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Forord

Af Christian Bergqvist og Peter Stig Jakobsen
Til publikationen har vi i fællesskab udvalgt to af de bedste juridiske kandidatafhandlinger indleveret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i
2019. Der er tale om juridiske afhandlinger, som ikke alene er velbedømte med
karakteren 12, men også vedrører relevante og aktuelle konkurrenceretlige problemstillinger.
Vi håber, at læserne finder publikationen – og de specialestuderendes bidrag –
nyttig og anvendelig i det daglige arbejde med konkurrenceretten i Danmark.
Publikationen er ligeledes tilgængelig på www.bechbruun.com.
Alle afhandlinger er til denne publikation af forfatterne forkortet i forhold til
længde og metodiske overvejelser. Det er vigtigt at bemærke, at publikationen
er af generel karakter og alene udtrykker forfatternes holdninger. Publikationen
kan ikke erstatte egentlig juridisk rådgivning. Ved konkrete juridiske spørgsmål
anbefaler vi at søge advokatbistand.
Christian Bergqvist, lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Peter Stig Jakobsen, partner, Bech-Bruun
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Kartelbegrebet i dansk
konkurrenceret

Af advokatfuldmægtig Thomas Skou (juni 2019)
I 2012 indførte Folketinget fængselsstraf for kartelaftaler af grov beskaffenhed
ved Konkurrencelovens § 23, stk. 3. Sanktionen blev indført på baggrund af en
anbefaling fra en udvalgsrapport, som fandt det unaturligt, at andre former for
økonomisk kriminalitet var strafbelagt med fængsel, når dette ikke gjaldt for konkurrencelovgivningen.
Som led i anbefalingen gjorde Lovudvalgsrapporten det dog klart, at gerningsindholdet skulle beskrives med samme præcision som beskrivelsen af gerningsindholdet for andre typer af alvorlige lovovertrædelser. Regeringen fandt også, at bestemmelsen tydeligt beskrev kartelbegrebet, mens branchefolk og Advokatsamfundet var uenige. Sidenhen er de første domme på området blevet afsagt, hvorfor
det er relevant at undersøge det fængselsstrafbelagte område, herunder afgrænsningen af kartelbegrebet, kravet om grovhed og samspillet mellem det strafferetlige forsæt og konkurrenceretten.
I kapitel 1 introduceres indførelsen af fængselsstraf kort. Betænkeligheder, strafsubjektet for bestemmelsen og det højnede sanktionsniveau beskrives.
I kapitel 2 undersøges, hvad kartelbegrebet omfatter. Her fremgår, at lov og lovforarbejder ikke skaber en klar afgrænsning af kartelaftaler af grov beskaffenhed,
og at retspraksis ligeledes fører til tvivl om kartelbegrebets rækkevidde.
I kapitel 3 undersøges, hvad der ligger i kravet om forsæt. Ved at sammenholde
erhvervsstrafferetlige principper om tilregnelse og vildfarelser med konkurrenceretlig retspraksis og lovforarbejder, undersøges, hvordan lovforarbejder og domstole ikke tidligere har problematiseret kravet om forsæt på trods af konkurrencerettens kompleksitet.
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I kapitel 4 undersøges samspillet mellem retssikkerhedsprincipper og kartelbegrebet. Den manglende klarhed over kartelbegrebets rækkevidde er betænkelig, da
den leder til uklarhed ved det fængselsstrafbelagte område. Det foreslås i dette
kapitel, at kartelbegrebet afgrænses til horisontale formålsovertrædelser af de i
konkurrencelovens § 23, stk. 3, 2. pkt., oplistede kategorier, som ikke indeholder
rimelige konkurrencefremmende aspekter.
Til sidst konkluderes samlet i kapitel 5.
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Kapitel 1: Indførelsen af
fængselsstraf for kartelaftaler

