fusjon vil kunne ha. Da 

konkurransesituasjonen i et marked må sies å være avgjørende for videre vekst og innovasjon, 

er det derfor viktig å undersøke hva som faktisk menes med de avhjelpende tiltakene, og om 

dagens bestemmelser og Kommisjonens benyttelse av disse bestemmelsene er mest mulig 

effektive. 

1.2 Problemformulering 
 

Denne oppgaven har som utgangspunkt å undersøke de avhjelpende tiltakene. Det ønskes å 

undersøke om den nåværende fusjonsforordning innehar noen forbedringspotensialer og 

hvorvidt de avhjelpende tiltakene faktisk vil føre til at Kommisjonens mål ved de avhjelpende 

tiltakene blir overholdt. Oppgaven ønsker dermed å undersøke følgende: 

Vil avhjelpende tiltak være nok til å eliminere de konkurransemessige problemer 

fusjonen skaper, og er Kommisjonens håndhevelse og fusjonsforordningen mest mulig 

effektiv? 

                                                                 
1
 Heretter kaldt Kommisjonen. 

2
 Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og 

virksomhedsovertagelser. 
3
 Fusjonsstatistikk fra EU Kommisjonen, 2016, hentet fra: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf. Ses i  bilag A1. 
4
 Totale fusjonsanmeldelser (uten anmeldelser trukket ti lbake av virksomhetene) dividert med antall  fusjoner 

som er godkjente: 24/5931=0,4 %.   

http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf
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Dette er avgjørende for å vurdere effekten av fusjonskontrollen. For å vurdere om de 

avhjelpende tiltakene er nok for å kunne eliminere de konkurransemessige betenkeligheter vil 

det i den juridiske del av oppgaven ønskes det å svare på følgende underspørsmål: 

Hva er formålet med de avhjelpende tiltakene? 

Hvilke utfordringer medfører dagens regulering? 

For å undersøke problemene knyttet til de avhjelpende tiltakene vil det i oppgaven testes, 

gjennom en hendelsesstudie, om de avhjelpende tiltakene har vært effektive på noen utvalgte 

farmasøytiske fusjoner godkjente etter avhjelpende tiltak. De farmasøytiske fusjonene er valgt 

ut fordi det er en industri hvor fremtidig innovasjon er avgjørende for å oppnå 

konkurransemessige fordeler. Det vil også undersøkes: 

Hvilken rolle spiller effektivitetshensynet i fusjonskontrollen med avhjelpende 

tiltak? 

I hvilken grad vil godkjennelse av fusjoner gjennom avhjelpende tiltak kunne 

sies å opprettholde konkurransesituasjonen ex post av en fusjon i de 

farmasøytiske fusjoner og er de pålagt effektivt?  

1. 3 Metode 

1.3.1 Juridisk metode 
 

I den juridiske del av avhandlingen vil det analyseres ut i fra en rettsdogmatisk metode og 

rettskildelæren. Den gjeldende rett og rettspraksis vil da analyseres. Ved bruk av den 

rettsdogmatiske metode vil rettstilstanden fremstilles og beskrives.5 Denne metode er benyttet 

da formålet med den juridiske del av oppgaven er å beskrive rettstilstanden på det 

konkurranserettslige området i den europeiske union, når avhjelpende tiltak benyttes. Videre 

vil forslag til endringer i reguleringen bli lagt frem. Det er Kommisjonens beføyelser og EU-

rettens beslutninger som vil bli analysert. Rettskildene vil analyseres opp mot de overordnede 

formål med fusjonskontrollen i den Europeiske Union. Den gjeldende rett vil være forordning 

139/2004.6 Videre vil Kommisjonens meddelelse om løsningsforslag vedrørende de 

                                                                 
5
 Tvarnø, Christian D., Denta, Sarah Maria, 2015, Få styr på metoden, introduktion til  juridisk metode og 

samfundsvidenskabelig projektmetode, s. 50. 
6
 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser . 

(EØS-relevant tekst) 
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avhjelpende tiltakene diskuteres.7 Meddelelsen er kun en veiledning og dermed ikke en 

bindende rettskilde for hverken Kommisjonen eller EU-retten. Den redegjør for de prinsipper 

for hvilke avhjelpende tiltak Kommisjonen vil kunne godkjenne i den gitte fusjon. 

Kunngjøringen er bygget på tidligere håndhevelse og rettspraksis.8 Da fusjonsforordningen 

kun i korthet beskriver de avhjelpende tiltakene, vil kunngjøringen benyttes som grunnlag for 

hvordan Kommisjonen vurderer en fusjonsanmeldelse. Dette vil kunne ses på som en svakhet 

ved argumentasjonen, da det ikke med sikkerhet kan sies at Kommisjonen faktisk følger 

denne kunngjøringen til punkt å prikke.    

1.3.2 Økonomisk metode 
 

For å vurdere effekten avhjelpende tiltakene har den rettsøkonomiske metode blitt benyttet. 

Denne metoden benyttes, da det ønsker å ses på om fusjonsforordningen er mest mulig 

effektiv for å oppnå EU-rettens mål. Det antas da at det handles rasjonelt.9 I mindre grad vil  

prinsipal-agent teorien inndras, for å belyse de problemer som er knyttet til valget av 

tillitsmannen i fusjonskontrollen. Denne teorien omhandler de forskjellige insentiver agenten 

og prinsipalen har i forhold til gjennomføring av en bestemt oppgave. Videre er «hidden 

action» modellen og «hidden information» modellen benyttet. «Hidden action» modellen er 

under antagelse om at både prinsipalen og agenten handler i egeninteresse. Videre antas det at 

det er asymmetrisk informasjon mellom agenten og prinsipalen. «Hidden information» 

modellen beskriver problemene knyttet til asymmetrisk informasjon innen agenten inngår en 

kontrakt med prinsipalen. 10  

1.3.3 Hendelsesstudien 
 

Det ønskes å teste hvorvidt Kommisjonen pålegger avhjelpende tiltak korrekt og i hvilken 

grad disse avhjelpende tiltakene har vært med på å opprettholde konkurransesituasjonen. Det 

vil ses på farmasøytiske fusjoner hvor Kommisjonen har etterspurt avhjelpende tiltak for å 

kunne godkjenne den pågjeldende fusjonen. Dette vil gjøres igjennom en hendelsesstud ie, 

                                                                 
7
 Kommissionens meddelelse om løsningsforslag, der kan accepteres i  henhold ti l  Rådets forordning (EF) nr. 

139/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004. Heretter kaldt kunngjøringen.  
8
 Ibid, paragraf 3. 

9
 Skovby, Eva Aaen, Advokaten 1, Bør Advokater forstå seg på rets økonomi? Hentet fra: 

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2004/Advokaten%201/Boer%20
advokater%20forstaa%20sig%20paa%20retsoekonomi.aspx (publisert: 13.1.2004, lastet ned: 10.5.2016).  
10

 Bergen et. al, 1992, Agency Relationships in marketing: A review of the implications and applications of 
agency and related theories, s. 2-7. 

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2004/Advokaten%201/Boer%20advokater%20forstaa%20sig%20paa%20retsoekonomi.aspx
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2004/Advokaten%201/Boer%20advokater%20forstaa%20sig%20paa%20retsoekonomi.aspx
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hvor hypoteser testes opp Kommisjonens overordnede mål med fusjonskontrollen. Det er 

valgt å benytte en hendelsesstudie fordi størsteparten av Kommisjonens avgjørelser holdes 

konfidensielle. Metoder som kan benyttes for å undersøke avhjelpende tiltak er dermed 

reduserte uten tilgang til denne informasjonen. En hypotetisk-deduktiv metode vil bli 

benyttet.11 En hendelsesstudie er en statistisk undersøkelse av aksjekursens reaksjon på gitte 

hendelser.12 Metoden kan benyttes til å vurdere om en gitt beslutning er effektiv eller ikke, 

ved at det testes om det er en anormal aksjeavkastning på hendelsesdatoene.13 I analysen vil 

markedsmodellen benyttes. Denne modellen beskriver det linjære forholdet mellom 

markedsavkastningen og virksomhetsavkastningen.14En hendelsesstudie bygger på antagelsen 

om at markedet er effektivt nok til å kunne forutse de effekter den gitte hendelsen vil kunne 

ha på markedet.15 Det antas ved en hendelsesstudie at markedet er middels effektivt, i forhold 

til å fange opp endringer i markedet.16 For å måle effekten av virksomhetenes beslutning av 

beregnes først avkastningen i estimeringsperioden og estimeringsvinduet.17 I den senere 

studien benyttes en estimeringsperiode på 𝑡−100  til 𝑡−25 og et estimeringsvindu på 𝑡−25 til 𝑡+2 . 

Et lengre hendelsesvindu på 25 dager innen kunngjøringen eller godkjennelse benyttes, da 

dette øker sannsynligheten for at markedets reaksjon er korrekt i forhold til effektene av 

fusjonen.18  Deretter beregnes alfa og beta for estimeringsperioden. Ut i fra dette vil den 

anormale avkastningen beregnes. De anormale avkastningene benyttes for å beregne den 

kumulative anormale avkastningen for perioden (CAR). Signifikansen av CAR testes 

tilslutt.19  

 

 

 

 

                                                                 
11

 Tvarnø, Christian D., Denta, Sarah Maria, 2015, Få styr på metoden, introduktion til  juridisk meto de og 
samfundsvidenskabelig projektmetode, s. 185. 
12

 Mitchell M.L, Netter, J., 1994, The role of financial economics in securities fraud cases: Applications at the 
Securities and Exchange Commission, s.547. 
13

 McWilliams, Abagail, Siegel, Donald, 1997, Event studies in management research: theoretical and empirical 
issues, s. 626. 
14

 Mackinlay, A. Craig, 1997,Journal of Economic Literature: Event Studies in Economics and Finance, s. 15. 
15

 McWilliams, Abagail, Siegel, Donald, 1997, Event studies in management research: theoretical and empirical 
issues, s. 630.  
16

 Cable, John og Hollan, Kevin, Moddeling normal returns in event studies: A model -selection approach and 
pilot study, s.2  
17

 MacKinlay, A. Craig, Event studies in economics and finance, 1997, s. 14. 
18

 Duso, Tomaso, et. al., 2010, Is the event study methodology useful for merger analysis? A comparison of 
stock market and accounting data, s. 186.  
19

 MacKinlay, A. Craig, 1997, Event studies in economics and finance,s. 18-21. De forskjell ige utregninger 
forklares i  bilag A2. 
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Kan hendelsesstudier benyttes for å vurdere konkurranseeffekten av fusjoner? 
 

Det er forfattere som mener at hendelsesstudier ikke vil kunne benyttes til å vurdere effekten 

av en fusjon, da markedet ikke kan vurderes å være effektivt nok.20 En rekke forfattere har 

dog bevist at markedet vil kunne vurdere effekten av en fusjon, og at hendelsesstudier dermed 

vil kunne benyttes for å forutse effektene av en fusjon og dermed effektene av de avhjelpende 

tiltakene.21 Analysen er derfor under den antagelse at markedet vil kunne forutse effektene av 

fusjonen. Da det i hendelsesstudiet vil antas at markedet er middels effektivt, vil denne 

antagelsen kunne si å styrkes av at det ønskes å undersøke de farmasøytiske fusjoner. Dette er 

med bakgrunn i at farmasøytiske virksomheter er underlagt streng regulasjon i de fleste 

markeder, og investorer vil derfor ha større tilgang til data i forhold til andre industrier.22  

Innsamling av data 

Dataene til den økonomiske analysen er hentet fra Yahoo Finance og databasen Datastream. 

Da det ønskes å belyse hvorvidt Kommisjonen har pålagt avhjelpende tiltak korrekt i 

farmasøytiske fusjoner, er det valgt ut fem fusjoner. Den endelige analysen består av fem 

fusjoner Kommisjonen har godkjent etter fusjonsforordningen fra 2004.23 For å finne de 

enkelte aksjesymboler for de forskjellige virksomheter er disse dataene hentet fra Yahoo 

Finance og Bloomberg. De enkelte aksjer har blitt målt opp mot den enkelte markedsindeks. 

Det antas at disse kildene er troverdige. Hendelsesdatoen for kunngjøringen er valgt ut ifra 

den tidligste publiserte avisartikkelen. Det antas derfor at media er de første til å publisere 

hendelsen. Denne antagelsen må sies troverdig, da det ville være overraskende om ingen 

medier publiserte nyheter om en større fusjon på samme dag som virksomhetene kunngjør at 

de ønsker å fusjonere. For hendelsesdatoen for fusjonsgodkjennelsen er det benyttet datoen 

for pressemeddelelsen til Kommisjonen. I hendelsesvinduet er de dager aksjen ikke handles 

fjernet. Det ønskes å se på farmasøytiske fusjoner pålagt avhjelpende tiltak. Det er derfor sett 

                                                                 
20

 Shil ler ,Robert J, 2003,From Efficient Markets Theory to Behavioural Finance, s. 83-104, Andrade Gregor et. 
al, New Evidence and Perspectives on Mergers ,2001, s. 103–120 og McAfee, R. Preston og Will iams, Michael A., 
1988, Can event studies detect anticompetitive mergers? 
21

 Blant annet Duso, Tomaso, et. al., 2010, Is the event study methodology useful for merger analysis? A 

comparison of stock market and accounting data og Fama Eugene F., 1998, Market efficiency, long-term 
returns, and behavioural finance. 
22

 Cox, Alan J og Portes Jonathan, 1998, Mergers in regulates industries- the uses and abuses of event studies, s. 

289-290. 
23

 Rfo 139/2004 EF. 
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på sakene som Kommisjonen har underlagt NACE kode 21.1, som er koden for fusjoner 

mellom farmasøytiske virksomheter.24 

1.4 Synsvinkel 
 

Oppgaven vil omhandle de EU rettslige bestemmelser. Det vil fokuseres på hva som er 

formålet med fusjonskontrollen i EU, og om fusjonsreguleringen med de avhjelpende 

tiltakene best mulig oppnår disse målene. Da økonomisk analyse spiller en sentral rolle for å 

vurdere virkningene en fusjon vil ha på markedet, vil EU-domstolens fortolkning av 

kommisjonens beføyelser spille en sentral rolle.  

1.5 Struktur 
 

Oppgaven vil være delt opp i 8 kapitler. Kapittel 2 klargjør den gjeldende rett og 

saksprosedyren ved en fusjonsanmeldelse. I kapitel 3 vil de forskjellige typene avhjelpende 

tiltak diskuteres og potensielle svakheter. Kapitel 4 vil klargjøre formålet og rekkevidden av 

de avhjelpende tiltakene. Videre vil det i kapittel 5 kort fremstilles hvordan Kommisjonen går 

frem ved vurderingen av en fusjon. Hendelsesstudien vil fremlegges i kapitel 6. Kapitel 7 vil 

inneholde noen utvalgte områder det menes at fusjonsforordningen kan forbedres for å bedre 

sikre at de avhjelpende tiltakene blir effektive. Alle de ovenstående spørsmålene blir besvart 

igjennom oppgaven, i kapitel 8 vil alle spørsmålene besvares ved konklusjonen.   

1.6 Avgrensning 
 

Denne oppgaven vil omhandle kun fusjonskontrollen underlagt Kommisjonen. Det vil således 

ikke inndras forskjellig nasjonal lovgivning på området. Oppgaven avgrenser seg til den 

nåværende fusjonsforordningen.25 Oppgaven vil kun omhandle vurderinger av fusjoner hvor 

virksomhetene ikke enda har fusjonert. Videre vil det ikke være en slavisk gjennomgang av 

den nåværende fusjonsforordningen. Det ses derfor kun på utvalgte områder som har relasjon 

til de avhjelpende tiltakene. En rekke andre områder, som f. eks problemene knyttet til 

gjennomførelsen av de forskjellige typer tiltak, kunne også blitt diskutert. Oppgaven vil heller 

                                                                 
24

 Kommisjonen, List of nace codes, hentet fra: 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html  (publiseringsdato 25.3.2010, lastet ned 
1.3.2016)  
25

 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagel ser 
("EF-fusionsforordningen") (EØS-relevant tekst). 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
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ikke ta for seg de økonomiske metoder Kommisjonen benytter ved vurderingen av en fusjon, 

dette er med bakgrunn av det i forhold til de avhjelpende tiltakene i mindre grad benyttes 

økonomiske metoder, som det vil bli forklart i oppgaven. En videre undersøkelse av 

Kommisjonens hensyn til effektivitetsgevinster vil heller ikke bli gjort, det vil kun relateres til 

håndhevelsen av de avhjelpende tiltakene. Det vil heller ikke inndras hvordan Kommisjonen 

konkret vurderer de enkelte typer produkter i en farmasøytisk fusjon. Det vil kun overordnet 

vises hvordan farmasøytiske fusjoner vurderes.  
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2. Gjeldende rett 
 

2.1 Rfo 139/2004 
 

Pågjeldende fusjoner i EU reguleres i dag etter forordningen Rfo 139/2004.26 Den nåværende 

forordning ble vedtatt for å fremme den europeiske politikk for å sikre prinsippet om en åpen 

markedsøkonomi med fri konkurranse.27 Kommisjonen vedgikk selv at generelle 

konkurransebestemmelsene, navnlig TFEU art. 101 og 102, ikke var nok til å kunne 

kontrollere de transaksjoner som vedrører konkurransen i fellesmarkedet.28 Forordningen ble 

dermed vedtatt fordi det ble funnet nødvendig å ha en egen rettsakt for å vurdere fusjoner slik 

at prinsippet om en åpen markedsøkonomi med fri konkurranse med større sikkerhet kan 

oppfylles.29 En egen rettsakt på fusjonsområdet ble gjennomført igjennom forordning nr. 

4064/89/EØF, som tredde i kraft i 1990.30 I et historisk perspektiv er fusjonsforordningen et 

nokså nytt aspekt for Kommisjonen.  

Innen forordningen om virksomhetsfusjoner ble implementert på EU plan i 1990 (1989), var 

kommisjonens beføyelser for vurderinger av fusjoner reduserte. Kommisjonen ville i kraft av 

de generelle konkurransebestemmelser vurdere om en virksomhetsfusjon var forenelig med 

det indre marked. Det er dermed gått fra en ex post vurdering til en ex ante vurdering av 

fusjoner. En slik overgang er viktig da det må kunne antas at de skadelige effektene av en 

fusjon vil være mindre, hvis de korrigeres eller blokkeres innen gjennomføringen av fusjonen. 

En ren ex ante vurdering av fusjoner vil dog også kunne ha negative effekter, som vil bli 

diskutert videre i avsnitt 5.4. 

Et annet viktig formål med implementeringen av en egen fusjonsforordning var å effektivisere 

fusjonsprosessen. Både i forhold til tid, men også i forhold til å skape en mer rettslig klarhet i 

forhold til når en fusjon vil kunne godkjennes.31 

                                                                 
26

 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 
(EØS-relevant tekst) Heretter betegnet som Rfo 139/2004 EF. 
27

 Rfo 139/2004 EF, bemerkning 24. Da en videreførelse EU`s formål fastsatt i  Lisboatraktaten, 2009, artikkel 3, 
stk 2.  
28

 Rfo 139/2004 EF, bemerkning 7. 
29

 Ibid, bemerkning 6.  
30

 Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og 

virksomhedsovertagelser.  
31

 Rfo 139/2004 EF, bemerkning 12 og 16. 
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Målet med forordningen fra 1990 beskrives som et redskap for å sikre at «fusioner ikke 

bringer den væsentlige konkurrenceproces i enhedsmarkedet i fare».32Noen viktige 

utviklinger har dog skjedd siden implementeringen av en egen fusjonsforordning. 

Fusjonsforordningen av 1990 fokuserte i større grad på skapelsen av en dominerende stilling 

virksomhetene kunne skape igjennom fusjoner.33 Dagens forordning fokuserer også på 

styrkelse av dominerende stilling, men må sies å ha gått vekk fra en ren dominansvudering. 

Forordningen gir kun godkjennelse for fusjoner som: «der ikke hæmmer den effektive 

konkurrence betydeligt inden for fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, navnlig som 

følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling»,34 som kan fortolkes analogt 

med målet om å sikre en åpen markedsøkonomi med fri konkurranse.   

En utvikling har riktignok skjedd i form av at det kan sies at det har gått fra en SLC-test til en 

SIEC-test.35 SIEC-testen skal ta høyde for alle mulige måter fusjonen kan føre til en reduksjon 

av konkurransen, herunder innovasjon.36 I motsetning til en dominanstest under TFEU art. 

102, må Kommisjonen under fusjonsreguleringen vurdere om den dominerende stillingen vil 

fortsette etter fusjonen og om den vil kunne oppstå som følge av fusjonen. Det er da en statisk 

test av de nåværende beviser, som i teorien skal forutse de skadelige effektene ex post. Selv 

om en bredere vurdering nå skal foretas ved Kommisjonens fusjonsvurdering, vil det stadig 

være den dominerende stilling eller nærmere bestemt markedsandeler, som er utgangspunktet 

for en fusjonsvurdering.37  

Kommisjonen står ovenfor en utfordrende oppgave i vurderingen av fusjoner, da type 1 og 

type 2 feil kan oppstå. Type 1 feil vil være de tilfeller hvor det vil være en for streng 

vurdering av fusjonsreguleringen. Med andre ord fusjoner som ville være effektive for 

fellesmarkedet blir blokkert. Type 2 feil vil være de tilfeller hvor fusjoner som er skadelige 

for fellesmarkedet blir godkjente. Type 1 og type 2 feil vil dermed i prinsippet kunne ha den 

                                                                 
32

 Kommisjonen, Kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (ældre forordning), 1) mål. Hentet fra: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=URISERV:l26046&from=DA (publisert 7.7.2005, 
lastet ned 26.2.2016) 
33

 Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser, art. 2, stk. 2 
34

 Rfo 139/2004 EF, art. 1, stk. 2. 
35

 Röller, Lars-Hendrik og de la Mano, Miguel, 2006, The Impact of the New Substantive Test in European 

Merger Control , s. 3.SIEC er forkortelsen for significant impediment of effective competition. SLC er 
forkortelsen for substantial lessening of competition.  
36

 Kommisjonen (bidrag), Directorate for financial and enterprise affairs, competition committee, 2015, Global 

Forum on Competition, The impact of disruptive innovation on competition law enforcement, s. 2. 
37

 Cook, John og Kerse, Christopher, 2009, EC Merger Control, 5. utgave, s. 204. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=URISERV:l26046&from=DA
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samme skadelige effekt for fellesmarkedet, i form av mindre utvalg, høyere priser og mindre 

innovasjon. 38   

En annen viktig konsekvens ved Kommisjonens og EU-rettens vurderinger av fusjoner er 

signaleffekten dette gir for andre virksomheter som ønsker å fusjonere. Denne signaleffekten 

er viktig i forhold til fusjoner. Skulle det være en for streng fortolkning ved benyttelsen av 

avhjelpende tiltak, vil dette kunne ta vekk insentiver for virksomheter til å fusjonere, selv om 

vilkårene ikke er de samme. De prinsipper som EU-retten fastsetter vil dermed kunne ha 

skadelig effekt i et langsiktig perspektiv. En klar og transparent håndhevelse ved benyttelsen 

av de avhjelpende tiltakene er dermed viktig for å unngå juridisk usikkerhet for virksomheter. 

