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(N2022/00843) 

 

Patent- och marknadsöverdomstolen tillstyrker att anpassningar görs i 

svensk rätt till följd av den nya gruppundantagsförordningen för vertikala 

avtal (Kommissionens förordning (EU) 2022/70 av den 10 maj 2022 om til-

lämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktions-

sätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden) i syfte att 

främja materiell rättslikhet mellan svensk och unionsrättslig konkurrensrätt. 

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att den nu beslutade för-

ordningen nr 2022/70 avviker från det till remissen bifogade utkastet till 

förordning och att den förslagna lagtexten behöver anpassas till förordning-

ens slutliga lydelse. Det gäller bland annat den föreslagna nya lydelsen av 3 § 

i lagen (2008:581) om undantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal 

där hänvisningen till artikel ”1 j” rätteligen ska vara till artikel ”1 k” och hän-

visningarna till artikel 2.2–5 vara till artikel 2.2–4. 

Vidare är den föreslagna lagtexten i 3 § enligt Patent- och marknadsöver-

domstolen något svårtillgänglig. Det beror sannolikt på att siffrorna 1 och 2 

förekommer i samband med tre olika regelverk, vilka alla nämns uttryckligen 

eller underförstått i de två sista meningarna i bestämmelsen. Det gäller alltså 

2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579), artikel 2 i kommissionens förordning 

nr 2022/70 och 2 § och 1 § i den föreslagna nya lydelsen av 3 §. Från ett til-

lämparperspektiv vore det därför önskvärt med en översyn av bestämmelsen 

så att den blir mer lättläst. Den sista meningen i 3 § skulle i vart fall kunna 

formuleras ”… punkt 1 i artikel 2.2–4 och till undantaget i artikel 2 …” så att 

det framgår att det är frågan om två olika undantagslokutioner. 
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I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättsråden Ulrika 

Beergrehn och Eva Edwardsson (föredragande). 
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