Folketinget indførte den 23. december 2012 fængselsstraf for kartelaftaler med
lov nr. 1385.1 Loven blev vedtaget efter udgivelse af en lovudvalgsrapport, hvori
det blev anbefalet, at sanktionsniveauet for konkurrenceretlige lovovertrædelser
skulle hæves, herunder ved indførelse af fængselsstraf. Udvalget bestod af en
række embedsmænd, jurister, økonomer, erhvervsfolk og branchefolk. Udvalget
blev derudover bistået af et sekretariat bestående af folk fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og oplægsholdere med ekspertviden på relevante områder.
Udvalgsrapportens anbefaling blev, at kartelaftaler ikke var sanktioneret tilstrækkelig hårdt. Et mindretal, 5 mod 12, stemte imod forslaget, da mindretallet fandt
væsentlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved indførelse af fængselsstraf, idet det ikke var bevist, at fængselsstraf reelt ville have en præventiv effekt.2
Flertallet (12 medlemmer) fandt, at der ikke ville være retssikkerhedsmæssige betænkeligheder forbundet med indførelsen af fængselsstraf. Flertallet lagde dog
vægt på;
”at gerningsindholdet i en straffebestemmelse beskrives med samme præcision
som beskrivelsen af gerningsindholdet for andre typer af alvorlige lovovertrædelser.”3
Et medlem, Karen Dyekjær udpeget af Advokatrådet og Danske Advokater,
stemte hverken for eller imod. Dyekjær mente, at strafskærpelse var et politisk
spørgsmål, men Dyekjær havde dog sine retssikkerhedsmæssige bekymringer.
Dyekjær påpegede, at der manglede en tilstrækkelig præcisering af
1

Lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven (Lovændringen), lov nr. 1385 af 23. december 2012, § 3. Konkur-

2

Rapport fra udvalget om Konkurrencelovgivning af marts 2012 (Lovudvalgsrapporten), side 217.

3

Lovudvalgsrapporten, side 216.

renceloven, lovbekendtgørelse nr. 155 af 1. marts 2018, omtales herefter ’KL’.
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gerningsindholdet ved bestemmelsen, og at der i det hele taget manglede en strafferetlig analyse af gerningsindholdets art og ”fixpunkt”.4
Flere af høringssvarene viste bekymring ved indførelse af fængselsstraf i kartelsager. En række af de hørte organisationer fandt, at det var betænkeligt, at gerningsindholdet ikke var tilstrækkeligt præciseret i KL § 23, stk. 3.5
Dette leder til spørgsmålet, om gerningsindholdet blev beskrevet så præcist, som
forudsat af flertallet.

1.1. Strafsubjektet efter konkurrencelovens § 23, stk. 3
Om strafsubjektet henvises i lovforarbejderne til Rigsadvokatens meddelelse nr.
5/1999. Ifølge retningslinjerne i Rigsadvokatens meddelelse er udgangspunktet,
at anklagemyndigheden vælger og tiltaler virksomheden som det relevante ansvarssubjekt. Dette kan kombineres med tiltale af ledelsen, hvis denne har ageret
forsætligt eller udvist grov uagtsomhed.6 Højesteret har ligeledes tiltrådt, at virksomheden pålægges den primære sanktion i forbindelse med konkurrenceretlige
overtrædelser:
”I en sag om et selskabs eller en forenings overtrædelse af konkurrenceloven
må den bøde, der pålægges selskabet eller foreningen, i almindelighed anses for
den primære strafsanktionering i anledning af overtrædelsen.”7
Ifølge Rigsadvokatens meddelelse tiltales fysiske personer ikke, hvis der er tale
om en økonomisk motiveret lovovertrædelse, hvor den udviste uagtsomhed fra en
ansat ikke er graverende, eller hvis forholdet er begået af underordnet personale.8
Underordnede medarbejdere vil alene blive tiltalt, hvis der er tale om særlige omstændigheder. Lovudvalgsrapporten nævner som eksempel på særlige

4

Lovudvalgsrapporten, side 221.

5

Se bl.a. Erhvervs- og Vækstministerens høringsnotat af 26. oktober 2012 til lov om ændring af konkurrence og straffeloven,

6

Rigsadvokatens meddelelse nr. 5 af 1999, punkt 3.1.2.a, side 4.