I den senere diskusjon omkring proporsjonalitetsprinsippet, vil det vises at en slik transparent 

håndhevelse ikke alltid er gjeldende. Seldeslachts et. al. analyserte signaleffekten av 

avhjelpende tiltak, og fant at konkurransemyndigheters grad av villighet til å godkjenne 

fusjoner med avhjelpende tiltak, vil medføre liten avskrekkende effekt på virksomheters 

insentiv til å benytte avhjelpende tiltak.39 Hvis Kommisjonen er bekymret for at 

arbeidsmengden øker, vil strategien om stadig mer bruk av avhjelpende tiltak ikke kunne lette 

deres fremtidige arbeidsmengde.   

Innen det diskuteres videre for noen av problemene knyttet til fusjonsreguleringen vedrørende 

de avhjelpende tiltakene, vil det være hensiktsmessig å avklare hvilke krav som stilles, slik at 

Kommisjonen har beføyelse til å vurdere en pågjeldende fusjon. 

2.2 Kommisjonens jurisdiksjon etter Rfo 139/2004  
 

2.2.1 Fusjon 
 

Det skal forekomme en konsentrasjon av markedet, for at forordningen vil kunne benyttes. To 

tidligere uavhengige virksomheter skal således ha fusjonert deres forretningsdrift. Dette vil da 

ses på som en fusjon i den klassiske forstand. Forordningen likestiller en alminnelig 

konsentrasjon med kontrollendring av virksomhetene. Denne bestemmelsen har således 

formålet å fange opp de transaksjoner hvor en oppkjøper har muligheten til å utøve kontroll 

                                                                 
38

 Davies, Stephen og Lyons, Bruce 2007, Mergers and Merger Remedies in the EU: Assessing the Consequences 
for Competition, s. 11.  
39

 Seldeslachts et. al., 2007, Remedy for Now but Prohibit for Tomorrow: The Deterrence Effects of Merger 
Policy Tools, s. 29.  
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over virksomheten. Ved kontroll igjennom aksjeandelene i virksomheten kan oppkjøperen 

kunne bestemme strategiske beslutninger i den oppkjøpte virksomheten. 40 

Det kan skilles mellom enekontroll, negativ kontroll og felleskontroll.41 Det må dog videre 

inndras andre forhold, som f. eks hvor konsentrert aksjeandelene er, og om evt. aksjeposter er 

gitt mer stemmeverdi. I Yara-saken ble det vurdert at en aksjepost på 30,5 % utgjorde 

enekontroll.42 Negativ kontroll er de tilfeller hvor aksjonæren har mulighet til å gjennomføre 

en «deadlock». Felleskontroll vil være de tilfeller hvor to eller flere parter har mulighet til å 

utøve kontroll over en annen virksomhet.43 Videre vil joint ventures falle under 

fusjonsreguleringen hvis det fører til en konsentrasjon av markedet.44 

Da fusjoner medfører en varig endring av markedsaktørene, vil virksomhetsfusjoner i sin 

natur ha større effekt på markedsstrukturen enn avtaler mellom to virksomheter. En 

likestilling av hva som kan kalles en klassisk fusjon eller konsentrasjon og endring i kontroll 

av virksomhetene vil etter min vurdering være korrekt, da effekten i praksis vil være 

tilnærmet lik.   

2.2.2 EU dimensjon 
 

Hvis det finnes at fusjonen medfører en konsentrasjon av markedet, vil forordningen ha 

anvendelse hvis det finnes en såkalt EU dimensjon. I vurderingen av hvorvidt en fusjon har 

den trengte EU dimensjon vurderes det hvorvidt fusjonen har påvirkning utenfor de nasjonale 

grensene til medlemsstaten. Eller nærmere bestemt om fusjonen vil ha effekt på 

fellesmarkedet i EU. Ved vurderingen av dette spiller omsetningen til de forskjellige partene 

den avgjørende rollen. Skulle fusjonen falle under de nedenstående omsetningskrav, vil 

Kommisjonen som utgangspunkt da ha enerett til å vurdere fusjonen. Omsetningskravene er 

fastsatt i forordningens artikkel 1.45 

Omsetningskravene for å vurdere en fusjon etter fusjonsreglene virker etter min mening litt 

uklare. Omsetning vil i stor grad variere ettersom hvilket marked man opererer i. 

                                                                 
40

 Rfo 139/2004 EF, artikkel, 3, stk. 1, l itra a), l itra b). 
41

 Direktorate for financial and enterprise affairs, competition committee, 2013, Definition of transaction for 
the purpose of merger control review, s. 5-6.  
42

 Sak nr. Comp/m.4730-Yara/Kemira Growhow, s. 2 (avsnitt 6). 
43

 Direktorate for financial and enterprise affairs, competition committee, 2013, Definition of transaction for 
the purpose of merger control reveiew,  s. 5-6. 
44

 Rfo 139/2004 EF, artikkel 3, stk. 4.  
45

 Rfo 139/2004 EF, artikkel 1. 
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Omsetningskravet kan dog ses på som nokså høye. Det kan derfor sies at det kun vil være 

relativt store virksomheter som vil bli omfattet av fusjonsforordningen. Mulighetene for å 

kunne vurdere fusjonssaker også med de lavere terskelverdier etter forordningens art. 1, stk. 3, 

må ses på som et redskap for å få enda flere fusjonssaker definert som en definisjon med EU-

dimensjon.   

2.2.3 Forholdet mellom nasjonale konkurransemyndigheter og 

Kommisjonen  
 

Kommisjonen vil ha enerett på å vurdere fusjoner som vil klassifiseres som en fusjon med EU 

dimensjon.46 Skulle fusjonen ikke ha en EU-dimensjon vil de nasjonale 

konkurransemyndigheter ha enerett til å vurdere fusjonen. «One-shop-stop» prinsippet er da 

implementert, og virksomhetene vil kunne ha den fordel av og kun måtte forholde seg til en 

administrativ myndighet. En regel er dog aldri uten unntak.  

Partene vil kunne ansøke om at en sak skal vurderes av konkurransemyndighetene i en 

medlemsstat.47 Det er viktig å påpeke at selv om en sak vil bli funnet best skikket til å bli 

vurdert i en medlemsstat, så vil fusjonsanmeldelsen fortsatt ha en EU-dimensjon og må 

dermed vurderes etter forordningens bestemmelser.48 Videre vil en sak kunne falle under 

omsetningskravene for EU dimensjonskravet, hvis partene kan søker om at Kommisjonen skal 

vurdere fusjonsanmeldelsen. Skulle en medlemsstat motsi at Kommisjonen skal vurdere 

fusjonsanmeldelsen, vil Kommisjonen ikke ha beføyelse til å vurdere fusjonsanmeldelsen.49      

Forordningen gir videre mulighet til å søke om at fusjonsanmeldelsen skal vurderes av den 

pågjeldende nasjonale konkurransemyndighet. Dette vil blant annet være tilfellet hvis 

fusjonen vil kunne ha signifikant effekt på konkurransen innad i en medlemsstat.50 Videre 

hvis legitime interesser i medlemsstaten må beskyttes. Herunder offentlig sikkerhet, 

beskyttelse av media eller prudentiale regler for de finansielle tjenestene.51 

  

                                                                 
46

 Ibid, bemerkning 17. 
47

 Rfo 139/2004 EF, artikkel 4, stk. 4. 
48

 Ibid, artikkel 21, stk. 3.  
49

 Ibid, artikkel 4, stk. 5 
50

 Rfo 139/2004 EF, artikkel 9. 
51

 Ibid, artikkel 21, stk. 4. 



18 
 

 2.3 Delkonklusjon gjeldende rett 
 

Implementeringen av en egen rettsakt for fusjoner var et viktig skritt i riktig retning da dette 

førte til at man gikk fra en ex post regulering til en ex ante. Dette med bakgrunn i at negative 

effekter av en fusjon lettere vil kunne forhindres ex ante og at omkostningene ved å rette opp 

en konkurransemessig situasjon ex ante er betydelig høyere. Grunnet omsetningskravet vil 

kun de større selskapene bli underlagt fusjonskontroll på EU-plan. Forenkling av 

fusjonsregulering igjennom opprettelsen av et «one-stop-shop» prinsipp, skaper større juridisk 

klarhet for virksomhetene. En viktig utvikling har skjedd i forhold til at man i dag vurderer 

fusjoner etter en SIEC-test. Markedsandelene til de fusjonerende partene vil riktignok fortsatt 

ligge som utgangspunkt i vurderingen av den pågjeldende fusjonen.  

2.4 Prosedyren ved en fusjonsanmeldelse 

 

I følgende vil prosedyren ved en fusjonsanmeldelse for virksomhetene og Kommisjonen 

fremlegges. Deretter vil problemene knyttet til at virksomhetene har mulighet til å modifisere 

de avgitte tiltakene etter den gitte tidsfristen og en avklaring av terskelnivået for når de 

avhjelpende tiltakene vil kunne godkjennes.  

Som nevnt vil Kommisjonen ha enerett for å vurdere fusjoner som resulterer i en dimensjon 

på EU-plan. Skulle virksomhetsfusjonen vurderes å ha en EU dimensjon, skal Kommisjonen 

underrettes om dette innen fusjonen gjennomføres.52 Anmeldelsen skal inneholde en grundig 

beskrivelse av alle aspekter ved fusjonen. Dette vil da naturlig nok være tidkrevende for de 

angjeldende virksomheter. Det er dermed viktig at virksomhetene gjennomfører grundig 

risikovurdering, for å vurdere om fusjonen i det hele tatt vil kunne godkjennes. Effekten av en 

anmeldelse til kommisjonen er at fusjonen ikke kan gjennomføres før en evt. godkjennelse av 

fusjonen53. Dette er essensielt da en annen håndhevelse ville medføre at en ex ante regulering 

i prinsippet ikke ville ha blitt gjennomført.  

Kommisjonen er videre pålagt å vurdere anmeldelsen, så snart de har mottatt denne.54 

Hjemmelen for godkjennelse av fusjonen etter inngivelse avhjelpende tiltakene finnes i 

forordningens artikkel 6, stk. 2 og artikkel 8, stk. 2.55  

                                                                 
52

 Ibid, art. 4. 
53

Rfo 139/2004 EF, artikkel 7 og 11. 
54

 Ibid artikkel 6, stk. 1.  
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Det er fullt mulig for partene å inngå samtaler med kommisjonen innen en anmeldelse leveres, 

og det må i sin natur gjøres for å kunne identifisere hvilke endringer man må gjøre på 

transaksjonen. I det følgende vil prosedyren ved fase 1 og fase 2 undersøkelser av de 

avhjelpende tiltakene forklares.  

2.4.1 Fase 1 
 

Kommisjonen må fatte en avgjørelse innen 25 arbeidsdager fra anmeldelsen.56 Denne 

tidsfristen kan forlenges ved saker som faller under art. 9.57 Først vil Kommisjonen vurdere 

om anmeldelsen faller under anvendelsesområdet til forordningen. Kommisjonen vil så fatte 

en beslutning om at anmeldelsen er i overensstemmelse med det indre marked. Enten med 

eller uten avhjelpende tiltak. Kommisjonen vil også kunne vurdere at anmeldelsen behøver 

videre undersøkelser, og dermed går inn i fase 2 undersøkelser.58 Virksomhetene skal 

innlevere de foreslåtte avhjelpende tiltakene innen 20 dager fra anmeldelsen.59 Tidsfristen for 

en avgjørelse fra Kommisjonens økes da til 35 dager.60Skulle Kommisjonen fortsatt anse at 

fusjonen fortsatt vil kunne utgjøre konkurransemessige betenkeligheter, vil det inngås videre 

undersøkelser, eller med andre ord fase 2 undersøkelser.61 

2.4.2 Modifikasjon av de avhjelpende tiltakene etter tidsfristen, en 

unødvendig mulighet 
 

Selv om tidsfristen på 25 arbeidsdager er utløpet, vil partene ha en viss mulighet til å 

fremlegge modifikasjoner av de avhjelpende tiltakene. 62 Mulighetene er dog innskrenket, og 

det stilles krav om at modifikasjonen skal ha til hensikt å klargjøre, forbedre og det stilles 

videre et krav om sikkerheten for at Kommisjonen vil kunne vurdere disse endringene.63  

Dette må sies å være en unødvendig mulighet for virksomhetene, som kun vil kunne øke 

mulighetene for at type 2 feil vil kunne oppstå. Med tanke på at virksomhetene bærer risikoen 

                                                                                                                                                                                                           
55

 Ibid, artikkel 6, stk. 2 og artikkel 8, stk. 2.  
56

 Ibid, artikkel 10, stk. 1. 
57

 Ibid, artikkel 9 
58

 Ibid, artikkel 6, stk. 2, l itra c). Ibid, artikkel 6, stk. 1, l itra a), l itra b), l itra c). 
59

 Kommisjonens meddelelse om løsningsforslag, der kan accepteres i  henhold ti l  Rådets forordning (EF) nr. 
139/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 , 2008, s. 26, avsnitt 78.  
60

 Rfo 139/2004 EF, paragraf 10, 2. ledd. 
61

 Ibid, artikkel 6, stk. 1, l itra c) 
62

 Rfo 139/2004 EF, artikkel 6, l itra c).  
63

 Kommissionens meddelelse om løsningsforslag, der kan accepteres i  henhold ti l  Rådets forordning (EF) nr. 
139/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (2008), s. 27, avsnitt 81.  
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for hvorvidt en fusjonsanmeldelse eller ikke blir godkjent, og har fordelen av å ha mest 

innsikt i de faktiske effektene av de avhjelpende tiltakene, må det vurderes som en 

unødvendig byrde for Kommisjonen å godkjenne modifikasjoner kort opp mot tidsfristene i 

fase 1 undersøkelser. En mulig grunn for muligheten for modifikasjoner i de avhjelpende 

tiltakene kan være Kommisjonens ønske om å få godkjent fusjonen i fase 1 undersøkelser, og 

dermed unngå de økende arbeidsbyrdene ved en fase 2 undersøkelse. Da det må antas at 

virksomheter som ønsker å fusjonere er rasjonelle spillere, og dermed ikke blindt foreslår 

avhjelpende tiltak, burde modifikasjoner etter tidsfristen automatisk bli underlagt fase 2 

undersøkelser. Dette vil redusere mulighetene for type 2 feil og dermed fjerne mulighetene for 

virksomhetene til å dra nytte av Kommisjonens tidspress i sine vurderinger.     

Et annet viktig aspekt er i de tilfeller hvor kommisjonen ikke overholder tidsfristene. 

Anmeldelsen vil således bli erklært som overenstemmelig med det indre marked.64 Dette gir 

et betydelig press på Kommisjonen. Det er dog ikke funnet tilfeller hvor dette har skjedd, men 

etter min mening burde andre tiltak kunne vurderes. Som f. eks mulighet for erstatning ved 

grov overtredelse av tidsfristene. En slik erstatning kan dog være vanskelig å utregne, men det 

gir en bedre balanse mellom de to ytterpunktene, da en godkjennelse ved forsinkelse vil kunne 

gi større negative konsekvenser i forhold til konkurransen i markedet. Dette kan igjen være 

med på at Kommisjonen lettere godkjenner fusjonsanmeldelser i fase 1 undersøkelser.  

2.4.3 Fase 2 
 

I fase 2 undersøkelser vil Kommisjonen ha en tidsfrist på 90 arbeidsdager, for å vurdere 

anmeldelsen.65 Virksomhetene skal foreslå avhjelpende tiltak innen 65 arbeidsdager fra 

begynnelsen av fase 2 undersøkelser.66 Hvis partene ikke foreslår tiltak innen 55 arbeidsdager 

økes Kommisjonens tidsfrist til 105 arbeidsdager.67  

Virksomhetene vil kunne ha mulighet til å også  kunne innlevere helt nye forslag til 

avhjelpende tiltak etter 65 dagers fristen i fase 2 undersøkelser.68 En slik mulighet må dog ses 

                                                                 
64

 Rfo 139/2004 EF, artikkel  10, stk. 6.  
65

 Ibid, artikkel 10, stk. 3.  
66

 Kommissionens meddelelse om løsningsforslag, der kan accepteres i  henhold ti l  Rådets forordning (EF) nr. 
139/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (2008), s. 28, avsnitt 88 og 89. 
67

 Rfo 139/2004 EF, artikkel 10, stk. 3.  
68

 Kommissionens meddelelse om løsningsforslag, der kan accepteres i  henhold ti l  Rådets forordning (EF) nr. 
139/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (2008), s. 28, avsnitt 88. 
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på som innskrenkende. I Volvo/Scania69 foreslo partene nye forslag til avhjelpende tiltak etter 

65 dagers fristen. Kommisjonen avslo dette da de ikke så at de nye forslagene ikke var noe 

Volvo kunne ha foreslått innen den opprinnelige fristen.70 Det må da tolkes dithen at nye 

forslag etter fristen i fase 2 undersøkelser kun vil kunne godkjennes hvis det foreligger 

plutselige endringer i markedssituasjonen, som partene ikke kunne forutse innen den 

opprinnelige tidsfristen. En slik innskrenket mulighet må ses på som positivt, da dette 

reduserer mulighetene for type 2 feil. Mulighetene for modifikasjoner kan derfor ses på som 

mindre i fase 2 undersøkelser enn i fase 1.   

Som i fase 1 undersøkelser vil anmeldelsen ses på som overens med det indre marked, hvis 

kommisjonen ikke overholder tidsfristene. Kommisjonen kan så falle på 3 utfall: 1. 

konsentrasjonen er kompatibel med det indre marked, 2. kompatibel med det indre marked, 

hvis noen endringer gjøres på transaksjonen (avhjelpende tiltak) eller 3. konkludere at 

konsentrasjonen ikke er kompatibel med det indre marked, selv om det gjøres endringer på 

transaksjonen.71  

2.4.3.1 Terskelen for godkjennelse 
 

Terskelverdien for når de avhjelpende tiltakene faktisk vil kunne godkjennes er ikke helt klar. 

Ordlyden i art. 6, stk. 2, avklarer ikke terskelen for inngrep i fusjonskontroll. Forordningen 

formulerer seg i ordlyden «rejser alvorlig tvil»72. Dette peker på en strengere terskel for 

inngrep enn en sannsynlighetsvurdering. Det må da fortolkes dithen at terskelen for videre 

inngrep ikke er særlig høy i fase 1 undersøkelsen. Det stilles videre krav om at det 

identifiserte problem lett kan løses og lett kan identifiseres.73 I Phillips Electronics sak mot 

Kommisjonen understreker EU-domstolen at «alvorlig tvil» er et objektivt begrep, men at 

Kommisjonen skal fjerne enhver alvorlig tvil om styrkelse av en dominerende stilling.74 

Enhver alvorlig tvil underbygger at det stilles et strengt krav til effekten av de avhjelpende 

tiltakene.  

Finner da Kommisjonen at de pågjeldende tiltak ikke skulle fjerne enhver alvorlig tvil om 

styrkelse av en dominerende stilling vil saken som nevnt gå videre til fase 2 undersøkelser. 
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 Sak nr. Comp/m.1672-Volvo/Scania, 2000.  
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Virksomhetene vil da ha et klart insentiv til å unngå videre undersøkelser.  Fusjonen mellom 

Holcim og Larfarge75 i 2014 peker dog på at Kommisjonen i større grad vil vurdere hvor godt 

de avhjelpende tiltakene er forberedt enn hvorvidt de avhjelpende tiltakene reiser alvorlig tvil. 

Denne saken demonstrerer at uttrykket «alvorlig tvil» også kan vurderes dithen at fase 2 

undersøkelser innledes hvis virksomheter ikke har forberedt de avhjelpende tiltakene godt 

nok. Eller med andre ord, hvor godt virksomhetene fremlegger bevis for at de avhjelpende 

tiltakene vil avbøte de konkurransebegrensende effektene av fusjonen. Saken ser ved første 

øyekast ut som en sak som i sin natur ville gått videre til fase 2 undersøkelse, da de 

fusjonerende virksomheter ville kunne oppnå en betydelig dominerende stilling ex post. Dette 

kan også ses i fusjonen mellom Teva og Ratiopharm, hvor avhjelpende tiltak ved salg av 16 

produkter ble godkjent etter fase 1 undersøkelser.76  Kommisjonen vil selvfølgelig være 

underlagt å undersøke de avhjelpende tiltakene etter prinsippene i fusjonsforordningen. Saken 

gir dog en pekepinn på større fleksibilitet hos Kommisjonen, og selv høyt kompliserte 

fusjoner vil kunne bli godkjente i fase 1. Sakene underbygger videre viktigheten av tidlig 

kommunikasjon med Kommisjonen, for å unngå fase 2 undersøkelser, som vil medføre 

høyere transaksjonsomkostninger for virksomhetene.  

2.5 Avhjelpende tiltak, en annullasjon? 
 

Som nevnt har Kommisjonen hjemmel gjennom forordningens til å gjøre transaksjonen 

forenelig med fellesmarkedet, ved å pålegge virksomhetenes transaksjon avhjelpende tiltak. 

