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Ägarna för företagen Pizza Ab, Pasta Ab och Risotto Ab, vilka alla fungerar som 
importörer av italienska delikatesser, har länge diskuterat fusion som en möjlighet 
för att ta över den italienska livsmedelsmarknaden i Finland. På nyårsafton 2018 
besluter sig ägarna, som under årens lopp blivit riktigt goda ”amigos”, för att 
uppfylla denna långvariga dröm. Detta nyårslöfte förverkligas redan nästa dag, då 
den byråkratiska processen som ska leda till företagsfusion och därmed till 
uppkomsten av det nya företaget Delikatezza Amigos Ab påbörjas. Inte långt 
därefter, den 20.2.2018, delges Pasta Ab ett beslut av Europeiska kommissionen, 
där kommissionen förbjuder Pasta Ab från att genomföra fusionen på grund av att 
den leder till att konkurrensen på marknaden rubbas.  
 
Vilken mardröm! Ägarna för Pizza Ab, Pasta Ab och Risotto Ab är förbannade. Inte 
kan väl kommissionen förbjuda dem från att uppfylla den livslånga drömmen att 
dominera den italienska livsmedelsmarknaden?  
 
Pizza Ab, Pasta Ab och Risotto Ab är ense om att de inte kan acceptera ett sådant 
beslut.  Således bestämmer de sig för att dra kommissionen inför domstol, för man 
ska ju kunna väcka talan även mot EU, det fanns väl dessutom någon unionsrättslig 
princip som tryggar enskildas  rättsskydd. Ägarna har förstått att talerätt krävs för att 
kunna väcka talan, alltså att man ska vara en så kallad privilegierad sökande. 
Eftersom kommissionens beslut krossar deras gemensamma dröm, har väl alla tre 
denna rätt. Trots att kamraterna frågat omkring, känner de sig ännu idag (15.4.2018) 
väldigt osäkra över hur de ska gå till väga, och ber därför dig, som är expert på 
europeiska unionens rättegångsförfarande, om hjälp. Ifall deras ovan nämnda 
antaganden stämmer, vilken typ av talan ska man i en ifrågavarande situation väcka? 
Ska talan väckas direkt i EU-domstolen? Och är det ännu något annat som borde tas 
i beaktande?  
 
Ge din juridiska bedömning av situationen.  
   
	
	