Det kan diskuteres om en beslutning fra Kommisjonen om å pålegge transaksjonen 

avhjelpende tiltak vil ses på som en annullering av den opprinnelige anmeldelsen, og da ses 

på som en ny vurdering av anmeldelsen. Etter min vurdering vil det ikke være en annullasjon 

av den opprinnelige anmeldelsen. Dette kan konkluderes ut ifra forordningens ordlyd:  

«Hvis Kommissionen fastslår, at en anmeldt fusion efter ændringer foretaget af de deltagende 

virksomheder ikke længere rejser alvorlig tvivl som omhandlet i stk. 1, litra c), erklærer den 

fusionen forenelig med fællesmarkedet efter stk. 1, litra b)».77 Det er således ikke en 

annullasjon av anmeldelsen, men heller en modifikasjon. Kommisjonen fortsetter således 

vurderingen av anmeldelsen med de gitte tidsfrister.  
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 Sak nr. Comp/m.7252-Holcim/Lafarge, 2014, s. 114-115 og s. 127-128, (avsnitt 484 og 561).  
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 Sak nr. Comp/m.5865-Teva/Ratiopharm, 2010, s. 72-73 og s. 77,( avsnitt 478 og 499). 
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 Rfo 139/2004 EF, art. 6, stk. 2. 
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Dette kan ses å være overensstemmelig med forordningens intensjon om å simplifisere 

fusjonskontrollen. Et viktig poeng kan dermed trekkes ut. Det er virksomhetene selv som må 

foreslå de avhjelpende tiltak. Kommisjonens oppgave blir således kun å vurdere om de 

avhjelpende tiltak vil gjøre transaksjonen forenelig med fellesmarkedet. Det kommer også 

klart frem av forordningen at virksomhetene har mulighet til å fremlegge de avhjelpende 

tiltakene innen innledningen av prosedyren.78 At virksomhetene selv utformer de avhjelpende 

tiltak er også i korrelasjon med formålet til fusjonskontrollen, som er å sikre velfungerende 

konkurrerende markeder. Formålet med fusjonskontrollen er således ikke å legge til rette for 

konkurranse, men å kontrollere den. Skulle Kommisjonen måtte utforme forslag til 

avhjelpende tiltak, som eliminerer de konkurransemessige problemstillinger, vil deres rolle 

som kontrollorgan forsvinne.  

Det kan dog diskuteres i hvor stor grad det er virksomhetene selv som bestemmer de 

avhjelpende tiltakene. Kommisjonen adresserer de konkurransemessige betenkeligheter de 

mener fusjonen vil skape. Virksomhetene må da rette seg etter disse betenkelighetene. I fase 1 

vurderinger må det sies at Kommisjonen sitter med en stor andel av forhandlingsstyrken, og 

risikoen for juridisk testing av tiltakene er minimal.79 Videre vil virksomhetene i de fleste 

fusjonssaker ha flere møter med Kommisjonen. Det må da antas at Kommisjonen i disse 

møtene adresserer de konkurransemessige betenkeligheter de har funnet og at dette er med på 

at Kommisjonen til en viss grad er med på å utforme de avhjelpende tiltakene som er ønsket.  

Det kan diskuteres hvorvidt Kommisjonen har fått en for stor rolle i vurderingen av fusjoner. 

Dette problemet vil belyses senere i diskusjonen omkring tredjeparters muligheter for juridisk 

testing av avgjørelsene.   

I vurderingen av om Kommisjonen heller burde hatt hjemmel til å annullere transaksjonen og 

dermed heller anmode virksomhetene om å innlevere en ny anmeldelse av fusjonsforslaget, 

har det ikke lykkes å finne dokumentasjon på at dette ønskes av Kommisjonen. Det må derfor 

kunne antas at Kommisjonen ikke har besværligheter med å gjennomføre kontroll av 

virkningene av de avhjelpende tiltak med dagens regulering. Det kan tenkes at Kommisjonens 

arbeidsmengde i fremtiden vil kunne komme under stadig større press, ved at det fremlegges 

flere fusjonsanmeldelser til Kommisjonen. Hvorvidt endringer av reguleringen vil kunne 

hindre problemer tilknyttet Kommisjonens arbeidspress faller utenfor oppgavens område.  
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2.6 Utfordringer knyttet til tillitmannssystemet 

 

En fusjon med avhjelpende tiltak, må dog ikke ses på som fullført, før de avhjelpende 

tiltakene faktisk har blitt solgt og dermed i teorien kan utgjøre en konkurransemessig enhet. 

Overraskende nok spiller Kommisjonen en mindre rolle i forhold til det videre salget av de 

avhjelpende tiltakene. Denne oppgaven gis til såkalte tillitsmenn.80  En slik «outsourcing» må 

ses i bakgrunn av Kommisjonens begrensede midler.81Overordnet skilles det mellom 

tillitsmenn som har ansvaret for å overvåke at de fusjonerende virksomheter overholder de 

godkjente avhjelpende tiltakene og tillitsmenn som har som oppgave å gjennomføre salget av 

de avhjelpende tiltakene. Overordnet vil det sies at tillitsmannen opererer som en 

mellommann for Kommisjonen, enten ved strukturelle eller ikke-strukturelle tiltak.82 Den 

sammen rollen vil tillitsmannen også ha for virksomhetene.   

Problemer vil da kunne oppstå fordi virksomhetene selv velger tillitsmannen og inngår en 

fullmakts avtale med han.83Denne håndhevelsen vil i sin natur kunne skape agent problemer. 

Agentproblemene vil selvfølgelig også relatere seg til habiliteten til tillitsmannen. 

Habilitetskravet skal fortolkes smalt, som ble understreket i Lagardere mot Kommisjonen.84 

Avgjørelsen må fortolkes dithen at Kommisjonens godkjennelse av en tillitsmann vil bli kjent 

ugyldig hvis det finnes inhabilitet, og det vil dermed ikke tas høyde for hvorvidt avgjørelsen i 

seg selv var påvirket av habiliteten.85   

Slik fusjonsreguleringen er utformet vil agentproblemene i større grad knytte seg til at 

virksomhetene avlønner tillitsmannen. Videre til at virksomhetene selv bestemmer 

avlønningsmetoden. Det eneste kravet som stilles er at avlønningsmetoden ikke skal ha effekt 

på tillitsmannens habilitet og effektivitet i å gjennomføre sitt mandat.86 Kommisjonen 

foretrekker dog time basert avlønning, men forbyr heller ikke insitamentsbasert avlønning.87 
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 Både juridiske og fysiske betegnes som det samme, da relevansen er den samme i den videre 
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Kommisjonens mål for tillitsmannen er at han operer på den mest effektive måte for å sikre 

den korrekte implementeringen av de avhjelpende tiltakene. På den andre side vil 

virksomheten da ha mål om høyst mulig salgspris, samt at virksomheten selges til en 

konkurrent som vil ha minst mulig innflytelse på konkurransen. Både Kommisjonen og 

virksomheten vil da opptre som prinsipaler, men deres mål et motstridende. Tillitsmannen 

opptrer som agent for to parter, men da han kun er belønnet av den ene parten vil det være 

naturlig å anta at insitamentene i høyere grad være relatert til virksomhetens ønsker. Dette vil 

i hvert fall være gjeldende under antagelse av at mellommannens mål for oppgaven er å selge 

enhetene til en av de potensielle kjøperne og i mindre grad fokuserer på kjøperens mulighet til 

å benytte de solgte enhetene til å øke konkurranseevnen i markedet. Kommisjonen har dog en 

viss kontakt med tillitsmannen, i form av han er pålagt å avlegge rapporter ved visse 

mellomrom.88Kommisjonen burde uansett i enda større grad ha et tettere samarbeid med 

tillitsmannen.  

2.6.1 Knytte avlønningen opp mot prestasjon 
 

I forhold til om prestasjonsbasert avlønning eller fast avlønning vil være det mest 

hensiktsmessige vil knytte seg opp til hvor risikoavers tillitsmannen er. Det kan illustreres ved 

et eksempel. La oss si at det settes en fast lønn for en vellykket gjennomføring av 

implementeringen av de avhjelpende tiltakene på 1 million DKK. Hvor imot på den andre side 

avlønningsformen er risikobasert, og tillitsmannen får en prosentandel av det endelige salget 

(som ved insitament basert avlønning), på f. eks 50 %. En risikonøytral tillitsmann vil derfor 

alltid velge den faste lønn, hvor imot den risikoavers tillitsmann alltid vil være likegyldig til 

hvilken avlønningsform som benyttes.  

I lys av at Kommisjonen ønsker det resultat som best vil kunne redusere de negative effektene 

av fusjonen (altså selge til den part som best vil kunne opprettholde konkurransesituasjonen), 

så vil en fast avlønning være den beste avlønningsmetoden. Dette er fordi det må antas at en 

risikonøytral tillitsmann vil ha mindre insitament til å selge til høyest mulig pris, men heller 

ha større insitament til å gjennomføre prosessen etter Kommisjonens ønsker. 

Risikopreferansen for den pågjeldende tillitsmannen vil dog Kommisjonen ha minimal 

innflytelse over under dagens regulering.   
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De generelle problemer knyttet til tillitsmannen i fusjonskontrollen kan illustreres i følgende 

figur: 

 

 

 

 

 

Figur 1. 

Selvutvelgelse er den metode hvor man legger lit til at avtalevilkårene skremmer vekk 

useriøse aktører.89 Kommisjonen skal riktignok godkjenne virksomhetenes valg av 

mellommann, men da Kommisjonen kun kan velge mellom de foreslåtte tillitsmenn90, vil 

deres rolle i utvelgelsen ligge innenfor kunne sies å ligge innenfor selvutvelgelse. 

Virksomhetene vil dog ligge i den andre ende da de velger tillitsmenn, hvis det antas at de 

aktivt leter etter tillitsmenn som best vil kunne være med på å oppnå deres mål, altså 

screening.91 Overordnet kan det sies at virksomheten er proaktiv i deres utvelgelse, mens 

Kommisjonen er reaktiv i deres utvelgelse. 

2.6.1.2 Mulighet for «fire-sale» 
 

Overraskende nok har tillitsmannen mandat til å selge virksomhetsenheten til hvilken som 

helst pris. Det er dog først etter den første salgsperiode.92 Tillitsmannen er da ikke bundet til å 
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selge virksomhetsenheten til en minimumspris, såkalte «fire-sales» vil derfor kunne skje.93 

Det har ikke vært mulig å finne oversikt over hvor ofte dette faktisk skjer, da denne 

informasjonen holdes konfidensielt av Kommisjonen. Noen praksis med dette kan dog finnes i 

studie av avhjelpende tiltak fra 2005. Hvor det ble funnet at rundt 40 % av de avhjelpende 

tiltakene hadde en «fire-sale» bestemmelse.94   

At virksomhetsenheten ikke blir solgt til markedspris kan tyde på virksomhetsenheten ikke er 

attraktiv, og dermed ikke vil kunne være med på å opprettholde konkurranse ex post. Hvis 

man antar at kjøperne er rasjonelle og dermed vil kjøpe enhetene til markedspris (da de vil 

anta at dette vil kunne gi dem en konkurransemessig fordel ex post), så burde enheter som blir 

solgt langt under markedspris være et signal til Kommisjonen om at de avhjelpende tiltakene 

ikke er fullverdige til å kunne opprettholde konkurransesituasjonen. Det er også videre et 

signal om at den selgende virksomhet har foreslått virksomhetsenheter som er av liten verdi, 

eller virksomhetsenheter som har fallende innvirkning på markedet. Etter min mening burde 

de avhjelpende tiltakene i slike situasjoner bli erklært ugyldige. Dette kan igjen da 

underbygges av at virksomhetene har risikoen for at de avhjelpende tiltakene faktisk vil være 

med på å opprettholde konkurransen. Å forby fusjoner hvor virksomhetsenhetene blir solgt 

langt under markedsverdi vil dermed redusere opportunistisk adferd og redusere den 

asymmetriske informasjonen mellom virksomheten og Kommisjonen i relasjon til den 

faktiske effekten salget av virksomhetsenhetene vil kunne ha på markedet.  

På den andre side vil salg av virksomhetsenheter i høyt konsentrerte markeder (altså få 

potensielle kjøpere) åpne for fordekt samarbeid95 i mellom de potensielle kjøperne. Ved få 

potensielle kjøpere vil de lettere kunne samarbeide om å avvente kjøp av enheten, ved å vente 

på at prisen blir redusert grunnet manglende interesse av kjøperne. Dette kan f. eks skje i form 

av at to parter blir enige om at de avventer kjøpet av enheten, mot at den ene parten får en del 

av det verdien den reduserte salgsprisen gir.    

Kommisjonen har videre som nevnt en preferanse for timebasert avlønning. Slik avlønning vil 

kunne ha negativ effekt på sannsynligheten for «fire-sales», da tillitsmannen vil ha redusert 

insentiv til å selge til høyest mulig pris. Han vil faktisk ha insentiv til å forlenge 

salgsprosessen, fordi dette vil gi flere arbeidstimer og dermed høyere inntekter. Dette peker på 
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at tillitsmannen heller burde bli betalt en fast forhåndsbestemt avlønning, fordi dette vil gi 

tillitsmannen insentiv til å selge virksomhetsenheten hurtigere. Dette vil også ha positiv effekt 

på effekten av de avhjelpende tiltakene, da en hurtigere gjennomføring av salgsperioden vil 

redusere de negative effektene av at virksomhetsenhetene ikke konkurrer på markedet.   

2.7 Overgangsperioden og kjøperen 

 

I en fusjonssak med avhjelpende tiltak kan gjennomføringen av salget enten skje ved at 1. 

virksomheten er pålagt å finne en egnet kjøper innen en viss tidsperiode etter godkjennelsen, 

2. virksomhetene vil ikke kunne gjennomføre fusjonen før det er funnet en godkjent kjøper og 

3. hvor virksomhetene har funnet den gjeldende kjøper under forhandlingene med 

Kommisjonen.96 Virksomhetene er videre pålagt å bevare de kommende solgte eiendelers 

rentabilitet.97 Det er klart at ut ifra hensynet til å minimere risikoen ved de avhjelpende 

tiltakene burde muligheten til å finne en egnet kjøper etter godkjennelsen, ikke være en 

anledning for virksomhetene. Dette er da med bakgrunn i at de selgende virksomheter har 

insentiv til at de solgte eiendeler skal utgjøre en konkurransemessig verdi ex post, og 

insentivet er da minimalt til å videreføre konkurranse med disse. Videre vil det kunne skape 

problemer i forhold til motivasjonen til de ansatte i virksomheten eller den delen av 

virksomheten som skal selges.  

I forhold til tidsaspektet for et salg av de avhjelpende tiltakene ønsker Kommisjonen som 

utgangspunkt at salget skal gjennomføres så hurtig som mulig, men de gitte fristene vil være 

avhengig av Kommisjonens risikovurdering i forhold til rentehabiliteten til den solgte enhet.98 

Spørsmålet blir da i det hele tatt hvorfor virksomhetene har muligheten til å ikke avklare 

kjøperen i forhandlingsprosessen. 

Kravene til kjøperen kan i korthet forklares ved at han skal være uavhengig fra de 

fusjonerende virksomheter og ha kompetanse til å videreføre konkurranse med de kjøpte 

eiendeler.99 Et ytterligere problem blir at selv om virksomhetene legger frem forslag til flere 

mulige kjøpere, så vil Kommisjonen kun ha mulighet til å velge blant disse.100 Det kan da 
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forekomme at kjøpende virksomheter, som bedre vil kunne opprettholde 

konkurransesituasjonen ex post ikke blir med i vurderingen.101  

2.8 Delkonklusjon prosedyren  
 

Prosedyren for en fusjonsanmeldelse er godt beskrevet i fusjonsreguleringen. Kommisjonen er 

dog under et sterkt tidspress for å vurdere om fusjonen vil kunne godkjennes etter fase 1 

undersøkelser eller om det er nødvendig å inngå fase 2 undersøkelser. Virksomhetenes 

mulighet for å modifisere de avhjelpende tiltakene etter tidsfristen må ses på som en 

unødvendig mulighet, da dette øker risikoen for type 2 feil. Videre blir dette en unødvendig 

mulighet, da det er virksomhetene selv som foreslår de avhjelpende tiltakene, og dermed har 

det fulle ansvaret for å fremlegge tiltak innen tidsfristene. Terskelen for godkjennelse i fase 1 

undersøkelser  peker på en strengere vurdering enn en sannsynlighetsvurdering. 

Holcim/Larfarge fusjonen peker dog på at fusjoner som ved første øyekast vil kunne vurderes 

som problematiske og omfattende vil kunne godkjennes i fase 1 undersøkelser, hvis 

virksomhetene er godt nok forberedt. Terskelen for godkjennelse i fase 1 undersøkelser er 

dermed i mindre grad påvirket av kompleksiteten til fusjonen, men i større grad avgjort av 

hvor godt forberedt virksomhetene er.  

Videre vil det være riktig å ikke anse de avhjelpende tiltakene som en annullasjon av 

fusjonsanmeldelsen, men heller en forlengelse av vurderingen av fusjonen. Det er viktig å 

påpeke at virksomhetene selv skal fremlegge de avhjelpende tiltakene, men det kan dog stilles 

spørsmål om Kommisjonen faktisk er med på å utforme de avhjelpende tiltakene.   

Muligheten virksomheten har for å ikke avklare kjøperen før etter godkjennelsen skaper 

ytterligere press og til en viss grad unødvendige problemer. En klargjøring av kjøperen innen 

godkjennelsen vil redusere risikoen for at Kommisjonen godkjenner en kjøper som på best 

mulig måte vil kunne opprettholde konkurransen ex post.   

3. De avhjelpende tiltakene 
 

Da den rettslige hjemmel for Kommisjonens anvendelse av avhjelpende tiltak og prosedyren 

ved en fusjonsanmeldelse har blitt diskutert, vil det nå fokuseres på de avhjelpende tiltakene. 
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Innen det diskuteres hvilket formål de avhjelpende tiltakene er ment å ha, vil det være 

hensiktsmessig å klargjøre hva de avhjelpende tiltakene faktisk er. 

Fra rettskildene finnes det ingen klar definisjon på hva et avhjelpende tiltak er. Forordningen 

henviser som nevnt kun til at den pågjeldende fusjon vil kunne godkjennes etter endringer 

eller modifikasjoner av fusjonsanmeldelsen.102 

Flere forfattere har dog forsøkt å definere avhjelpende tiltak ved å se på hvordan disse 

benyttes i praksis. Det må nå sies og vær en konsensus i økonomisk teori at avhjelpende tiltak  

deles opp i hva som kalles strukturelle og ikke-strukturelle avhjelpende tiltak, også kaldt 

atferdsmessige tiltak. En tilgang å definere avhjelpende tiltak er å definere de ut ifra et 

eiendomsrettslig perspektiv. Massimo Motta gjør dette ved å definere strukturelle tiltak som:  

«structural remedies modify the allocation of property rights and create new firms: they 

include divesture of an entire ongoing business, or partial divesture (possibly a mix and match 

of assets and activities of the different firms involved in the merger project).”103 

På den andre side definerer han de ikke-strukturelle tiltakene som: 

«non-structural remedies set constraints on the merged firms property rights: they might 

consist of engagements by the parties not to abuse certain assets available to them. They 

might also consist of contractual arrangements such as compulsory licensing or access to 

intellectual property.”104 

De strukturelle avhjelpende tiltak har dermed som effekt og permanent fjerne de fusjonerende 

parters mulighet til å begrense konkurransen i fremtiden, da de etter Kommisjonens mening 

vil fjerne de redskap partene har til å utøve konkurransebegrensende adferd i fremtiden. De 

atferdsmessige avhjelpende tiltak fjerner ikke partenes mulighet til å utøve 

konkurransebegrensende adferd i fremtiden, da de fortsatt beholder disse redskapene. 

Formålet med de atferdsmessige tiltakene er således at redskapene til å utøve 

konkurransemessig adferd fjernes igjennom avtaler.105  
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3.1 Kunngjøringens oppdeling av de avhjelpende tiltakene 
 

Kunngjøringen106 inndeler de avhjelpende tiltakene etter hva virksomhetene er underlagt å 

gjennomføre. Etter kunngjøringen kan de strukturelle tiltakene deles opp i: 

a) Frittstående enhet: Kommisjonen foretrekker at salget ved de avhjelpende tiltakene er en 

frittstående enhet.107 Dette må da ses med bakgrunn i at salget av en slik enhet vil 

medføre minst mulig risiko for at det avhjelpende tiltakene ikke vil kunne videreføres ex 

post.  

b) Utskillelse av aktiviteter: Virksomhetene vil også kunne bli underlagt et såkalt 

utskillelsessalg.108 Ved et salg igjennom utskillelse er dog kravet at de solgte enheter skal 

utgjøre en frittstående enhet ved salgets gjennomførsel.109 Utskillelse innebærer da i sin 

natur større risiko enn salg av en frittstående enhet. Utskillelse er mye brukt i fusjoner 

innen den farmasøytiske industri, i f. eks MYLAN/ ABBOTT saken.
110

 Etter min vurdering 

burde slike avhjelpende tiltak kun kunne godkjennes hvis det allerede er funnet en kjøper 

av de gitte eiendelene. Dette vil da redusere risikoen ved slik avhjelpende tiltak.  

 

c) Bestemte eiendeler: Kommisjonen vil også kunne godkjenne salget av bestemte 

eiendeler, som ikke utgjør en egen enhet.111 Dette kan f. eks være salg av bestemte 

produkter i fusjoner mellom farmasøytiske virksomheter, hvor disse skaper en 

dominerende stilling for de fusjonerende virksomheter ex post. Dette kan f. eks ses i 

fusjonen mellom Teva og Ratiopharm.112 Her fant Kommisjonen 

konkurransebegrensninger i totalt 16 markeder, hvor det ble pålagt avhjelpende tiltak.113 

Kommisjonen vil da fokusere på hvor hurtig den kjøpende virksomhet vil kunne integrere 

de kjøpte eiendeler og implementere de i sin egen produktportefølje.114 Dette vil da kunne 

innebære en stor risiko hvis kjøperen av eiendelene ikke er bestemt innen godkjennelsen 

av fusjonen.  
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d) Lisensavtaler: Kommisjonen vil også under visse tilfeller godkjenne avhjelpende tiltak 

igjennom lisensavtaler. Formålet er da å unngå tap av kunder, som vil kunne oppstå ved 

et bytte av eier av varemerket.115 Dette ble f. eks benyttet i godkjennelsen av fusjonen 

mellom Akzo-Nobel og ICI. 116    

 

e) Ikke-strukturelle tiltak: De ikke-strukturelle tiltakene defineres som andre løsninger i 

kunngjøringen, og vil da være de tilfeller hvor konkurransebegrensende atferd skal 

begrenses igjennom avtaler.117  

3.2 Kommisjonens preferanse for strukturelle avhjelpende tiltak 

 

Strukturelle avhjelpende tiltak vil bli foretrukket av Kommisjonen. Dette er begrunnet med at 

de atferdsmessige avhjelpende tiltak medfører store mengder overvåkning og fordi 

Kommisjonen mener at strukturelle tiltak best vil kunne rette opp konkurransesituasjonen ex 

post.118 Når det avhjelpende tiltak har blitt implementert, så vil partene måtte forholde seg til 

den generelle konkurranseretten i EU, nærmere bestemt TFEU art. 101 og 102.  

Selv om de strukturelle avhjelpende tiltak er foretrukket av Kommisjonen, vil en individuell 

vurdering av hver enkelt fusjonsanmeldelse måtte gjennomføres, da effekten av en fusjon vil 

være individuell for det enkelte marked. Et viktig poeng må understrekes. Hvis Kommisjonen 

skal godkjenne ikke-strukturelle tiltak, skal de ha samme konkurransemessige effekt som 

strukturelle tiltak.119 Strukturelle tiltak vil da benyttes som et bakteppe for å vurdere om de 

ikke-strukturelle tiltak skal kunne godkjennes. Dette reiser store betenkeligheter.  

Da fusjoner i seg selv er så individuelle, vil det kunne konkluderes med at en bestemt type 

tiltak ikke vil ha den samme effekt på forskjellige type markeder.  Strukturelle tiltak kan 

således ha en effektiv virkning på konkurransesituasjonen i et type marked, mens de 

atferdsmessige tiltak vil være den mest effektive i et annet type marked. Dette poenget blir 
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understreket av Papandropoulos og Tajana.120 De understreker at Kommisjonen heller burde 

implementere en fremgangsmåte hvor avhjelpende tiltak deles inn i grupper etter som hvilket 

marked de skal implementeres i og i forhold til hvilken effekt de er ment å ha.121  

Jeg er enig i at en slik fremgangsmåte burde benyttes. Både i forhold til at det vil kunne skape 

større klarhet for hvilke avhjelpende tiltak virksomhetene kan foreslå, men også i gjøre at de 

avhjelpende tiltak med større sikkerhet oppnår de formål de er ment å ha.  

Selv om Kommisjonen har stor preferanse for de strukturelle tiltakene vil dette ikke si at det 

faktisk kan skilles mellom strukturelle og avhjelpende tiltak. Denne oppdelingen blir i seg 

selv irrelevant, da Kommisjonen er underlagt proporsjonalitetsprinsippet å finne den minst 

tyngende inngripen for å forhindre en styrkelse av dominerende stilling ex post. Dette ble 

blant annet bekreftet i Gencor mot Kommisjonen.122   

Kommisjonens praksis med å favorisere de strukturelle tiltakene må derfor ses med bakgrunn 

i at disse gir større sikkerhet for at de eliminerer de konkurransemessige betenkeligheter, og 

ikke i at atferdsmessige tiltak ikke vil eliminere disse.123 Det må videre understrekes at 

Kommisjonen ikke er bundet til enten å godkjenne strukturelle eller atferdsmessige tiltak, som 

nevnt vil en «pakke» med både strukturelle og ikke-strukturelle tiltak vil kunne godkjennes av 

Kommisjonen. Det kan diskuteres hvorvidt EU-rettens beslutning i Gencor saken faktisk 

påvirker Kommisjonen i deres vurderinger av fusjoner. Med bakgrunn i de overnevnte krav 

Kommisjonen stiller til de atferdsmessige tiltakene, vil det kunne antas at det først ses etter 

strukturelle tiltak og atferdsmessige tiltak først vil kunne bli en mulighet, hvis det ikke finnes 

effektive strukturelle tiltak. Da Kommisjonen har en slik preferanse for strukturelle tiltak, vil 

det nå i det følgende diskuteres de problemer som knytter seg til de strukturelle tiltakene.  

3.3 Ulemper ved strukturelle tiltak 
 

Å anse strukturelle tiltak som en løsning uten risiko, vil dog være feilaktig. Det første problem 

med strukturelle tiltak ligger i hvor mye av eiendomsrettighetene som skal selges til en 

konkurrent eller en ny potensiell aktør på markedet. Partene som fremlegger strukturelle tiltak 
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er ikke forpliktet til å bevise viktigheten, eller med andre ord den konkurransemessige 

verdien, av de avhjelpende tiltakene.124 Denne vurderingen pålegges da Kommisjonen når de 

avhjelpende tiltakene testes på markedet. Det oppstår da et problem med asymmetrisk 

informasjon mellom partene og Kommisjonen. Da de fusjonerende parter etter fusjonen vil 

være i konkurranse med kjøperen, er det klart at insentivene er lave til å selge 

eiendomsrettigheter som vil gi dem hard konkurranse ex post av fusjonen. Selv om 

Kommisjonen har muligheten til å pålegge salg av enheter som ikke direkte er knyttet til hvor 

det konkurransemessige problem er identifisert125, fjerner dette ikke problemet med 

opportunistisk adferd fra den selgende virksomheten. 

Motta peker på problemene knyttet til opportunistisk adferd fra den selgende virksomhet, og 

den videre levedyktigheten til den pågjeldende enhet. Han peker på de skadelige insentivene 

de selgende parter vil ha i form av overførsel av viktig personell, redusere patenter eller 

merkevarer og ikke vedlikeholde produksjonsenheter eller utsalgssteder.126 Kommisjonen 

adresserer problemet med overførsel av viktig personell i deres kunngjøring. Det stilles dog 

kun et krav om at den enhet som skal ha personell som vil drive virksomheten videre på en 

konkurransedyktig måte. 127 Et slikt krav er i høy grad subjektivt og vil være vanskelig å 

kunne måle. Et strengere krav til viktigheten av personell burde være gjeldende, i form av f. 

eks overførsel av alt personell som arbeider i den enhet som selges. Dette vil i hvert fall til en 

viss grad kunne fjerne problemet med at viktig personell ikke arbeider videre i den 

pågjeldende virksomhet.    

Videre vil det kunne oppstå problemer i salgsfasen at kunde- og leverandørforhold skades, og 

planlagte investeringsplaner vil kunne legges på is, og at den kjøpende virksomhet ikke har 

nok erfaring til å kunne konkurrere med de kjøpte eiendeler ex post. 128 En hurtig 

implementering av de avhjelpende tiltak er da viktig. Dette er igjen i overensstemmelse med 

Kommisjonens krav om en hurtig implementering av de avhjelpende tiltakene.129 Det skal 
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nevnes at studien fra 2005 fant at det i gjennomsnitt overføring av de strukturelle tiltakene var 

7,6 måneder.130Det kan vel stilles spørsmålstegn ved hvorvidt dette er en rask gjennomføring.  

Problemene med opportunistisk adferd fra den selgende virksomhet vil dog være vanskelig å 

eliminere. Strengere krav til opplysninger fra de selgende parter kan være med på å redusere 

den opportunistiske adferden. På den andre side vil det også være hensiktsmessig å stille enda 

strengere krav til den kjøpende virksomhet. Å anta at Kommisjonen ikke i noen grad 

undersøker kjøperens insentiver vil være feil.131 Men det ville være hensiktsmessig å pålegge 

den kjøpende virksomhet kontrakter for faktisk å fortsette videreføre den selgende enhet, vil 

kunne være med på å øke sannsynligheten for at det avhjelpende tiltak vil ha den ønskede 

effekt. Dette vil redusere antall mulige kjøpere, men også være med på å redusere risikoen for 

et feilslått avhjelpende tiltak. Slike kontrakter kunne f. eks være på en periode på et par år. 

Dette vil i større grad sikre at de tiltak som selges er attraktive i et konkurransemessig 

perspektiv og dermed redusere risikoen for egeninteresse fra den selgende virksomhet.       

  

3.3.1 Ny kultur og endring i virksomheten 
 

En ulempe som i mindre grad omhandles av Kommisjonen er problemene med endringen i 

virksomheten som vil oppstå. Dette er både i de tilfeller hvor den nye virksomheten er en egen 

enhet eller blir en del av en konkurrerende virksomhet. Kommisjonen har en mer teoretisk 

tilgang til at de avhjelpende tiltakene vil ha effekt.  Problemer vil kunne oppstå ved 

kulturendringer. Det vil settes høye krav til ledelsen ved implementering av en ny virksomhet. 

Dette vil da være spesielt relevant hvis enhet selges til en konkurrent, men også i de tilfeller 

hvor den solgte enhet kan operere som en egen enhet. De ansatte i den gjeldende enhet må da 

tilpasse seg en ny kultur og nye retningslinjer. Ved inkorporering i en virksomhet som operer 

internasjonalt vil dette problem være spesielt gjeldende.  

Ansatte vil måtte tilpasse seg nye måter å arbeide på og nye strategier å følge.  Selv om salget 

av enheten vil kunne gjennomføres etter kravene til Kommisjonen i forhold til hurtighet av 

implementeringen, vil det måtte antas at en enhet ikke vil kunne inkorporeres i en ny 

virksomhet fra dag en. Den faktiske tid fra enheten inkorporeres i den konkurrerende 
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virksomhet til den opererer som en fullverdig konkurrent til den selgende virksomhet, vil 

kunne være lenger. Selv om dette vil være vanskelig å forutse bør dette også tas med i 

avvegingen av det strukturelle tiltaket. Hvis mulig bør det da ses på hvor effektiv den 

kjøpende virksomhet tidligere har vært i fusjonsimplementeringen. Endringer av virksomheter 

tar tid, og er ikke en prosess som gjøres over natten.  

Kommisjonens sterke preferanse for enheter som vil operere som selvstendige enheter etter 

fusjonen eller som en del av den kjøpende virksomhet, vil dermed kunne kritiseres. En 

vidtgående undersøkelse av den «nye» virksomhets mulighet til hurtig kunne tilpasse seg den 

kjøpende virksomheten, bør derfor være en betydelig del av vurderingen.  

3.4 Ulemper ved atferdsmessige tiltak 
 

Som nevnt vil det stilles enda strengere krav til muligheten for godkjennelse av 

atferdsmessige tiltak, og de strukturelle tiltak vil stilles som bakteppe for effektiviteten av 

tiltakene.  

Ved å godkjenne atferdsmessige tiltak vil eiendomsrettighetene ikke overføres til 

konkurrenten.132 Hovedutfordringen med de atferdsmessige tiltak er dermed knyttet til den 

videre overvåkning som kreves for å påse at de krav som stilles har blitt overholdt. Det pekes 

i stor grad på hvor omfattende en slik overvåkning vil kunne være og de omkostninger dette 

medfører.133  

Problemet med omkostninger stusser jeg over. Da det er virksomhetene selv som ønsker å 

implementere atferdsmessige tiltak, så ser jeg ingen problemer med at virksomhetene selv 

måtte dekke de omkostninger overvåkningen måtte medføre. Dette kunne f. eks vært i en 

tidsperiode på 2 år etter implementeringen av tiltakene, da det i denne perioden må sies å være 

høyere risiko for misbruk av de tilsagn som er godkjent av Kommisjonen. Det er ikke alle 

markeder hvor overvåkningskostnadene er så høye, som f. eks i den farmasøytiske 

industrien.134 Her finnes det allerede streng prisregulering og overvåkning på nasjonalt nivå. 

Da det som nevnt vil medføre transaksjonsomkostninger for den kjøpende virksomheten, vil 
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prisregulering igjennom atferdsmessige tiltak kunne være hensiktsmessig. Et eksempel er 

Mylan/Abbott EPD-DM saken.135 Fusjonen ble godkjent etter at Mylan foreslo å selge sine 

lokale medisiner i de fem geografiske markedene hvor Kommisjonen mente at fusjonen ville 

føre til en styrkelse av den dominerende stillingen. Hvis man ser på salget av de enheter 

Kommisjonen ønsker at skal selges, så har alle fem relativt lave omsetninger. Detter er 

spesielt Irland, hvor markedsstørrelsen er på kun 1,5 millioner euro.136 Dette taler for at et 

atferdsmessig tiltak igjennom prisregulering kunne bedre ha opprettholdt konkurransen ex 

post.   

3.5 DG COMP undersøkelsen 
 

Overraskende nok tilhører det sjeldenheten at Kommisjonen undersøker effekten av de 

avhjelpende tiltakene. Siste større undersøkelse av effektiviteten av de avhjelpende tiltakene 

ble gjennomført i 2005.137 Det kan vel med god grunn menes at slike undersøkelser burde 

gjennomføres ved kortere mellomrom, da det i større omfang fanger opp de eksisterende 

problemer ved de avhjelpende tiltakene.  

Det første man kan stille spørsmål ved er at Kommisjonen i 2005 undersøker seg selv. For å 

skape fullstendig troverdighet ved undersøkelsen, må det sies at å gi en uavhengig part 

oppgaven i å undersøke effektene, ville fjernet evt. spørsmål om insentiver og resultater av 

undersøkelsen.  

Undersøkelsen konkluderte med at godkjennelse av avhjelpende tiltak i fase 2 undersøkelser 

hadde en lavere suksessrate i forhold til avhjelpende tiltak i fase 1 undersøkelser. De gir ikke 

et klart svar på hvorfor dette er tilfellet, men spekulerer i at det er med bakgrunn i at de 

avhjelpende tiltakene i fase 2 undersøkelser er mer kompliserte enn i fase 1 undersøkelser.138 

Dette kan jeg være enig i, men det kan også være med grunnlag i at Kommisjonen sjeldent 

forbyr fusjonsanmeldelser med avhjelpende tiltak, og at de avhjelpende tiltak da har den 

effekt at Kommisjonen lettere godkjenner fusjonen. Videre med tanke på at situasjonen som 

oftest vil bli bragt tilbake til ex post (diskutert videre i avsnitt 4.2.2), så kan det diskuteres 

hvorvidt avhjelpende tiltak medfører at Kommisjonen lettere godkjenner fusjonsanmeldelsen. 
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Det kan da stilles spørsmål om hvorvidt et forbud nå heller er den siste utvei enn den første 

løsning.  

Undersøkelse av at de avhjelpende tiltakene er effektive, fordi den solgte enhet fortsatt er i 

markedet og derfor i teorien utgjør i teorien en konkurrent, indikerer ikke at deres vurdering 

av fusjonen er korrekt. En videre undersøkelse av den solgte enhet burde ha blitt gjennomført, 

for å faktisk undersøke dens innvirkning på markedet. Kommisjonen understreker også denne 

svakheten, men har likevel ikke valgt å gjøre dette.139 Dette viser da igjen enda en svakhet ved 

deres undersøkelse.  

Overordnet finner undersøkelsen at 57 % av de avhjelpende tiltakene var effektive, 24 % var 

delvis effektive, 7 % ikke effektive og i 12 % av sakene var utfallet uklart. Videre 

konkluderes det med at joint venture er den mest effektive formen for å opprettholde 

konkurransesituasjonen ex post.140 Dette må ikke ses på som en overraskelse, da joint 

ventures allerede er selvstendige enheter innen fusjonen. En videreførelse av 

konkurransesituasjonen ex post er dermed betydelig simplifisert når de avhjelpende tiltakene 

innebærer salg av joint ventures til en tredjepart. Etter min vurdering er det at kun 57 % av 

tiltakene var effektive et klart signal om at de avhjelpende tiltak som oftest ikke har den 

ønskede effekt. Å betegne avhjelpende tiltak som delvis effektive blir videre etter min 

vurdering galt. Tiltakene må enten ses på som effektive eller ikke effektive.     

3.6 Delkonklusjon avhjelpende tiltak 
 

Overordnet deles de avhjelpende tiltakene inn i strukturelle og atferdsmessige tiltak. En slik 

oppdeling er dog i seg selv irrelevant når Kommisjonen er pålagt å velge de avhjelpende 

tiltakene som best vil kunne vurderes å avbøte det konkurransemessige problem.  

Kommisjonen har dog en preferanse for benyttelse av strukturelle tiltak, da det menes at 

denne typen tiltak med større sikkerhet vil kunne implementeres og skaper mindre eller 

minimale overvåkningskostnader. Disse overvåkningskostnadene vil dog kunne bli betydelig 

redusert i markeder hvor prisregulering allerede er eksisterende, som f. eks i den 

farmasøytiske industrien.  

De strukturelle tiltakene er dog ikke uten risiko, spesielt da knyttet til opportunistisk adferd 

fra den selgende virksomhet og i forhold til den faktiske levedyktigheten til den solgte enhet. 

                                                                 
139

 DG Comp, Kommisjonen, Mergers Remedy Study, public version, 2005, s. 16. 
140

 Kopke, Alekander, 2005, Merger Remedies Study, Competition Policy Newsletter, s. 5.  



39 
 

Kommisjonen fokuserer stort på den teoretiske levedyktigheten til det avhjelpende tiltaket, 

men tar for liten høyde for problemene knyttet til implementeringen av tiltakene. Den siste 

større undersøkelsen av avhjelpende tiltak ble gjennomført tilbake i 2005, her ble kun 57 % av 

tiltakene funnet å være fullstendig effektive. En strengere vurdering av de kjøpende 

virksomheter burde gjennomføres, svakheten er at Kommisjonen kun vil kunne velge blant de 

virksomheter de fusjonerende parter foreslår.  

4 Formålet med de avhjelpende tiltak 
 

Det er klare problemer knyttet til de avhjelpende tiltakene under dagens regulering. For å 

kunne vurdere effekten av de avhjelpende tiltakene vil det være nødvendig å beskrive hva 

formålet og dermed rekkevidden av avhjelpende tiltakene er. Rekkevidden og formålet blir da 

to definisjoner som korrelerer. Det ønskes å avklare hvorvidt avhjelpende tiltak også skal 

fjerne andre konkurransemessige betenkeligheter i markedet, hvem de avhjelpende tiltakene 

skal beskytte, og om konkurransesituasjonen ex post skal være lik konkurransesituasjonen ex 

ante eller kun en holdbar konkurransesituasjon?  

For å kunne konkludere med disse litt uklare, men høyst viktige avklaringene, vil det være 

hensiktsmessig å først se på de generelle prinsippene for et avhjelpende tiltak.  

4.1 Generelle prinsipper for avhjelpende tiltak 
 

Ut av forordningen skapes det lite rom for fortolkning av hvilke krav det stilles til avhjelpende 

tiltak. Kommisjonen har derfor ved Kunngjøringen for løsningsforslag videre forklart hvilke 

grunnleggende prinsipper et avhjelpende tiltak skal ha før det kan implementeres.141 Utenom 

at de avhjelpende tiltak skal, som nevnt ovenfor, fjerne de konkurransebegrensende problemer 

fullt ut, skal det avhjelpende tiltak også kunne implementeres innen en kort tidsperiode. Dette 

er da i korrelasjon med at de konkurransebegrensende betenkninger ikke vil kunne elimineres 

innen de avhjelpende tiltakene har blitt implementert.142  

Et videre krav knyttet til de avhjelpende tiltak er muligheten for overvåkning av 

implementeringen av tiltakene for Kommisjonen.143 Det stilles dermed et krav til 
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kompleksiteten til de avhjelpende tiltak. For at et avhjelpende tiltak skal godkjennes stilles det 

et krav om at kommisjonen med en viss sikkerhet vil kunne vurdere om de avhjelpende tiltak 

vil eliminere det identifiserte konkurransebegrensende problem.144 Det avhjelpende tiltak skal 

dermed kun være rettet mot det identifiserte konkurransemessige problem Kommisjonen har. 

Videre presiseres det at de avhjelpende tiltak skal være avpasset konkurranseproblemet og 

eliminere det i fullt omfang, for å gjøre fusjonen forenelig med fellesmarkedet. 145  I 

Kommisjonens meddelelse om løsningsforslag presiseres det at dette forenelighetsprinsippet 

må fortolkes i forhold til om fusjonen vil styrke eller skape en dominerende stilling på det 

gjeldende markedet.146 Dette er en viktig presisering. For det første skal det avhjelpende tiltak 

være rettet spesifikt mot det konkurransebegrensende problem kommisjonen mener at 

transaksjonen vil ha i fellesmarkedet. Det vil således kunne konkluderes at avhjelpende tiltak, 

som vil kunne bøte på de konkurransebegrensende problemer, og tiltak som ikke retter seg 

mot det konkurransebegrensende problem Kommisjonen har identifisert ikke vil kunne 

godkjennes. 

Med tanke på at et forbud i fusjonskontrollen, heller er unntaket enn normen, så er det få saker 

hvor Kommisjonen har vurdert de avhjelpende tiltakene for å være for kompliserte til å kunne 

godkjennes. Hvis et avhjelpende tiltak finnes for komplisert er det som oftest knyttet til at 

Kommisjonen finner det for komplisert å overvåke. Kunngjøringen understreker denne 

praksisen.147 Dette ble videre understreket i blant annet i Deutsche Børse mot 

Kommisjonen.148     

Kravet om at tiltakene skal være direkte rettet mot det identifiserte problem er dog interessant 

fordi dette gir en innskrenket mulighet til virksomhetenes anvendelse av de avhjelpende tiltak. 

Det kan diskuteres om et smalt anvendelsesområde for avhjelpende tiltak er den riktige 

fremgangsmåten. På den ene siden vil et smalt anvendelsesområde lette arbeidsbyrden for 

Kommisjonen, da deres undersøkelse kun vil være rettet mot det identifiserte problem. På den 

andre side, må det sies at hvis virksomheten har funnet en alternativ metode, etter økonomisk 

teori, til å eliminere de konkurransemessige problemer, så ser jeg ingen betenkeligheter med 

at den alternative metode ikke skal kunne godkjennes. I hvert fall i den grad de avhjelpende 

tiltak ikke øker arbeidsmengden til Kommisjonen. Evt. kunne slike alternative løsninger bli 
                                                                 
144

 Sak nr. T-177/04, Easyjet mod Kommissionen, premiss 189.  
145

 Rfo 139/2004 EF, bemerkning 30 og 35. 
146

 Kommissionens meddelelse om løsningsforslag, der kan accepteres i  henhold ti l  Rådets forordning (EF) nr. 
139/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004, pkt. 4. 
147

 Ibid, s. 7 (avsnitt 14).  
148

 Sak nr. Comp/m.6166-Deutche Borse/Nyse Euronext, 2012, s. 353, (avsnitt 1473).   



41 
 

godkjent, ved f. eks å forlengede saksbehandlingstiden. På den andre side er kravet om at de 

avhjelpende tiltak kun kan omhandle de konkurransemessige betenkeligheter Kommisjonen 

har i korrelasjon med Kommisjonens rolle. Med dette menes da Kommisjonens rolle som 

kontrollorgan. Da fusjonsreguleringen også er ment å effektivisere og klargjøre 

fusjonskontrollen, vil godkjennelse av alternative metoder kunne skape større juridisk 

usikkerhet for virksomhetene. 

Grunnen til en bred definisjon av formålet til de avhjelpende tiltak må kunne ses med 

bakgrunn i hvor individuell hver fusjonsanmeldelse er. Fordelen med å ha et generelt prinsipp 

som et mål er at prinsippbaserte bestemmelser fokuserer på formålet bak regelen, i stedet for 

kun den detaljerte bestemmelsen. En videre fordel med å føre prinsippbasert bestemmelse er 

at det gjør det vanskelig for virksomhetene å «manipulere» bestemmelsene. Med andre ord, så 

er det vanskeligere å finne smutthull i vurderingen av et prinsipp, opp mot en detaljert regel.  

En tredje viktig fordel er at prinsipp basert regulering åpner for dialog mellom virksomhetene 

og de regulerende.149  

I forhold til fusjonsforordningen vil det etter vurdering være den korrekte fremgangsmåte å ha 

den prinsippbaserte bestemmelse. Dette er da i forhold til at formålet med forordningen er å 

skape et fellesmarked med fri konkurranse. Ulempen med prinsippregulerte bestemmelser blir 

da den rettslige usikkerheten. Det vil være vanskelig for de gjeldende virksomheter å fastslå 

hva som faktisk menes med «forenelig med fellesmarkedet». Relatert til avhjelpende tiltak 

skapes det også rettslig usikkerhet i forhold til hvilket formål de avhjelpende tiltak faktisk har. 

Mer konkret blir det da i forhold til om det avhjelpende tiltak har som formål å bringe 

konkurransesituasjonen i det gitte marked tilbake til den konkurransesituasjon som var innen 

fusjonen? Eller om formålet med det avhjelpende tiltak er å bringe konkurransen i det gitte 

markedet til en holdbar konkurransesituasjon?  

Den prinsippbaserte fremgangsmåten skaper videre usikkerhet i forhold til omfanget de 

avhjelpende tiltakene er ment å ha. Skal de avhjelpende tiltakene kun fjerne de 

konkurransemessige problemer Kommisjonen mener vil oppstå fra fusjonen, eller skal de 

avhjelpende tiltakene også benyttes til å fjerne de andre konkurransemessige problemer som 

er i markedet? For å kunne besvare dette spørsmålet, må proporsjonalitetsprinsippet relatert til 

de avhjelpende tiltakene vurderes. Innen dette gjøres vil det være hensiktsmessig å besvare 

hvem de avhjelpende tiltakene skal beskytte.  
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4.2 Formål og rekkevidde  

4.2.1 Hvem skal de avhjelpende tiltakene beskytte? 
 

Ut ifra det ovenstående kan de avhjelpende tiltakene defineres som følgende:  

«Et avhjelpende tiltak er en modifikasjon av virksomhetenes egentlige ønskelige resultat av 

transaksjonen, for å gjøre transaksjonen forenelig med fellesmarkedet». 

Definisjonen har dog mangler, da det er usikkert hvem de avhjelpende tiltakene faktisk skal 

beskytte. Det kan dog ikke benektes at konkurranseretten i EU i siste ende er ment å beskytte 

forbrukerne150, men er det den endelige forbrukeren eller alle aktører som blir påvirket av 

fusjonen?   

For å besvare det første spørsmålet vil det være hensiktsmessig å redegjøre hva EU mener 

med forbrukervelferd. Dette er faktisk ikke definert av EU. En mangel på en slik definisjon 

finner jeg merkelig. Hvis det ikke er klart hvem som skal beskyttes ved å opprettholde 

konkurransen i fellesmarkedet, hvem skal så de avhjelpende tiltakene være med på å 

beskytte? Den endelige forbruker eller alle aktører som påvirkes av fusjonen?  

Mangelen på en klar definisjon av forbrukervelferd må ses i bakgrunn av at det er et 

økonomisk begrep, som har blitt forsøkt implementert i de EU-rettslige 

konkurransebestemmelser.151 En av grunnene til at forbrukervelferd mangler en klar 

definisjon i EU-retten er at velferd er et subjektivt begrep.152 Hva som oppfattes som velferd 

vil dermed variere fra en person til en annen.  

Retningslinjene for ikke horisontale fusjoner gir i hvert fall klarhet i forhold til hvem 

fusjonskontrollen skal beskytte. Forbrukere skal omfattes som både den endelige forbruker og 

forbruker i mellomleddene.153 Retningslinjene utelukker dermed at forbrukere kun skal 

oppfattes som den endelige forbruker. De avhjelpende tiltak vil dermed også gi beskyttelse til 

mellomleddene som beskyttes av fusjonsreguleringen. Det er dog interessant å se at 
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Kommisjonen selv er mer forsiktig med å benytte begrepet forbrukervelferd, men heller 

fokuserer på å benytte formuleringen pris, kvalitet og utvalg.154  

EU-domstolen har også vært forsiktig med å benytte begrepet forbrukervelferd i sine 

avgjørelser. I Post Danmark ordla EU-domstolen seg på en slik måte som i hvert fall kan 

defineres på samme måte som forbrukervelferd. Her uttaler EU-retten:  

«Konkurrence på ydelser kan pr. definition føre til, at de mindre effektive konkurrenter, som 

således er mindre interessante for forbrugerne i forhold til bl.a. pris, udvalg, kvalitet eller 

innovation, forsvinder fra markedet eller marginaliseres».155  

Mangelen på en klar definisjon av forbrukervelferd skaper juridisk usikkerhet. Det er 

interessant å se at verken Kommisjonen eller EU-retten direkte avklarer denne usikkerheten, 

men heller benytter en mer prinsippbasert regulering. En klarere definisjon på hva som menes 

med forbrukervelferd i konkurranseretten i EU vil være hensiktsmessig. Det kan i hvert fall 

konkluderes at hensikten med de avhjelpende tiltakene er å unngå en reduksjon av 

forbrukervelferden ex post.156 

4.2.2 Proporsjonalitetsprinsippet 
 

Så hva er rekkevidden av de avhjelpende tiltakene? 

Som nevnt vil partene ha mulighet til å fremlegge flere «pakker» med avhjelpende tiltak, som 

vil kunne gjøre fusjonen forenelig med fellesmarkedet. Proporsjonalitetsprinsippet er også 

gjeldende for Kommisjonen. Proporsjonalitetsprinsippet er et grunnleggende prinsipp innen 

EU-retten. Prinsippet er nå også traktatfestet i TEU artikkel 5, fjerde ledd.157  

Forordningen i seg selv henviser ikke konkret til proporsjonalitetsprinsippet. Som nevnt så 

skal de avhjelpende tiltak etter forordningen være egnet til å avbøte på de konkurransemessige 

betenkeligheter. Dette peker i retning i av at proporsjonalitetsprinsippet spiller en annen rolle i 

fusjonsreguleringen ved avhjelpende tiltak enn ved alminnelig fusjonskontroll.   
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Det må dog ikke fortolkes dithen at proporsjonalitetsprinsippet ikke er gjeldende ved 

avhjelpende tiltak. Kommisjonen skal som nevnt velge det tiltak, hvis noen, som medfører 

den minst inngripende tiltak, for å gjøre fusjonen forenelig med fellesmarkedet.  

I forhold til de avhjelpende tiltakenes rekkevidde, blir dette da en fortolkning i forhold til om 

de avhjelpende tiltakene kun skal fungere som et redskap for å fjerne de konkurransemessige 

utfordringer den pågjeldende fusjonen vil skape, eller om de avhjelpende tiltakene skal 

benyttes som et redskap for å fjerne alle de konkurransemessige betenkeligheter i markedet. 

Cementbouw Handel mot Kommisjonen gir en viss avklaring på denne problemstillingen. Her 

uttaler EU-retten følgende:   

«at selv hvis det er korrekt, at dette tilsagn går videre end genetableringen af den situation, der 

forelå forud for fusionen… ikke er begrænsede til at foreslå tilsagn, der udelukkende har til 

formål at genetablere den konkurrencesituation, der forelå forud for fusionen, for at give 

Kommissionen mulighed for at erklære denne fusion for forenelig med fællesmarkedet».158     

 

Denne presiseringen er dermed viktig da den avklarer at det er virksomhetene selv som 

utformer de avhjelpende tiltak, vil Kommisjonen til en viss grad kunne godta avhjelpende 

tiltak som går videre enn å gjenetablere konkurransesituasjonen forut fusjonen. Dette 

understreker at risikoen ligger hos virksomhetene. Utformingen av de avhjelpende tiltak er 

dermed essensiell for å kunne oppnå de resultater man ønsker av fusjonen. Videre vil 

Kommisjonen stå fritt til å velge blant de «pakker» av avhjelpende tiltak virksomhetene 

utformer. Som nevnt vil Kommisjonen vil ha mulighet til å kreve avhjelpende tiltak i et 

marked hvor det som utgangspunktet ikke har vært identifisert konkurransemessige 

betenkeligheter.159  Proporsjonalitetsprinsippet er dermed ikke like klart i vurderingen av 

avhjelpende tiltak, som ved andre deler av EU-retten. I relasjon til den objektive vurderingen 

av terskelen for godkjennelse, kan problemene vedrørende proporsjonalitetsprinsippet 

illustreres i følgende figur: 
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Figur 2 

Hvor x* er markedskonsentrasjonen som oppstår som følge av fusjonen, 𝑋1 er den teoretiske 

terskelverdien hvor de avhjelpende tiltakene viderefører en korrekt konkurransesituasjon ex 

post og 𝑋2 er da den usikkerheten som oppstår ved at Kommisjonen er pålagt et mindre 

strengt proporsjonalitetsprinsipp ved de avhjelpende tiltakene.   

Dette problemet vil være spesielt relevant i forhold til tredjeparters mulighet til å juridisk teste 

de avhjelpende tiltakene, samt det strategiske spillet det uklare proporsjonalitetsprinsippet 

skaper for virksomhetene. Disse to problemene vil nå bli diskutert ytterligere. 

 

4.2.3 Tredjeparters muligheter 
 

Da Kommisjonen i mindre grad er underlagt et strengt proporsjonalitetsprinsipp, vil dette 

medføre et problem knyttet til tredjeparters muligheter til juridiske teste de avhjelpende 

tiltakene. Alle avgjørelsene til Kommisjonen kan dog testes for EU-domstolen.160 

Problemet må ses med bakgrunn i at det tilhører sjeldenheten at EU-domstolen erklærer at 

Kommisjonens vurdering av de avhjelpende tiltakene er feil, og evt. dommer mot 

Kommisjonen i stor grad omhandler feil i den administrative del. 161 Da en sak for EU-

domstolen, grunnet de mange saker, vil ta flere år, vil dette redusere konkurrenters insentiver 

til å teste Kommisjonens beslutninger i domstolen. Det må antas at EU-domstolen vil ta stor 

høyde for de konsekvenser deres beslutning vil ha hvis de erklærer godkjennelsen av de 

avhjelpende tiltak som ugyldige. Da deres beslutning vil bli tatt flere år etter gjennomføringen 
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av fusjonen, vil en annullasjon av de avhjelpende tiltak i sin natur ha store konsekvenser på 

markedet. Det kan derfor sies at Kommisjonen vil se på risikoen for at godkjente avhjelpende 

tiltak vil bli annullert som redusert.162    

Forordningen gir andre interessenter mulighet til å uttale seg om den pågjeldende 

fusjonsanmeldelse.163 Med bakgrunn i at en anmeldelse til EU-retten sjeldent blir erklært 

gyldig, vil partenes innsigelser i denne fasen være. Kommisjonen vektlegger også viktigheten 

av tredjeparters innspill. Det har også blitt argumentert for at tredjeparters innspill har blitt for 

mye vektlagt, og at dette medfører at de avhjelpende tiltak går videre enn den 

konkurransemessige betenkeligheten.164 Kommisjonen setter dog et krav om at tredjeparters 

innspill skal være direkte relatert til de konkurransemessige betenkeligheter Kommisjonen har 

funnet.165   

Da Kommisjonen ser på avhjelpende tiltak som en meget god løsning angående de 

konkurransemessige betenkeligheter, ville det være naturlig å opprette en egen spesialisert 

domstol som hurtig vil kunne vurdere effektene av de avhjelpende tiltak i en gitt fusjon. Dette 

ville skapt en bredere rettspraksis og større klarhet for Kommisjonens beføyelser, herunder en 

klarhet i forhold til proporsjonalitetsprinsippet. I en perfekt verden ville dette vært en god 

løsning, men sett i lyset av de begrensede økonomiske midlene i EU, vil dette heller være en 

drøm enn virkelighet.      

4.2.4 Kommisjonens uklare proporsjonalitetsprinsipp ved avhjelpende 

tiltak klargjør rekkevidden  
 

Kommisjonens spillerom relatert til proporsjonalitetsprinsippet skaper også muligheter for et 

strategisk spill for de fusjonerende partene. Som det vil vises skaper denne muligheten en 

klargjøring av rekkevidden av de avhjelpende tiltakene.  

Da vilkårene for når et avhjelpende tiltak vil bli godkjent eller ikke er helt klar, åpner dette 

muligheter for partene til å fremlegge gradvis mere omfattende tiltak. Med det resultat at de 

foreslåtte avhjelpende tiltak tilslutt vil kunne bli godkjent. På den ene side er dette positivt, da 

dette i relasjon til proporsjonalitetsprinsippet skaper juridisk klarhet. På den andre side, må 

det sies at det ville være en positiv utvikling om de avhjelpende tiltakene kunne være med på 
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å eliminere andre konkurransemessige betenkeligheter i det gitte markedet. Dette vil da være 

spesielt viktig i markeder hvor konkurransen allerede er svekket, og et avhjelpende tiltak som 

kun bringer konkurransesituasjonen til en lik konkurransebegrensende situasjon ex post vil ha 

liten effekt. Dette vil diskuteres videre nedenunder. 

Muligheten for å fremlegge gradvis mer omfattende tiltak medfører dermed at de avhjelpende 

tiltakene sjeldent vil gå lenger enn konkurransesituasjonen ex ante. Dette kan illustreres i 

følgende figur: 

 

 

 

 

Figur 3 

Illustrasjonen er under antagelse om fullt rasjonelle fusjonerende virksomheter. I lys av 

Cementbouw Handel mot Kommisjonen, vil dette ikke alltid kunne sies å være tilfellet.  

En antagelse om at fusjonen ikke medfører en annen konkurransesituasjon ex post en den som 

fantes ex ante, ble også bekreftet at Davies og Olczak, som undersøkte effekten av strukturelle 

tiltak i fusjonskontrollen.166 Undersøkelsen fokuserte på markedsstrukturen etter fusjonen, 

istedenfor levedyktigheten til den solgte enhet.167 En slik tilgang har sine svakheter, da 

endringer i markedsstrukturen kan skyldes flere ting, og det vil videre være usikkert om 

konkurransen i markedet ex post skyldes problemer med det godkjente tiltak eller andre 

faktorer.168  

Et par viktige funn kan trekkes ut av deres undersøkelser. I opp mot halvparten av sakene de 

undersøkte fant de at markedsstrukturen ex post hadde en slik konsentrasjon at den ville ha 

blitt pålagt avhjelpende tiltak, hvis den hadde vært et resultat av en fusjon.169 Dette 

understrekes av blant annet fusjonen mellom Abbott og Solvay.170  Her ble Abbott pålagt å 
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selge Innogenetics. Salget medførte at kjøperen igjennom kjøpet endte opp med en 

markedsandel på 60-70 %.171  De avhjelpende tiltakene skapte dermed en fult lovlig 

dominerende stilling for den kjøpende virksomheten. Det skal også nevnes at salgsprisen 

endte opp 43 % lavere enn hva Solvay kjøpte virksomheten for i 2008.172 Den 

konkurransemessige verdien av Innogenetics kan dermed ha vært lavere enn hva 

Kommisjonen forutså. Det kan også være med bakgrunn i at Abbott hadde et sterkt ønske om 

å unngå videre transaksjonsomkostninger og dermed ønsket å få gjennomført salget. Et videre 

eksempel er fusjonen mellom Reckitt Benckiser og SSL, hvor Reckitt Benckiser allerede 

hadde en dominerende stilling på det engelske og irske markedet ex ante, og ved de 

avhjelpende tiltak fortsatt ville inneha en dominerende stilling.173      

Videre konkluderes det med at det mest vanlige utfallet av fusjoner underlagt strukturelle 

tiltak er at markedsstrukturen er lik ex ante og ex post.174 Dette peker da i den retning at 

proporsjonalitetsprinsippet skal fortolkes slik at rekkevidden av de avhjelpende tiltakene er 

begrenset til å opprettholde den samme konkurransesituasjonen som fantes ex ante. Skulle de 

ha en større rekkevidde, vil dette kun være i de tilfeller hvor virksomhetene selv har fremlagt 

tiltak som går videre enn de identifiserte konkurransemessige problemer. I studien fra 2005 

ble det funnet usikkerhet til 43 % av tiltakene hvor kun overlappingen mellom de 

fusjonerende parter ble solgt.175 Kommisjonen ser da på et avhjelpende tiltak som effektivt, 

hvis det konkurrerer på markedet i etterkant. Dette tilsier jo at det avhjelpende tiltaket ikke er 

fullstendig effektivt, hvis den kjøpende virksomhet må benytte betydelige resurser for å 

implementere det i markedet.   

Disse funnene er viktige i forhold til hvilken effekt de avhjelpende tiltakene faktisk har, og 

understøtter visse poenger. Virksomhetene er i stor grad gode til å fremlegge avhjelpende 

tiltak som ikke går videre enn de konkurransemessige betenkeligheter Kommisjonen har 

identifisert.  

Videre underbygger det antagelses vedrørende at Kommisjonen sjeldent benytter de 

avhjelpende tiltak til å rette opp andre konkurransemessige problemer i markedet. Det peker 
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da på at Kommisjonen er kjent med at det pågjeldende markedet er et marked med 

konkurransemessige problemer, men ikke vil benytte det avhjelpende tiltak til å rette opp 

konkurransesituasjonen videre enn hva den pågjeldende fusjonen vil skape av 

konkurransemessige betenkeligheter. I markeder hvor konkurransen ex ante er begrenset, vil 

dermed de avhjelpende tiltak ha liten effekt på konkurransesituasjonen ex post, da denne 

fortsatt vil være preget av redusert konkurranse. Det kan da stilles spørsmålstegn om hvorvidt 

avhjelpende tiltak vil ha noen effekt, hvis konkurransen ex ante er begrenset. De avhjelpende 

tiltakene er dermed da kun med på å videreføre en begrenset konkurranse. Hvis man under en 

antagelse om at en fusjon antar at du fusjonerende virksomhetene oppnår synergier kan det 

antas at selv om de må selge noen av sine eiendeler på det gitte markedet, så vil de oppnå 

noen fordeler ex post grunnet disse synergiene. Ved de avhjelpende tiltakene operer derfor 

Kommisjonen under den antagelse at det å fjerne en økning i markedsandeler vil ha den effekt 

at ingen synergier vil oppstå som følge av fusjonen.  

Problemene knyttet til de generelle problemene med tiltakene og i forhold til rekkevidden, 

kan illustreres i det følgende.  

 

Konkurransesituasjonen svekket ex ante: 

 

 

 

 

Figur 4
176

 

I en konkurransesituasjon som er svekket ex ante vil Kommisjonen ha som mål med de 

avhjelpende tiltakene å bringe konkurransesituasjonen tilbake til en prisindeks på 130. I 

realiteten vil dette kunne antas å være en optimistisk tilnærming.  

Problemet blir da at det ikke finnes noen garanti for at de avhjelpende tiltakene vil ha den 

ønskede konkurransemessige effekt, og med bakgrunn i problemene knyttet til de avhjelpende 
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tiltakene, vil det være naturlig å anta at de avhjelpende tiltakene faktisk er effektive nok til å 

bringe konkurransesituasjonen tilbake til situasjonen ex ante. Det må videre antas at 

Kommisjonen ikke har mulighet til å vite den teoretiske barrieren for når 

konkurransesituasjonen er holdbar og hvor når den ligger innenfor området 

«konkurransemessige betenkeligheter». Det må derfor antas at de avhjelpende tiltakene ikke 

er med på å rette opp konkurransesituasjonen fullstendig.  

Dette vil også være relevant i de situasjoner hvor konkurransesituasjonen er god ex ante. Da 

de avhjelpende tiltakene skal være avpasset konkurranseproblemet og eliminere det i fullt 

omfang,177 vil dette si at de avhjelpende tiltakene skal være med på å redusere de 

konkurransemessige betenkeligheter slik at fusjonen bringes til et nivå som ligger på 

yttergrensen av det godkjente konkurranseområde. En fortolkning av at de avhjelpende 

tiltakene skal bringe konkurransesituasjonen tilbake til den samme konkurransesituasjonen ex 

post i situasjoner hvor konkurransesituasjonen er god, må sies å være feil. Dette er med 

bakgrunn i at de avhjelpende tiltakene skal være med på å fjerne de konkurransemessige 

betenkeligheter. En slik håndheving av fusjonskontrollen ville også fjerne virksomheters 

insentiver til å fusjonere.  

Konkurransesituasjonen god ex ante:  

 

 

 

Figur 5
178

 

Igjen med bakgrunn i problemene knyttet til avhjelpende tiltak, så må det sies at 

konkurransesituasjonen, i mange tilfeller heller vil bringes til en prisindeks på rundt 125.  

Den faktiske rekkevidden vil dermed bestemmes av hvor gode virksomhetene er til å 

fremlegge avhjelpende tiltak. Videre vil Kommisjonen i stor grad godkjenne avhjelpende 

tiltak, hvis de medfører den samme konkurransesituasjonen ex post, som fantes ex ante. 

Kommisjonens benyttelse av de avhjelpende tiltakene er derfor under den antagelse at de i 
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teorien vil ha 100 % effekt. Kommisjonen adresserer derfor ikke de svakheter de avhjelpende 

tiltakene vil ha i forhold til blant annet implementeringen.  

4.3 Delkonklusjon 
 

Ut i fra fusjonsforordningen og retningslinjene, er formålet med de avhjelpende tiltakene å 

fjerne de alle konkurransemessige betenkeligheter fusjonen medfører, slik at 

konkurransesituasjonen ex post ikke blir svekket. Proporsjonalitetsprinsippet spiller en løsere 

rolle for Kommisjonen i vurderingen av avhjelpende tiltak. Dette skaper usikkerhet i forhold 

til den faktiske rekkevidden det avhjelpende tiltaket er ment å ha. Rekkevidden av tiltakene 

skal dog kun være rettet mot det identifiserte problem, men Kommisjonen vil ha beføyelse til 

å godkjenne tiltak som går videre enn det identifiserte problem, videre står Kommisjonen fritt 

til å velge blant de foreslåtte tiltak. Rekkevidden av de avhjelpende tiltakene er dermed ikke 

helt klar, men da virksomhetene selv fremlegger de avhjelpende tiltakene, vil den faktiske 

rekkevidden av de avhjelpende tiltakene også bestemmes av virksomhetene selv. 

Konkurransesituasjonen ex post vil dog i de fleste tilfeller bringes tilbake til 

konkurransesituasjonen som var ex ante. Det kan da sies at de avhjelpende tiltakene ikke er 

ment som et redskap for å bedre konkurransen, men kun opprettholde den. Denne betydningen 

blir da begrenset hvis de avhjelpende tiltakene kun viderefører en allerede svak konkurranse i 

markedet. Det kan da stilles spørsmål til i forhold til effekten avhjelpende tiltak vil ha på slike 

markeder.  

Kommisjonens benyttelse av de avhjelpende tiltakene er dermed under en antagelse om at de 

avhjelpende tiltakene har full effekt.  

Ut ifra en den ovenstående teoretiske gjennomgangen av de avhjelpende tiltakene, og  

svakhetene ved disse, må det antas at de avhjelpende tiltakene i de aller fleste tilfeller ikke vil 

kunne opprettholde den samme konkurransesituasjonen ex post, som er formålet med de 

avhjelpende tiltakene. Dette må ses med bakgrunn i at de avhjelpende tiltakene i praksis ikke 

vil kunne implementeres 100 %, selv om Kommisjonen igjennom sin håndhevelse i teorien 

ønsker dette. 
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5. Den materielle vurderingen av de avhjelpende tiltak og fusjoner 

 

Ut i et teoretisk standpunkt vil det være usikkerhet knyttet til hvorvidt de avhjelpende 

tiltakene vil være med på å opprettholde konkurransesituasjonen ex post, grunnet de 

forskjellige problemstillingene knyttet til dem. I den følgende del vil det overordnet ses på 

hvordan Kommisjonen vurderer en fusjonssak og hvilken rolle innovasjonshensynet spiller i 

fusjonsvurderingene. Det vil videre belyses i hvilken grad virksomheter faktisk har et insentiv 

til å fremlegge et effektivitetsforsvar under dagens regulering.  

5.1 Kommisjonens mål med de avhjelpende tiltak 
 

Det endelig mål Kommisjonen har med de avhjelpende tiltakene er å unngå at 

konsentrasjonen i markedet øker, og dermed skaper en dominerende stilling for en virksomhet 

ex post. Som nevnt er Kommisjonen og EU-retten forsiktige med å benytte seg av uttrykket 

forbrukervelferd, men i stedet benytter uttrykk som pris, utvalg og innovasjon. Dette fjerne 

dog ikke at beskyttelse av forbrukervelferden er som nevnt det endelige målet til 

konkurranseretten i EU. Kommisjonen vil derfor godkjenne de avhjelpende tiltakene hvis:  

𝐹𝑉𝑓 ≤ 𝐹𝑉𝑒  179 

Kommisjonen vil da kort oppsummert ha følgende fremgangsmåte i sin vurdering av fusjoner 

med avhjelpende tiltak:  

1. Markedskonsentrasjonen ex post uten avhjelpende tiltak 

2. Markedskonsentrasjonen ex post med avhjelpende tiltak 

Virksomheters mål med en fusjon må i den andre ende sies å være å oppnå større 

markedsandeler eller oppnå effektivitetsgevinster.180 Hvis ikke dette var tilfellet, så ville ingen 

virksomheter ha insentiv til å fusjonere. Videre vil virksomheter kun fremlegge avhjelpende 

tiltak, hvis dette ikke medfører at større markedsandeler eller effektivitetsgevinster ikke vil 

oppnås. Da kommisjonen vurderer effektene av de avhjelpende tiltakene etter 
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forbrukervelferdsperspektiv, så vil Kommisjonen kun godkjenne et effektivitetsforsvar ved de 

avhjelpende tiltakene hvis de ikke leder til høyere priser for forbrukerne ex post.181  

5.2 Markeds test av de avhjelpende tiltak 
 

Når det relevante markedet er bestemt, vil Kommisjonen teste de avhjelpende tiltak i 

markeder hvor de finner konkurransebegrensninger. Kommisjonen er tilbakeholden til 

hvordan de gjennomfører markedstesten av de avhjelpende tiltakene, og denne informasjonen 

holdes i stor grad konfidensiell. Markedstestene gjennomføres dog i stor grad igjennom 

spørreundersøkelser av tredjeparter, og i mindre grad igjennom økonomiske analyser. Videre 

har Kommisjonen heller ikke offentliggjort noen retningslinjer i forhold til hvor mye 

tredjeparters innspill skal vektlegges.182   

Dette er en klar svakhet i forhold til tredjeparters insentiver, da de konkurrerende parter vil ha 

insentiver til å ikke tilrettelegge for en sterk konkurrent i det pågjeldende markedet. 

De forklarer heller ikke hvorfor noen innspill vektlegges sterkere enn andre, ved de 

situasjoner hvor tredjeparter har motstridende innspill.183 Kommisjonen har tidligere blitt 

kritisert for å ta for stor høyde for tredjeparters innspill.184 En slik kritikk blir riktignok 

kategorisk avvist av Kommisjonen.185 

Det kan derfor sies at en større avklaring av Kommisjonens benyttelse av tredjeparters innspill 

ville være fordelaktig i forhold til å skape større juridisk klarhet i fusjonskontrollen.  

5.3 Innovasjon og fusjonskontroll 
 

Innovasjon er i dag et av hovedmålene i EUs strategi for 2020.186 Hvordan man regulerer 

fusjonskontrollen vil da spille en sentral rolle for å nå målet om videre innovasjon i markedet. 

Herunder vil utformingen av avhjelpende tiltak spille en viktig rolle for å kunne tilrettelegge 

for videre innovasjon. Det er da interessant at fusjonskontrollen i seg selv i liten grad peker på 
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tilretteleggelse av innovasjon gjennom de avhjelpende tiltakene. Selv om tilretteleggelse for 

innovasjon, som nevnt er en av de viktigste redskapene i den Europeiske Unions strategi for 

2020, og EU selv understreker at lavere priser, bedre utvalg og kvalitet (forbrukervelferd) er 

et resultat av innovasjon187, så er Kommisjonen i større grad tilbøyelig til å godkjenne 

effektivitetsforsvaret i vurderinger av ikke-horisontale fusjoner. Selv om Kommisjonen 

understreker at horisontale fusjoner også vil kunne medføre effektiviteter,188 så vil 

effektivitetsforsvaret i større grad kunne godkjennes ved vertikale og konglomeratfusjoner.189   

En rekke forfattere har diskutert sammenhengen mellom fusjoner og innovasjon. Ingen av 

disse finner en automatisk sammenheng mellom fusjoner og fremtidig innovasjon. Det stilles 

dog opp faktorer som kan forutse den fremtidige innovasjonen etter fusjonen. Blant annet er 

mulighetene for økt innovasjon ex post redusert hvis de fusjonerende partene innehar samme 

type teknologi, og fusjoner mellom virksomheter med komplementære teknologier vil i 

mange tilfeller føre til synergier og dermed økt innovasjon ex post. Det siste er dog avhengig 

av hvordan ledelsen i virksomheten utnytter det effektivitetspotensialet som oppstår på grunn 

av fusjonen.190   

5.4 Virksomheters effektivitetsforsvar 
 

Så hvilken rolle spiller innovasjonshensynet i vurderingen av de avhjelpende tiltakene? 

Skulle virksomhetene fremlegge effektivitetsgevinster som et forsvar for godkjennelse av 

fusjonen, må det kunne ses i sammenheng med at virksomhetene mener de vil oppnå 

synergier som vil føre til høyere forbrukervelferd gjennom høyere effektivitet for de 

fusjonerende virksomheter og dermed lavere priser.  

 Det kan overordnet skilles mellom statiske og dynamiske effektivitetsgevinster. Innovasjon 

knytter seg da til de dynamiske effektivitetsgevinster, hvor resultatet er lavere priser og 

høyere investeringer191, som igjen skal føre til bedre forbrukervelferd.  
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Et effektivitetsforsvar av virksomhetene for å tilrettelegge for innovasjon ex post blir dog 

overflødig, da virksomheter sjelden argumenterer for effektivitetsgevinster når de 

argumenterer for en fusjon med avhjelpende tiltak. Veugelers tar overordnet opp denne 

problemstillingen.192 Veugelers konkluderer at selv om Kommisjon har mulighet til å vurdere 

innovasjonseffektene av fusjoner i sine vurderinger, benyttes dette i mindre grad. Dette er 

begrunnet med at det å ikke argumentere for godkjennelse av fusjonen grunnet 

effektivitetsgevinster, ikke vil ha en negativ effekt for utfallet av vurderingen. Hvis 

virksomhetene argumenterer for effektivitetsgevinster, kan dette hentyde at det er betydelige 

negative effekter av fusjonen å overkomme effektivitetsgevinstene. Dette kan igjen redusere 

forbrukervelferden, da det kan medføre at fusjoner som medfører effektivitetsgevinster ikke 

blir godkjent. 193  

Da Kommisjonen må vurdere må vurdere effektivitetsgevinstene med bakgrunn i den 

informasjonen de har ved vurderingen av fusjonen, vil da sannsynligheten 

effektivitetsgevinstene vil ha effekt spille en den avgjørende rolle. Virksomhetene vil også 

vurdere kostnadene ved å fremlegge et effektivitetsforsvar. Skulle man gå over til en ex post 

fusjonskontroll, for å forhindre at avhjelpende tiltak pålegges effektivitetsfremmende 

fusjoner, vil dette avhenge av kvaliteten til informasjonen ex post. Hvis man vurderer 

samfunnsgevinstene av en fusjon vil en ex post vurdering av fusjoner være hensiktsmessig, 

hvis tilgangen til informasjon ex post er stor. Altså en betydelig mulighet til å vurdere 

effektene av fusjonen. 194 I relasjon til de avhjelpende tiltakene, så vil virksomheter ha 

insentiv til lavest mulige transaksjonsomkostninger. Det må antas at det ved et 

effektivitetsforsvar er høyere sannsynlighet for at Kommisjonen ikke vil godkjenne fusjonen i 

fase 1 undersøkelser og heller evt. godkjenne dette etter fase 2 undersøkelser. Den overnevnte 

diskusjonen omkring den uklare definisjonen av forbrukervelferd i konkurranseretten, vil 

heller ikke øke virksomheters insentiver til å fremlegge et effektivitetsforsvar ved en 

fusjonsanmeldelse.    

Det manglende effektivitetsforsvaret for virksomheter vil også kunne ses med bakgrunn i at 

hverken EU-retten eller Kommisjonen har i stor grad har argumentert for 

effektivitetsgevinster i sine avgjørelser ved avhjelpende tiltak.195 Dette underbygger at 
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virksomhetene ikke sjelden fremlegger et effektivitetsforsvar hvis Kommisjonen mener at 

fusjonen skal modifiseres ved avhjelpende tiltak, da Kommisjonen kun kan vurdere tiltak 

fremlagt av virksomhetene. Virksomhetenes lave insentiv blir spesielt gjeldende i den 

farmasøytiske industrien, da viktigheten av videre innovasjon ex post er avgjørende for å 

produsere nye produkter, som i siste ende vil komme forbrukerne til gode. I forhold til de 

avhjelpende tiltakene vil heller ikke de korte tidsfristene øke insentivene for hverken 

Kommisjonen eller virksomhetene til å inndra et effektivitetsforsvar. Videre vil 

virksomhetenes ønske om å unngå transaksjonsomkostningene ved fase 2 undersøkelser være 

med på å ytterligere redusere mulighetene for et effektivitetsforsvar.  

Dette er et klart problem i den nåværende fusjonsreguleringen. En slik konklusjon er dog 

under antagelsen av at problemene med asymmetrisk informasjon er stor for virksomhetene. 

En slik asymmetrisk informasjon vil dog under antagelse av uklarheten omkring 

proporsjonalitetsprinsippet kunne sies å finnes ved de avhjelpende tiltakene. Dette bygger da 

igjen opp under viktigheten av innledende samtaler med Kommisjonen for å kunne øke 

mulighetene for et mulig effektivitetsforsvar.      

5.5 Farmasøytiske markeder 
 

I den senere hendelsesstudie har jeg valgt å fokusere på fusjonsgodkjennelser ved avhjelpende 

tiltak ved de farmasøytiske fusjoner. Dette er begrunnet med at denne industrien er 

kjennetegnet ved: 1. høye investeringer og risiko forbundet med FoU, 2. stor grad av nasjonal 

og internasjonal regulering, 3. patentbeskyttelse er essensielt, da medisiner lett kan kopieres, 

4. inntektene kommer fra en mindre del av produktporteføljen.196  

Effekten av de avhjelpende tiltak i fusjoner innen dette markedet er mer essensiell, da nye 

medisiner er viktig for videre bekjempelse av sykdommer. Med andre ord, fusjonering er en 

viktig vekstrategi for farmasøytiske virksomheter i EU.197 Grunnet de høye investeringer vil 

effektivitetsgevinster gjennom fusjoner spille en viktig rolle. I hvilken grad de avhjelpende 

tiltakene dermed tilrettelegger for effektivitetsgevinster og samtidig opprettholder 

konkurransesituasjonen ex post er da avgjørende. Dette må ses med bakgrunn i at den 

farmasøytiske industrien skiller seg ut fra andre innovasjonstunge industrier, da det i den 
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farmasøytiske industrien er en lavere grad av nettverkseffekter og derfor vil 

adgangsbarrierene være relativt høye.198   

5.5.1 Hvordan benytter Kommisjonen avhjelpende tiltak ved farmasøytiske 

fusjoner? 
 

Siden avhjelpende tiltak ble en mulighet i fusjonskontrollen er 143 saker blitt fusjonsanmeldt 

innen den farmasøytiske industrien.199  

Av disse har 32 blitt godkjente med avhjelpende tiltak, etter fase 1 og fase 2 undesøkelser.200 

22 % av fusjonsanmeldelsene i den farmasøytiske industrien blir da underlagt fase 1 eller 2.201 

30 fusjoner innen den farmasøytiske industrien er blitt godkjente etter fase 1 undersøkelser, 

og ingen fusjonsanmeldelser har blitt underlagt fase 2 undersøkelser under den nye 

fusjonsforordningen, som trådte i kraft i 2004. Da Kommisjonen er interessert i å unngå type 

2 feil, er det interessant at ingen saker går videre til fase 2 undersøkelser. Spesielt med tanke 

på kompleksiteten ved vurderingen av fusjoner i den farmasøytiske industrien. 

Kompleksiteten til en vurdering av en farmasøytisk fusjon vil ses i det følgende.        

5.5.2 Markedsvurdering av de farmasøytiske fusjoner 
 

Den farmasøytiske industrien skiller seg ut fra andre industrier, da markedet i EU er 

prisregulert.202 Virksomhetene har da ofte reduserte muligheter til å øke prisene. Videre vil 

den endelige forbruker ofte ikke selv bestemme prisen, men denne beslutningen går igjennom 

forsikringsselskaper.203 For det tredje, så vil konkurransen være preget av patenter. Generiske 

produkter kan således kun komme inn på markedet etter at patentperioden har gått ut.204 
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I vurderingen av farmasøytiske fusjoner, og i hvilke markeder det menes at fusjonen skaper 

konkurransemessige problemer, deler Kommisjonen opp produktmarkedet i tre grupper.  

Gruppe 1 er markeder hvor de fusjonerende parter oppnår en markedsandel på mer enn 35 % 

og økningen er over 1 %. Gruppe 2 er markeder hvor de fusjonerende parter oppnår en 

markedsandel på over 35 %, men økningen er under 1 %. Gruppe 3 markeder er de situasjoner 

hvor de fusjonerende parter vil oppnå en markedsandel på mellom 15 og 35 %. Det er i disse 

gruppe 1 markedene hvor Kommisjonen foretar en videre undersøkelse og dermed vurderer 

om fusjonen skal pålegges avhjelpende tiltak, da gruppe 2 og 3 markeder i de fleste tilfeller 

ikke vil medføre konkurransemessige betenkeligheter.205 Kommisjonen har således en klar 

praksis i vurderingen av de farmasøytiske fusjonene.  

5.6 Delkonklusjon 
 

Innovasjon og konkurranserett er to motpoler som møter hverandre i fusjonskontrollen, og det 

er ingen automatisk sammenheng mellom fusjoner og fremtidig innovasjon. 

Fusjonskontrollen vil spille en større rolle som en flaskehals for videre innovasjon i markeder 

som preges av høy innovasjon for videre vekst.  Innovasjonshensynet spiller en mindre rolle i 

vurderingen av fusjoner, da virksomheter har redusert insentiv til å fremlegge et 

effektivitetsforsvar under dagens regulering. Dette vil da kunne medføre at fusjoner som 

medfører effektivitetsgevinster og da høyere forbrukervelferd, går tapt. Dette er med 

bakgrunn i at virksomhetene selv fremlegger de mulige løsningene på de konkurransemessige 

betenkeligheter, og at Kommisjonen da ikke kan vurdere andre løsninger enn de 

virksomhetene har fremlagt.  

Overordnet er Kommisjonens mål med de avhjelpende tiltakene å forhindre en dominerende 

stilling, som følge av fusjonen ex post.Den farmasøytiske industrien skiller seg ut i fra andre 

markeder, da virksomhetene ofte er underlagt streng prisregulering. I markedstesten av de 

avhjelpende tiltakene benyttes i stor grad spørreundersøkelser av tredjeparter, dette er en 

svakhet i forhold til tredjeparters insentiver. 
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6. Hendelsesstudie av avhjelpende tiltak 

 

Bakgrunnen og teorien bak en hendelsesstudie er forklart i metodeavsnittet.206 I det følgende 

vil sammenhengen mellom virksomhetenes aksjeavkastning og fusjonskunngjøringen og 

fusjonsgodkjennelsen forklares, innen resultatene fra hendelsesstudien diskuteres. 

For å teste effektene av de avhjelpende tiltakene vil det måles opp mot konkurrentene i 

markedet. Fordelen er da at Kommisjonen igjennom sine beslutninger kunngjør hvem som er 

de pågjeldende konkurrenter for den gitte fusjon i de konkurransebegrensende markeder 

identifisert.207 Det er disse konkurrentene i de konkurransebegrensende markedene som er 

lagt til grunn for analysen.   

Så vidt meg bekjent har det ikke tidligere blitt gjort en hendelsesstudie av avhjelpende tiltak 

ved farmasøytiske fusjoner. En hendelsesstudie av telekommunikasjonsfusjoner i EU ble 

gjennomført Angelov et. al.208 Gjennom sin analyse fant de at Kommisjonens bruk av 

avhjelpende tiltak på fusjoner i denne industrien ikke var effektive, selv om de var pålagt ved 

konkurransebegrensende fusjoner. Videre ble det funnet at de avhjelpende tiltakene ofte førte 

til en fordel for konkurrentene i markedet og at de avhjelpende tiltakene ble pålagt 

effektivitetsfremmende fusjoner.209En svakhet ved deres undersøkelse kan sies å være at det 

ble benyttet et kort estimeringsvindu på. Duso kommer også frem til lignende resultater.210   

 
 

 

 

 
 

6.1 Fusjoner og markedsreaksjoner 
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Markedsreaksjonen på en fusjon eller en godkjennelse kan illustreres i følgende figur: 

 

 

 

 

 

Figur 6 

Hvor 𝑇0 er hendelsesdatoen og pilene illustrer da markedsreaksjonen på den gitte hendelsen.  

Cox og Porter og Eckbo argumenterer for sammenhengen mellom de fusjonerende 

virksomheter og konkurrerende virksomheters profitt som følge av en fusjon.211 Deres 

konklusjoner kan sammenfattes slik i forhold til markedsreaksjonen til en gitt hendelse: 
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virksomheter virksomheter markedsreaksjonen 

  Redusert konkurranse, 

høyere priser og lavere 

forbrukervelferd. 

  Økt effektivitet for de 

fusjonerende virksomheter, 

lavere priser, økt 

forbrukervelferd. 

  Redusert effektivitet for de 

fusjonerende virksomheter, 

høyere priser, redusert 

konkurranse og 

forbrukervelferd. 

  Økt konkurranse, lavere 

priser og høyere 

forbrukervelferd. 

Figur 7
212

 

Disse teoretiske antagelsene vil utgjøre grunnlaget for den videre diskusjonen omkring 

virksomheter og konkurrentenes CAR ved fusjoner og fusjonsgodkjennelsen.  

CAR og fusjoner 

I forhold til modellen vil CAR ved fusjoner enten ha positiv eller negativ effekt på de 

fusjonerende partene. En fusjon som gir effektivitetsgevinster eller økte markedsandeler ex 

post er ventet å gi positiv CAR på de fusjonerende virksomheter. Hvis effektivitetsgevinster 

er hovedresultatet av fusjonen er virksomhetenes CAR forventet å være positiv, hvor imot de 

konkurrerende parters CAR er forventet å være betydelig negativ.  Hvis økte markedsandeler 

ses på som resultatet av fusjonen, vil konkurrentene oppnå en betydelig positiv CAR.213 I 

tilfellet hvor fusjonskunngjøringen medfører en negativ CAR for de fusjonerende 

virksomheter og for konkurrentene i markedet vil resultatet være uklart. Slike fusjoner kan 
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dog være konkurransefremmende da det kan lede til lavere priser og dermed høyere 

forbrukervelferd.214  

Et annet tilfelle er hvor konkurrentene i markedet oppnår en positiv CAR som følge av 

fusjonen, men de fusjonerende parter oppnår en negativ CAR. Et slikt resultat av fusjonen vil 

kunne ha en negativ effekt på konkurransen da det kan antas at de fusjonerende parters 

mulighet til å konkurrere effektivt i markedet ex post er reduserte. Dette skaper da en 

situasjon som Kommisjonen ikke kan regulere, 215 da konkurrentene i markedet ikke kan 

pålegges avhjelpende tiltak uten å ha handlet i strid med konkurranselovgivningen.  

CAR og avhjelpende tiltak 

Ved å pålegge avhjelpende tiltak på fusjoner kan det oppstå to situasjoner: 1. Kommisjonen 

pålegger avhjelpende tiltak på en fusjon som er konkurransebegrensende, eller 2. 

Kommisjonen pålegger avhjelpende tiltak på en fusjon som ikke er konkurransebegrensende. 

Det vil da oppstå type 1 feil hvis kommisjonen pålegger avhjelpende tiltak på en fusjon som 

ikke er konkurransebegrensende.  

Ved avhjelpende tiltak ved en konkurransebegrensende fusjon vil dette medføre at de 

fusjonerende virksomheters CAR vil være negativ ved godkjennelsesdatoen. Da kommisjonen 

har som mål å bringe konkurransesituasjonen tilbake til ex ante, så skal CAR i teorien 

medføre en utjevning av den positive CAR før fusjonen. Den negative CAR ved 

Kommisjonens godkjennelsesdato skal dog ikke være så negativ at den positive reaksjonen 

ved kunngjøringen fullstendig elimineres, da investorene fortsatt forutser 

effektivitetsgevinster som følge av fusjonen.216 Hadde dette vært tilfellet ville ingen 

virksomheter hatt insentiv til å fremlegge avhjelpende tiltak for å få gjennomført sin fusjon. 

Videre vil konkurrentenes CAR også forventes å være negativ. Et slikt resultat peker da på at 

konkurransesituasjonen vil være preget av økt konkurranse, lavere priser og høyere 

forbrukervelferd.217 Konkurransesituasjonen er således opprettholdt ex post.  
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I de tilfeller hvor Kommisjonen har pålagt avhjelpende tiltak på en konkurransefremmende 

fusjon, altså feilaktig krevd avhjelpende tiltak, vil dette lede til en betydelig negativ CAR for 

de fusjonerende virksomheter. Konkurrentene i markedet vil ved et slikt tilfelle kunne ventes 

å ha en betydelig positiv CAR.218 Da det er virksomhetene selv som vurderer om de skal 

fremlegge avhjelpende tiltak eller ikke vil et slikt resultat være i bakgrunn av deres 

feilvurdering. Vurderingen relaterer seg da til hvorvidt Kommisjonen feilaktig har vurdert at 

fusjonen var konkurransebegrensende. Det kan da igjennom en hendelsesanalyse vurderes 

effektene av både kunngjøringen av fusjonen og Kommisjonens godkjennelse ved 

avhjelpende tiltak, for å vurdere om de avhjelpende tiltakene er pålagt korrekt og om de i det 

hele burde ha blitt pålagt.   

Det siste tilfellet vil være hvor Kommisjonen korrekt har vurdert at fusjonen er 

konkurransebegrensende, men de avhjelpende tiltakene er ikke nok til å fjerne de 

konkurransemessige aspekter. Dette vil ikke lede til noen signifikante endringer i hverken de 

fusjonerende virksomheter eller konkurrentenes CAR.219    

6.2 Hypoteser 
220 

Ut ifra det ovenstående kan følgende hypoteser oppsettes: 

𝑯𝟏𝟏: En signifikant økning i konkurrenters avkastning ved fusjonen indikerer en 

konkurransebegrensende fusjon.  

𝑯𝟏𝟐: En signifikant reduksjon i konkurrenters avkastning som følge av fusjonen 

indikerer at deres mulighet til å øke prisene eller utøve markedsmakt er begrenset.   

Bevis av hypotese 𝐻12 indikerer at fusjonskontrollen er effektiv. Da det pålegges avhjelpende 

tiltak som fremmer konkurransesituasjonen ex post. Hvis de avhjelpende tiltakene er pålagt en 

konkurransefremmende fusjon, men fører til en negativ avkastning ex post vil dette si at de 

avhjelpende tiltakene hadde den effekt å opprettholde konkurransesituasjonen ex post, men 
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medfører at forbrukervelferden kan ha blitt redusert ved at en konkurransefremmende fusjon 

ble pålagt avhjelpende tiltak. Slike resultater vil kunne defineres som delvis effektive.     

𝑯𝟐𝟏: En signifikant reduksjon i konkurrentenes avkastning indikerer en 

konkurransefremmende fusjon.  

𝑯𝟐𝟐: Hvis fusjonen medfører en signifikant positiv avkastning på konkurrentenes 

avkastning indikerer det at de fusjonerende parter ikke vil kunne oppnå 

effektivitetsgevinster av fusjonen.  

Skulle hypotese 𝐻22 bevises indikerer dette at fusjonskontrollen ikke er effektiv, da dette vil 

medføre at Kommisjonen pålegger avhjelpende tiltak på en konkurransefremmende fusjon, 

som i siste ende vil redusere forbrukervelferden. Eller at Kommisjonen pålegger avhjelpende 

tiltak som ikke adresserer de konkurransemessige begrensninger i god nok grad.  

Ved å teste de pågjeldende hypoteser kan man videre undersøke de relevante sakene, og 

dermed vurdere de gitte avhjelpende tiltakene i den gitte sak for å vurdere riktigheten  av 

Kommisjonens beslutning om å pålegge disse.   

6.3 Resultater 
221 

I det følgende diskuteres resultatene av hendelsesstudien for 5 av de farmasøytiske fusjonene 

Kommisjonen har godkjent etter avhjelpende tiltak etter forordningen fra 2004. Sakene vil da 

diskuteres i forhold til de ovenstående hypoteser, for å vurdere om Kommisjonen gjorde rett i 

å pålegge fusjonen avhjelpende tiltak og hvorvidt de avhjelpende tiltakene var med på å 

opprettholde konkurransesituasjonen ex post. Konkurrentene i de forskjellige fusjonssakene er 

de konkurrenter som var på markedet hvor Kommisjonen fant at fusjonen ville være 

konkurransebegrensende, samt hvor konkurrentene var børsnoterte selskaper, da dette er et 

krav for en hendelsesstudie.222 I fusjonen mellom Teva og Ratiopharm223, var ikke 

Ratiopharm børsnotert. Det er derfor antatt at investorenes vurdering av fusjonen er belyst 

igjennom avkastningen på Teva sine aksjer. I de tilfellene hvor konkurrentene er et 

datterselskap er moderselskapet benyttet som proxy.   
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På bakgrunn av de teoretiske antagelsene omkring markedsreaksjonene for de fusjonerende 

parter og konkurrentene i markedet, har Kommisjonen pålagt avhjelpende tiltak i flere saker 

hvor fusjonen faktisk ville lede til effektivitetsgevinster, som ville i siste ende resultert i økt 

forbrukervelferd. Resultatene er dermed i korrelasjon med de resultater Angelov et. al. og 

Duso fant i sine hendelsesstudier av effektene av fusjoner med avhjelpende tiltak.224 

Resultatene for de fem sakene blir forklart i det følgende. 

6.3.1 Teva/Ratiopharm225 

   Fusjonerende 

virksomheter 

og konkurrenter 

CAR % 

Fusjonskunngj. 

CAR % Fusjonsgodkjennelse 

Kommisjonen (art. 6 (2)) 

   M.5865, 

TEVA/Ratiopharm 

18.3.2010 3.8.2010 

TEVA (kv) -0,59* -4,85** 

Ratiopharm (ov) Ikke børsnotert Ikke børsnotert 

Novartis/Sandoz  (k) -1,96 -0,58 

Johnson & Johnson 

(k) 

-1,52* -0,41* 

Sanofi-Aventis (k) -4,68 -3,62 

Merck KGAA (k) -8,29 10,75 

Stada (k) -6,5 -13,27 

   Figur 8 

𝑯𝟏𝟐 delvis bevist: delvis effektiv fusjonskontroll 

De fusjonerende parter ble pålagt å selge en rekke produkter, i hovedsak i Nederland, for å 

avbøte de konkurransemessige betenkeligheter.226 

Kunngjøring: 

På bakgrunn av den ovenstående teori, kan det stilles betenkeligheter i forhold til hvorvidt 

fusjonen i seg selv var konkurransebegrensende i utgangspunktet, og hvorvidt fusjonen skulle 

ha blitt pålagt avhjelpende tiltak da fusjonen i teorien kunne ha medført økt forbrukervelferd. 

Kommisjoen fant dog at det måtte pålegges avhjelpende tiltak.  

                                                                 
224

 Angelov et. al., 2012, Competitive Effects of Merger Remedies in Europe’s High-Tech Industry, Duso, 
Tomaso, 2006, How Effective is European Merger Control?  
225

 Sak nr. Comp/m.5865-Teva/Ratiopharm, 2010. 
226

Ibid, s. 72-73 og 77 (avsnitt 478 og 499).  
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Godkjennelse: 

Som det ses medførte Kommisjonens beslutning en signifikant negativ CAR for de 

fusjonerende parter. Etter antagelsene vil dette indikere at de avhjelpende tiltakene ble pålagt 

en konkurransefremmende fusjon. Over det hele var det ingen signifikant reaksjon for 

konkurrentene.  

Hypotese 𝐻12 er dermed delvist bevist og de avhjelpende tiltakene var dermed til en viss grad 

pålagt korrekt for å oppretholde konkurransesituasjonen ex post. Da det ses en betydelig 

negativ CAR for Teva ved godkjennelsesdatoen, kan dette indikerer at forbrukervelferden ble 

ytterligere redusert ved at det ble pålagt avhjelpende tiltak.      

6.3.2 Reckitt Benckiser/SSL227 

Fusjonerende 

virksomheter 

og konkurrenter 

CAR % 

Fusjonskunngj. 

CAR % 

Fusjonsgodkjennelse 

Kommisjonen (art. 6 (2)) 

  M.5953, RECKITT 

BENCKISER / S SL 

21.7.2010 25.10.2010 

 

Reckitt B. (kv) 1,15* -2,83 

SSL (ov)  30,43* -11,95 

J&J (McNeil) (k) 0,61** 2,71 

Church & Dwight 

(k) 

-5,18 4,5 

Merck Inc (S&P) 

(k) 

4,97 -1,62* 

            Figur 9 

𝑯𝟐𝟐 bevist: ikke effektiv fusjonskontroll 

Kommisjonen fant at fusjonen ville skape konkurransemessige betenkeligheter på markedet i 

Irland og Storbritannia.228 

Kunngjøringen: 

Ved godkjennelsen ses en klar signifikant positiv effekt på SSL og en positiv effekt på Reckitt 

Benckiser. For konkurrenten J & J ses en mindre signifikant positiv CAR. Over det hele må 
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 Sak nr.  Comp/m.5953-Reckitt Benckiser/SSL, 2010. 
228

 Ibid, s. 14-15 (avsnitt 74-79). 
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dog reaksjonene til konkurrentene ikke sies å være betydelige.229 På bakgrunn av dette vil det 

ikke kunne sies om fusjonen medførte effektivitetsgevinster eller markeds styrke ex post. Å 

vurdere om det var korrekt å pålegge avhjelpende tiltak, på bakgrunn av de teoretiske 

antagelser, vil dermed ikke være mulig.    

Godkjennelsen: 

Godkjennelsen medførte over det hele få signifikante resultater for både de fusjonerende 

parter og de konkurrerende virksomheter.230 Med bakgrunn i de teoretiske antagelser vil dette 

kunne underbygge at fusjonen var konkurransebegrensende og dermed skulle ha blitt pålagt 

avhjelpende tiltak. Tiltakene var dog ikke nok til å kunne adressere de konkurransemessige 

betenkeligheter. Hypotese  𝐻22 er dermed bevist.  

6.3.3 Novartis/GSK231 

Fusjonerende 

virksomheter 

og konkurrenter 

CAR % 

Fusjonskunngj. 

CAR % 

Fusjonsgodkjennelse 

Kommisjonen (art. 6 (2)) 

  M.7275, NOVARTIS 

/ 

GLAXOSMITHKLIN

E ONCOLOGY 

BUSINESS  

22.4.2014 28.1.2015 

Novartis (kv)/(ov) -1,14* -2,24* 

Glaxosmithkline 

(ov)/(kv) 

-4,2* 2,9* 

Roche (k) -0,68 -6,76* 

AstraZeneca (k) -8,9* -1,25 

  Figur 10 

𝑯𝟏𝟐 delvis bevist: delvis effektiv fusjonskontroll. 

                                                                 
229

 J&J er moderselskapet ti l  McNeil. Det antas derfor at fusjonen medførte i  mindre grad J&J avkastning da 
virksomheten opererer over hele verden.  
230

 Merck Inc er moderselskapet ti l  Scherling-Plough. Det antas derfor at fusjonen medførte i  mindre en effekt 
på avkastningen, da virksomheten opererer over hele verden. 
231

 Sak nr.  Comp/m.7275-Novartis/Glaxosmithkline oncology business, 2015. Det skal nevnes at GSK samtidig 

gjennomførte en fusjon med deler av Novartis, som vil  ha påvirket resultatene til  GSK (sak nr. Comp/m.7276 -
Glaxosmithkline/Novartis (excl. Influenca)/Novartis consumer healthbusiness). 
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Kommisjonen fant at fusjonen ville skape konkurransemessige betenkeligheter på to 

markeder. Navnlig markedet for B-Raf og MEK hemmere.232 Konkurrentene på disse 

markedene var henholdsvis Roche og AstraZeneca.  

Kunngjøringen: 

Det kan igjen stilles spørsmålstegn ved om fusjonen skulle ha blitt pålagt avhjelpende tiltak, 

da både de fusjonerende parter og konkurrenter opplever en signifikant negativ CAR ved 

godkjennelsesdatoen. Fusjonen kan da ha vært konkurransefremmende og skulle dermed ikke 

ha blitt pålagt avhjelpende tiltak. 

     Godkjennelsen: 

Påleggelse av avhjelpende tiltak førte dog til at fusjonerende parter og konkurrenter opplevde 

en negativ CAR. Hypotese 𝐻11 er dermed delvis bevist, og de avhjelpende tiltakene førte da 

til en økt konkurransesituasjon ex post. Det kan også være tilfellet at forbrukervelferden ex 

post ville vært høyere uten avhjelpende tiltak.    

6.3.4. Akzo Nobel/ICI233 

Fusjonerende 

virksomheter 

og konkurrenter 

CAR % 

Fusjonskunngj. 

CAR % 

Fusjonsgodkjennelse 

Kommisjonen (art. 6 (2)) 

  M.4779, Akzo 

Nobel/ICI 

13.08.2007 13.12.2007 

Akzo Nobel (kv) -14,28* -5,46 

ICI (ov) -5,56* -1,91 

Sherwin 

Williams (k) 

6,52 2,52 

Fleetwood (k) -1,92 -11,16 

Sigma Kalon (k) 15,12 13,1 

  Figur 11 

𝑯𝟐𝟏 bevist: ikke effektiv fusjonskontroll  

                                                                 
232

 Ibid, s. 7 (avsnitt 33). 
233

 Sak nr. Comp/m.4779-Akzo Nobel/ICI,  2007. Avgrenset ti l  hvor Kommisjonen fant konkurransemessige 
betenkeligheter på markedet i  Irland, Storbritannia og Belgia. 
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Kommisjonen fant at fusjonen ville skape konkurransemessige betenkeligheter markedet i 

England, Irland og Belgia. Konkurrentene identifisert på dissemarkedene var Fleetwood, 

Sigma Kalon og Sherwin Williams.234 

Kunngjøringen: 

Det ses en signifikant negativ CAR for de fusjonerende parter, samt en ikke signifikant CAR 

for konkurrentene. Dette indikerer at de avhjelpende tiltakene ikke skulle ha blitt pålagt 

fusjonen, da fusjonen ikke var konkurransebegrensende.  

Godkjennelsen 

Fusjonen skulle i utgangspunktet ikke ha blitt pålagt avhjelpende tiltak. Ved Kommisjonens 

godkjennelse ses ingen signifikante resultater for hverken de fusjonerende parter eller for 

konkurrentene. Skulle det antas at fusjonen var konkurransebegrensende, så var tiltakene ikke 

adressert de konkurransemessige problemer i stor nok grad. Hypotese 𝐻21 er da bevist. 

Konkurransesituasjonen ble dermed ikke opprettholdt ex post.   

6.3.5Abbott/Solvay235 

Fusjonerende 

virksomheter 

og konkurrenter 

CAR % 

Fusjonskunngj. 

CAR % 

Fusjonsgodkjennelse 

Kommisjonen (art. 6 (2)) 

  M.5661 

Abbott/Solvay 
28.9.2009 11.2.2010 

Abbott (kv) (se 

på datoene) 
8,18  0,86  

Solvay (ov) 1,04 -1,14 

Gen-Probe (k)   8,52 5,11  

Luminex (k) 16,54  13,16 

  Figur 12 

𝑯𝟐𝟐 bevist: ikke effektiv fusjonskontroll. 

Abbott foreslo å selge sin Innogentetics virksomhet med tilknytning til det europeiske 

området236. Dette ble godkjent av Kommisjonen som et avhjelpende tiltak for å opprettholde 

konkurransesituasjonen.237   
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Ibid, s. 29 (avsnitt 29). 
235

Sak nr. Comp/m.5661-Abbott/Solvay Pharmaceuticals, 2010. 
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Kunngjøringen: 

De ikke signifikante resultatene for både de fusjonerende partene og konkurrentene indikerer 

at en økt markedsstilling ex post ikke dominerte denne fusjonen, og de avhjelpende tiltakene 

skulle ikke ha blitt pålagt denne fusjonen.  

Godkjennelsen 

Som det ses var det ingen signifikant reaksjon for hverken de fusjonerende parter eller 

konkurrentene ved kunngjøringsdatoen. Skulle man videre anta at fusjonen faktisk var 

konkurransebegrensende, og dermed skulle ha blitt pålagt avhjelpende tiltak, så adresserte 

ikke de avhjelpende tiltakene de konkurransemessige betenkeligheter. Hypotese 𝐻22 er 

dermed bevist.     

6.4 Kan det trekkes noen sammenligninger mellom de forskjellige sakene? 

 

I forhold til de avhjelpende tiltakene er disse forskjellige fra sak til sak. Det kan således ikke 

trekkes en rød tråd relatert til typen av avhjelpende tiltak relatert til deres manglende evne til å 

opprettholde konkurransesituasjonen ex post.  

Resultatene bygger dog opp om antagelsen av at effektivitetsgevinster spiller en liten rolle i 

vurderingen av avhjelpende tiltak. Dette er som nevnt med bakgrunn i at slik reguleringen 

vedrørende de avhjelpende tiltakene nå er utformet, så vil virksomheter ha lite insentiv til å 

fremlegge et effektivitetsforsvar. At alle sakene ble godkjent etter fase 1 undersøkelser vil 

også kunne være med på at effektivitetsforsvaret spiller en mindre rolle. Analysen viser at 

Reckitt/SSL, Akzo-Nobel/ICI og Abbott/Solvay ikke skulle ha blitt pålagt avhjelpende tiltak. 

Videre er det uklart om hvorvidt fusjonene mellom Teva/Ratiopharm og Novartisk/GSK 

faktisk var konkurransebegrensende. 

Den farmasøytiske industrien er preget av hurtige endringer grunnet høy innovasjon. En 

statisk undersøkelse av denne industrien kan dermed se ut til ikke å være fordelaktig. 

Kommisjonens praksis med å se på konkurransesituasjonen for en rekke enkelte produkter, vil 

dermed antas å kunne redusere fremtidig innovasjon, ved å pålegge avhjelpende tiltak ved 

ellers effektivitetsfremmende fusjoner. En mer overordnet analyse av de konkurransemessige 

effektene burde dermed gjennomføres. En annen tilgang vil være å overlate den 
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konkurransemessige reguleringen av de farmasøytiske virksomhetene til de nasjonale 

myndighetene. Det vil være naturlig å anta at disse vil ha større kjennskap til utviklingen og 

de lokale markedene i sin helhet. Kommisjonen får dog innspill fra de pågjeldende 

medlemsstatene ved en undersøkelse.238 Ytterligere er det i de fleste sakene pålagt strukturelle 

tiltak. Som allerede nevnt er den farmasøytiske industrien underlagt prisregulering, og 

atferdsmessige tiltak vil dermed kunne være fordelaktig i denne typen fusjoner.  

Hendelsesanalysen av de avhjelpende tiltakene relaterer seg til hvorvidt Kommisjonen har 

pålagt avhjelpende tiltak korrekt. Virksomhetene vil naturlig nok spille en betydelig rolle i 

effekten, da disse utformer de avhjelpende tiltakene. Grunnen til mange av de feilslåtte 

tiltakene vil kunne være med bakgrunn i at de fusjonerende virksomhetene som nevnt vil 

handle i egeninteresse. I fusjonene hvor de avhjelpende tiltakene ble pålagt i en 

konkurransefremmende fusjon, og virksomhetene fortsatt gjennomførte fusjonen med disse 

tiltakene, vil kunne ses i bakgrunn av at de fusjonerende virksomhetene ved de avhjelpende 

tiltakene som oftest selger seg helt ut av det gitte markedet. Da virksomhetene fortsatt 

fusjonerer etter de avhjelpende tiltakene, vil dette kunne underbygge antagelsen om at de 

fusjonerende virksomheter handler i egeninteresse, ved at de fremlegger avhjelpende tiltak 

som ikke har betydelig konkurransemessig effekt. Den overordnede in signifikante reaksjonen 

på konkurrentene kan ses i bakgrunn av at den farmasøytiske industrien som nevnt er 

prisregulert, en prisøkning ex post vil dermed være lite sannsynlig.  

6.5 Svakheter ved analysen  
 

Analysen bærer svakheter i de tilfeller hvor enten den oppkjøpte virksomhet eller 

konkurrenter på markedet ikke er børsnoterte. Det kan i disse tilfellene ikke med sikkerhet 

sies å være den korrekte reaksjonen for konkurrentene, da ikke alle konkurrenters reaksjon er 

tatt med i analysen. Videre er det en svakhet at flere av selskapene er internasjonale 

virksomheter. En fusjon i et marked som i mindre grad påvirker deres samlede portefølje, vil 

dermed kunne ha mindre påvirkning på virksomhetenes aksjeavkastning.239 I de tilfeller hvor 

moderselskapet er benyttet som proxy vil dette også være gjeldende. Videre gjør 

tidsforskjellen mellom de forskjellige landene at kunngjøringen for fusjonen av partene selv 

og kunngjøringen for godkjennelse av Kommisjonen kan være forskjellig. Det kan dermed ha 

effekt på markedets reaksjon for de forskjellige landene. Det er dog europeiskes og 
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amerikanske selskaper. Da USA ligger bak i tid, vil ikke denne tidsforskjellen ha betydelig 

effekt. Dette vil også være gjeldende hvis fusjonskunngjøringen kunngjøres i USA, og det er 

begrenset med tid før børsene lukker i Europa. Videre er det en svakhet at aksjeavkastningen 

for de forskjellige virksomhetene kan ha vært påvirket av andre faktorer, og 

aksjeavkastningen på de forskjellige kunngjøringsdatoene dermed ikke gjenspeiler den 

faktiske avkastningen for virksomhetene. Dette endrer dog ikke det faktum at det for 

konkurrentene i markedet overordnet er en ikke signifikant reaksjon. Videre kan det ses på 

som en svakhet at det kun ses på hendelsesdatoen ved kunngjøringen eller fusjonen. Da 

sakene er nokså kompliserte, kan det hende at investorene ikke vil kunne forutse effektene av 

fusjonen på datoen for hendelsen. Det har på noen av fusjonene blitt gjort stikktester for å 

teste dette, uten at det har blitt funnet betydelige forskjeller. Fusjonene har videre blitt testet 

for et hendelsesvindu på 120 dager og en estimeringsperiode på 𝑡−5 til 𝑡+2 , uten at det har 

blitt sett en betydelig forskjell i resultatene over det hele. Det er en videre svakhet at det kun 

er benyttet en signifikanstest. Videre er det en svakhet at kun 5 av de 19 sakene har blitt 

vurdert, og at det behøves en analyse av samtlige fusjoner for å kunne trekke endelige 

konklusjoner. Det kan også ses på som en svakhet at enkelte av fusjonene er kun et oppkjøp 

av deler av virksomheten.  

6.6 Delkonklusjon 
 

Ut ifra resultatene kan det se ut som Kommisjonens håndhevelse ikke er så effektiv som man 

skulle ønske. I tre av de fem (Abbott/Solvay, Akzo-Nobel/ICI og Reckitt/SSL) undersøkte 

sakene var ikke de avhjelpende tiltakene nok til å opprettholde konkurransesituasjon ex post. 

Videre er det usikkert om fusjonene Teva/Ratiopharm og Novartis/GSK faktisk var 

konkurransebegrensende i utgangspunktet. De avhjelpende tiltakene var dog med på å 

opprettholde en konkurransesituasjon ex post i disse sakene. Det ses ingen klar sammenheng 

mellom de avhjelpende tiltakene som ble pålagt og hvilken effekt de hadde på 

konkurransesituasjonen ex post. Ut i fra de teoretiske antagelsene kan resultatene tyde på at 

Kommisjonens markedsdefinisjon er for smal i den farmasøytiske industrien. Overordnet kan 

det tyde på at den statiske og smale konkurransevurderingen av de farmasøytiske fusjonene 

ikke å være fordelaktig for forbrukervelferden ex post. Å overlate kontrollen til de nasjonale 

myndighetene eller i høyere grad benytte atferdsmessige tiltak vil kunne løse noen av 

problemene. De feilslåtte tiltakene vil også kunne ses i bakgrunn av at virksomhetene handler 

i egeninteresse.  
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7. Forslag til forbedringer for å øke sannsynligheten for vellykkede 

avhjelpende tiltak 
 

Både igjennom de teoretiske antakelser i forhold til svakhetene ved avhjelpende tiltak og ved 

hendelsesstudien har det blitt konkludert at de avhjelpende tiltakene ikke alltid vil være nok til 

å bringe konkurransesituasjonen tilbake til ex post.  Den resterende del av oppgaven vil 

fokusere på løsningsforslag for å redusere risikoen for feilslåtte tiltak. Det vil være feil å si at 

Kommisjonen ikke adresser problemene med de avhjelpende tiltakene, men etter min 

vurdering gjøres det ikke nok. Noen andre løsninger har allerede blitt diskutert igjennom 

oppgaven.   

7.1 Mulige løsning på problemet med tillitsmenn i fusjoner 
 

Den første løsning relaterer seg til gjennomføringen av salget av de avhjelpende tiltakene. 

Som beskrevet vil reguleringen, slik den er i dag, kunne skape agentproblemer i forhold til 

tillitsmannen. Den beste løsningen på de problemer knyttet til mellommannens rolle diskutert 

ovenfor vil være at tillitsmenn er faste ansatte i Kommisjonen og dermed ikke blir valgt av 

virksomhetene. En slik løsning vil ha den klare fordel at tillitsmannen ikke har andre 

insentiver enn å gjennomføre salg av virksomhetsenhetene til en annen virksomhet enn de 

som best vil kunne opprettholde konkurransesituasjonen ex post. I lys av Kommisjonens 

begrensede midler, vil dette kunne sies å være en lite sannsynlig løsning.  

En annen mulig løsning ville være å opprette faste tillitsmenn til de gitte industriområdene og 

at Kommisjonen velger tillitsmannen som får i oppgave å overvåke transaksjonsforløpet. 

Dette vil ha den fordel at Kommisjonen med større sikkerhet vet at tillitsmannen er kvalifisert 

til å gjennomføre oppgaven etter deres ønsker. Kommisjonen går da fra utvelgelse igjennom 

selvutvelgelse til screening. Dette kunne f. eks være en større gruppe av tillitsmenn som 

arbeider som freelancers for Kommisjonen og da får oppdrag fra Kommisjonen etter ønske. 

Inspirert av «PI Clubs»240 i shipping sektoren vil en slik ordning ha god effekt på reduksjon 

av muligheten fra avvik fra de ønskede resultater, i form av at avskjedigelse fra en slik 

forening vil ha den negative effekt på tillitsmannens rykte og dermed øke insentiver til å 

arbeide etter Kommisjonens ønsker.  
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  Skuld, An introduction to P&I insurance for mariners, 2015, s .6 (Shippingselskapene slår seg sammen for å 

dekke omkostninger ved forskjell ige hendelser som ikke kan forsikres. Avvik fra bestemmelsene vil  medføre tap 
av omdømme i en slik grad at man ikke kan bli  medlem av andre P&I clubs.)  
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Videre ville det være fordelaktig hvis tillitsmannen blir betalt av Kommisjonen. Grunnet 

Kommisjonens begrensede finansielle midler, ville det i hvert fall være fordelaktig hvis 

virksomhetene etter gjennomføringen av de avhjelpende tiltakene betalte Kommisjonen for 

tillitsmannens arbeid, for å så igjen at Kommisjonen betaler tillitsmannen. Dette vil skape 

større tilhørighet for tillitsmannen mot Kommisjonen. Ved unormalt høye krav til lønn vil det 

lettere kontrolleres av Kommisjonen i forhold til om tillitsmannen har tatt betalt for det 

faktiske arbeidet han har utført. Dette vil igjen redusere ulempen ved at timebasert avlønning 

øker risikoen for at det betales for såkalte «blank checks», og igjen da redusere muligheten for 

skulking fra de gitte arbeidsoppgaver.241   

7.2 Strengere kontroll av kjøpende virksomhets insentiver 
 

Alle typer strukturelle tiltak innebærer en økt risiko når kjøperen av eiendelene ikke er 

bestemt på forhånd. En godkjennelse av de strukturelle tiltakene uten en bestemt kjøper må 

ses med bakgrunn i Kommisjonens begrensede tid i vurderingen av fusjonene og da 

vurderingen av de avhjelpende tiltakene. Spørsmålet er da hvorfor Kommisjonen er underlagt 

et slikt tidspress og hvorfor de ikke blir gitt mer tid i vurderingen av potensielle kjøpere. Etter 

min mening burde risikoen for å finne den riktige kjøper minimeres ved å dele opp 

fusjonsgodkjennelsen i to deler. Den første del vil være slik den er i dag, hvor Kommisjonen 

vurderer de foreslåtte tiltaks effekt på det identifiserte konkurransemessige problem. Den 

andre del burde være en prosess hvor Kommisjonen velger potensielle kjøpere, og deretter 

gjennomfører en grundigere undersøkelse av deres insentiver ved oppkjøpet av de potensielle 

eiendelene. Som nevnt vil Kommisjonen overordnet vurdere kjøperens insentiver.242 Ved å ta 

dette et steg videre, i form av kontraktsforpliktelser for den kjøpende virksomheten, vil 

redusere risikoen for at de utvalgte eiendelene ikke blir solgt til en kjøper som ikke benytter 

alle eiendelene eller har mindre insentiv til å konkurrere med eiendelene. Dette vil videre 

fjerne det uheldige elementet ved at Kommisjonen kun kan velge blant de virksomheter 

fremlagt for dem og at det selges titlak som ikke har relevant konkurransemessig verdi.   

Problemet med kjøperens insentiv til å konkurrere videre i markedet med de avhjelpende 

tiltakene kan illustreres i EGMONT / BONNIER saken.243 Saken omhandlet rettigheter til 

bokpubliseringer på det danske markedet. Kommisjonen fant at ved Egmonts oppkjøp av 
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 At mellommannen ikke arbeider etter de retningslinjer han er pålagt av Kommisjonen.  
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 Bratberg, Linn, 2012, Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår, En evaluering av bruken 

av vilkår i  norske fusjonssaker, s. 84 
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Bonnier ville det lede til en dominerende stilling i tegneseriemarkedet.244 Som et avhjelpende 

tiltak ble det godkjent at Bonnier skulle opprette et nytt datterselskap kalt Bonnier Comics 

A/S, som skulle ha publiseringsrettighetene til tegneserier i Danmark, dog med unntak av 

Valhalla serien. Kommisjonen vedgikk at noen markedsaktører satte spørsmålstegn ved 

Bonniers insentiv til videre konkurrere på markedet, men tok ikke dette  med i sin vurdering 

fordi disse bekymringene ikke var knyttet til Bonnier Comics levedyktighet eller dens 

teoretiske mulighet til å utgjøre en konkurransemessig utfordrer.245 Dette understreker igjen 

at Kommisjonen i mindre grad ser på de videre insentivene til den nye virksomhet, men 

heller fokuserer på virksomhetens levedyktighet og teoretiske mulighet til å utgjøre en 

konkurransemessig enhet ex post. Problemet med en slik fremgangsmåte ses klart i denne 

saken. Etableringen av Bonnier Comics trakk ut og Bonnier hadde liten interesse av å 

fortsette som tegneserieutgiver i Danmark.246 Kun ca. et halvt år etter Kommisjonens 

godkjennelse solgte Bonnier rettighetene til Cobolt forlag.247 Effekten på 

konkurransesituasjonen har kanskje vært begrenset, men det understreker at Kommisjonen 

burde ta større høyde for insentivene for å videreføre konkurransen i markedet. Konkurrenter 

i markedet pekte også på at Bonnier ville ha redusert insentiv til å fortsette konkurransen ex 

post.248 Dette peker igjen på at en større avklaring av vektleggingen av tredjeparters innspill 

burde gjennomføres.  

Det skal dog påpekes at det i denne saken ikke var et kjøp, men at Bonnier opprettet et 

datterselskap, som skulle operere på det danske markedet for å eliminere de 

konkurransemessige betenkelighetene av fusjonen.249 

Det samme problem oppstod i fusjonen mellom Schering-Plough og Organon Biosience.250 

For fjerne de konkurransemessige betenkeligheter ble de fusjonerende selskaper pålagt å 

selge rettighetene til en rekke medisiner, blant annet insulinmedisin for katter. 251 Pfizer endte 
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opp som kjøper av en stor del av de solgte eiendeler.252 Noen få år senere tok Pfizer 

insulinmedisinen for katter av markedet. I England stod Schering-Plough igjen som den 

eneste leverandøren av slike insulinmedisiner for katter. 253 Kanskje ikke verdens undergang, 

hvis man ikke er en katteelsker, men det understreker problemene med kjøperens insentiver 

til å videreføre distribusjonen av de kjøpte eiendeler. Dette taler også for den nedenstående 

diskusjonen.   

7.3 Større fleksibilitet i de avhjelpende tiltakene 
 

Et problem med de avhjelpende tiltakene i dag er at de ikke er spesielt fleksible for den 

kjøpende virksomhet.254 Dette vil ha negative konsekvenser både for den kjøpende 

virksomhet og de fusjonerende virksomheter.255 Større fleksibilitet i forhold til hvilke 

eiendeler den kjøpende virksomhet faktisk trenger burde implementeres. Ved salg av en rekke 

rettigheter til å markedsføre og selge medisiner i et gitt land, må det antas at kjøperen i mange 

tilfeller enten behøver kun deler av de eiendeler som blir kjøpt opp eller på den andre side 

behøver flere eiendeler for å kunne implementere produktet i sin portefølje. Kommisjonen 

burde derfor ta høyde for de faktiske behov den kjøpende virksomhet har. Å tillate mer 

«spesialsydde» avhjelpende tiltak vil medføre at den kjøpende virksomhet ikke ender opp 

med å kjøpe produkter som ikke vil kunne implementeres på en effektiv måte. F. eks vil det 

kunne antas at ved kjøp av et produkt, så vil det kreves forskjellige eiendeler for å kunne 

implementere de forskjellige produktene på markedet. Dette vil også øke antallet av mulige 

kjøpere og dermed øke antallet av konkurrerende aktører på markedet ex post.  

Den større fleksibiliteten vil også kunne være i form av at den kjøpende virksomhet meddeler 

Kommisjonen om de problemer de har ved implementeringen av de kjøpte eiendeler. For så 

videre at den kjøpende virksomhet legger til rette for at disse problemene blir møtt. En slik 

håndhevelse vil da ikke kollidere med proporsjonalitetsprinsippet, men heller opprettholde 

det, da de konkrete behovene for implementering av tiltakene blir gjennomført. Dette vil 

kunne redusere noen av insentivene for virksomheter til å fusjonere, da en 
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fusjonsgodkjennelse i mange tilfeller ikke vil kunne ses på som endelig. Med tanke på at 

virksomheten fremlegger de avhjelpende tiltakene, burde også risikoen for hvorvidt de 

avhjelpende tiltakene utgjør en fullverdig konkurransemessig enhet også ligge hos 

virksomhetene.  Dette vil også redusere insentivene de fusjonerende virksomhetene har i 

forhold til å fremlegge avhjelpende tiltak, som ikke har en reel konkurransemessig verdi. 

Dette må da ikke forveksles med den muligheten virksomhetene har i dag igjennom såkalte 

«kronjuveler», hvor virksomhetene har mulighet til å fremlegge alternative forslag, hvis salg 

av de opprinnelige avhjelpende tiltakene ikke lar seg gjennomføre.256 Det må heller ikke 

forveksles med revisjonsklausulen, hvor det er mulighet for å forlenge fristen for 

implementering, samt endre eller skifte ut tilsagn. En slik klausul gjelder heller ikke som 

utgangspunkt for de strukturelle tiltakene.257 

7.4 Innled fase 2 undersøkelser i større grad 

 

Av hendelsesstudien, hvor alle sakene ble godkjente etter fase 1 undersøkelser, ses det 

betydelige mangler i forhold til effekten av disse. Dette kan peke på at Kommisjonens ønske 

om å få godkjent kompliserte saker i fase 1 ikke er hensiktsmessig. Høyt kompliserte saker, 

som de farmasøytiske fusjonene, hvor en rekke konkurransemessige problemer identifiseres 

burde gjennomgås grundigere igjennom en fase 2 undersøkelse.258 Dette vil som nevnt også 

øke virksomhetenes forhandlingsstyrke og dermed øke mulighetene for effektivitetsforsvar. 

Spørsmålet blir da hvorfor man har så dårlig tid? Avhjelpende tiltak er jo kun en siste løsning 

for allerede problematiske fusjoner. Da det ut ifra resultatene av hendelsesstudien er en for 

smal definering av de relevante markeder, burde en revurdering av denne praksisen 

gjennomføres.     

7.5 Kommisjonen utformer de avhjelpende tiltakene 
 

En fusjonsregulering hvor Kommisjonen selv utformer de avhjelpende tiltakene ville løst 

mange av de problemene som i dag er knyttet til dagens fusjonsregulering, herunder 

fullstendig fjerne virksomhetenes insentiv til å handle i egeninteresse. Da det som nevnt i de 

fleste saker er praksis at det inngås samtaler mellom virksomhetene og Kommisjonen, og det 

kan diskuteres i hvilken grad virksomhetene faktisk bestemmer de avhjelpende tiltakene selv, 
                                                                 
256
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139/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (2008), s. 16, avsnitt 44-46. 
257

 Ibid, s. 24-25, avsnitt 71-74. 
258

 Hoeg, Dorte, 2014, European Merger Remedis, Law and policy, s. 194. Underbygges bare på et generelt nivå. 



78 
 

vil en slik overgang av utformingen av de avhjelpende tiltakene ikke være så betydelig. Det er 

klart at en slik overgang vil medføre større omkostninger for Kommisjonen. I praksis vil 

denne økningen ikke være så stor, hvis man pålegger virksomhetene å betale for 

Kommisjonens kostnader i utformingen av de avhjelpende tiltakene. For virksomhetene vil 

heller ikke økningen være betydelig, hvis man antar at Kommisjonen i samme grad er like 

effektive som virksomhetene i å utforme avhjelpende tiltak. Videre er virksomhetene som 

nevnt allerede pålagt å fremlegge en grundig redegjørelse av fusjonen. En praksis hvor 

Kommisjonen utformer de avhjelpende tiltakene vil derfor i større grad sikre at de 

avhjelpende tiltakene faktisk retter seg mot det konkurransemessige problem og har den 

egenskap å eliminere det i fullt omfang.    

7.6 Fellesnevneren til forslagene  
 

Hva alle disse løsningsforslagene har til felles er at de kan knyttes opp mot hva denne 

oppgaven forsøker å poengtere, navnlig at selv om fusjonskontrollen overordnet må kunne ses 

på som mer effektiv ved overgangen til en ex ante kontroll, så lider reguleringen til en viss 

grad av å være for ex ante. En fremtidig regulering hvor Kommisjonen i større grad tar tak i 

disse problemene vil være fordelaktig.  

7.7 Delkonklusjon løsningsforslag 

 

En mulig løsning på de overordnede problemene knyttet til tillitsmennene vil være en praksis 

hvor utvalgte tillitsmenn jobber freelance for Kommisjonen. Dette vil da føre til at 

Kommisjonen i høyere grad «screener» tillitsmennene og dermed med større sikkerhet sikrer 

at tillitsmennene arbeider etter Kommisjonens ønsker. Videre vil det være nødvendig å stille 

enda strengere krav til den kjøpende virksomhet, og deres insentiver for å faktisk benytte de 

avhjelpende tiltakene. En praksis som fokuserer på kjøperens teoretiske mulighet til å 

konkurrere med de avhjelpende tiltakene vil i noen tilfeller ikke være nok. En strengere 

kontroll av kjøperens insentiver vil derfor være hensiktsmessig.  

Videre vil det være hensiktsmessig å gjennomføre en praksis hvor det i høyere grad enn i dag 

tilrettelegges for større fleksibilitet i de avhjelpende tiltakene. Dette vil kunne sikre at den 

kjøpende virksomhet trenger alle de aktiver som behøves for å implementere de avhjelpende 

tiltakene på markedet. Som det ses av hendelsesstudien, vil det videre være behov for å 

revurdere markedsdefineringen av de farmasøytiske markedene. Videre burde høyt 
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kompliserte saker gå videre til fase 2 undersøkelser, da dette også vil kunne øke mulighetene 

for effektivitetsforsvar fra virksomhetenes side. I siste ende vil de fleste problemene kunne 

løses ved at Kommisjonen utformer de avhjelpende tiltakene. Kostnadene knyttet til dette vil 

kunne løses ved at de fusjonerende virksomhetene betaler for denne prosessen.    

8 Konklusjon 

 

Enkelt forklart kan formålet med de avhjelpende tiltakene i teorien defineres som et redskap 

som skal modifisere den pågjeldende fusjon, slik at konkurransesituasjonen ex post ikke blir 

forverret.  

Dette teoretiske ønske, vil dog ikke kunne være så enkelt å oppnå. Det er en rekke problemer 

knyttet til de avhjelpende tiltakene, blant annet i form av at de fusjonerende virksomheter vil 

ha et klart insentiv til å selge eiendeler som har lavest mulig konkurransemessig verdi.  

Den faktiske rekkevidden Kommisjonen pålegger de avhjelpende tiltakene er dog ikke helt 

klar, dette er med bakgrunn i at Kommisjonen er under et mindre strengt 

proporsjonalitetsprinsipp når det kommer til de avhjelpende tiltakene. I praksis har dog de 

avhjelpende tiltakene sjeldent en større effekt enn å bringe konkurransesituasjonen til samme 

nivå ex post, som den var ex ante. Da det må antas at avhjelpende tiltak ikke vil 

implementeres over natten av den kjøpende virksomhet, og problemene knyttet til manglende 

kontroll av den kjøpende virksomhets insentiv til å videreføre konkurranse med de kjøpte 

eiendeler, vil de avhjelpende tiltakene sjeldent ha den fulle ønskede verdi. At et tiltak er på 

markedet i årene etter kjøpet er ikke et effektivt tiltak, hvis kjøperen må benytte betydelige 

resurser på å implementere det.  

I markeder hvor konkurransesituasjonen ex ante allerede er svekket ex, vil det da stilles 

spørsmålstegn ved hvorvidt avhjelpende tiltak burde godkjennes på slike markeder, da de kun 

har den effekt å videreføre en allerede begrenset konkurransesituasjon. Videre vil 

fusjonsreguleringen slik den er i dag skape problemer knyttet til tillitsmannen, da denne 

personen både utvelges og avlønnes av de fusjonerende virksomhetene. Dette skaper i sin 

natur agentproblemer, som i siste ende vil kunne redusere effekten av de avhjelpende 

tiltakene. Andre problemer er knyttet til virksomhetenes mulighet til å modifisere de 

avhjelpende tiltakene etter de gitte tidsfristene og tredjeparters reduserte insentiver til å 

juridisk teste Kommisjonens beslutninger. Markedstesten av de avhjelpende tiltakene skaper 
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også betenkeligheter i form av tredjeparters insentiver, da disse i stor grad gjennomføres 

igjennom spørreundersøkelser og ikke ved økonomiske analyser.  

Virksomheter ønsker å fusjonere på bakgrunn av å oppnå effektivitetsgevinster eller oppnå 

større markedsandeler. Virksomheter har dog et redusert insentiv til å fremlegge 

effektivitetsgevinster under dagens regulering, og fusjoner som da ville kunne medføre økt 

forbrukervelferd går dermed tapt.  

Analysen igjennom hendelsesstudien viste at en stor andel av de avhjelpende tiltakene på de 

farmasøytiske fusjonene ikke hadde det formål å opprettholde konkurransesituasjonen ex post. 

Disse godkjennelsene medførte dermed redusert konkurranse og lavere forbrukervelferd. 

Dette underbygger de teoretiske antagelsene om at de avhjelpende tiltakene ikke er nok til å 

opprettholde konkurransesituasjonen ex post. Videre burde det vurderes å benytte 

atferdsmessige tiltak i høyere grad på ved farmasøytiske fusjoner.  

Forbedringspotensialet ved reguleringen av de avhjelpende tiltakene er dermed stort. En start 

ville være å pålegge Kommisjonen rollen i å utforme de avhjelpende tiltakene. Videre vil 

større krav til den kjøpende virksomhet, en slutt på «outsourcing» av tillitsmennene, større 

fleksibilitet i de avhjelpende tiltakene og grundigere undersøkelser igjennom fase 2 

undersøkelser kunne fjerne noen av de problemene som er knyttet til de avhjelpende tiltakene.       

Som en avsluttende bemerkning kan det sies at det ikke er en menneskerett å fusjonere, i hvert 

fall ikke med avhjelpende tiltak.  
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