7

Dansk Juletræsdyrkerforening, Højesteretsdom af 30. august, 2010, dom i sag 319/2009, side 5. For uddybelse af sagen

8

Rigsadvokatens meddelelse, punkt 3.1.1, side 4.

side 2, 4 og 5.

henvises til kapitel 2, afsnit 2.3.1.4.
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omstændigheder, hvis den underordnede på eget initiativ foretager en grov forsætlig overtrædelse.9
Det fremgår af forarbejderne til KL § 23, stk. 3, at strafsubjektet både er den, som
indgår en kartelaftale, og den som opfordrer eller på anden måde medvirker til, at
virksomheder indgår kartelaftaler.10
Lovforslaget mødte stor kritik i høringsprocessen for at flytte strafansvaret fra
virksomheder (som bærer af det primære ansvar) til fysiske personer, herunder for
at skabe hjemmel til nye efterforskningsbeføjelser.11

1.2. Strafudmåling i konkurrencesager
Lovændringen fra 2012 havde stort fokus på strafudmålingen. Inden lovændringen fra 2012 fulgte praksis retningslinjerne for bødeudmåling fra forarbejderne til
lovændringen i 2002.12 Forarbejderne fra 2002 angav kun retningslinjer for bøder
til virksomheder, hvorfor bødestørrelserne til fysiske personer blev udviklet i retspraksis.
Lovændringen i 2012 førte til fokus på virksomheders omsætning og overtrædelsens grovhed og varighed. Derudover steg grundbeløbene for virksomheders overtrædelser, mens retningslinjer for bøder til fysiske personer blev indsat.

9

Lovudvalgsrapporten, side 210.

10

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, lovforslag nr. 41 af 26. oktober 2012 (Lovforslaget), side 17.

11

Se bl.a. høringssvar fra Dansk Erhverv, Dansk Industri, m.fl., til ’Udkast til forslag til lov om ændring af konkurrenceloven

12

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, lovforslag nr. 171 af 20. marts 2002 (Lovforslaget 2002).

og straffeloven’ af 10. august 2012, side 10.
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Grad

Virksomhed
efter 2002-forarbejder.13

Mindre
alvorlig

Fra 10 t.kr. til
400 t.kr.

Alvorlig

Fra 400 t.kr. til
15 mio.kr.

Meget
alvorlig

Fra 15 mio.kr.
og derover.

Person efter 2002forarbejder

25. t.kr.
(retspraksis)

Virksomhed
efter 2012-forarbejder.14

Person efter
2012-forarbejder.15

Op til 4 mio.kr.

Fra 50 t.kr.

Fra 4 mio.kr. til
20 mio.kr.

Fra 100 t.kr.

Fra 20 mio.kr.

Fra 200 t.kr.

Samlet kan konstateres, at der skete en markant stigning i de angivne grundbeløb
for bødestraffe, hvorfor nyere praksis vil se grovere ud, hvis ikke dette holdes in
mente.
Angående strafudmåling skal det i øvrigt bemærkes, at de almindelige regler om
straffastsættelse i straffelovens kapitel 10 finder anvendelse. Straffastsættelsen beror på domstolenes konkrete vurderinger af samtlige omstændigheder i sagen,
hvilket kan skærpe/lempe strafniveauet.16

13

Lovforslaget 2002, bemærkning til nr. 13, side 11.

14

Lovforslaget, side 18.

15

Lovforslaget, side 18.

16

Lovforslaget, side 19.
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Kapitel 2: Kartelbegrebet

Konkurrencelovens § 23, stk. 3, 2. pkt., oplister fire typer af kartelaftaler. En kartelaftale er en horisontal konkurrencebegrænsende aftale i strid med KL § 6, stk.
1, og/eller TEUF-artikel 101 (1), som falder under en af de oplistede kategorier.
Man kan spørge, hvor bredt skal kategorierne fortolkes, og om der er en grænse
mellem øvrige (horisontale) konkurrencebegrænsende aftaler og kartelaftaler.
Det følger af KL § 6, stk. 1, at det er forbudt ”at indgå aftaler, der direkte eller
indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen”. Dette gælder
ligeledes for vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder, jf. KL § 6, stk. 3. Bestemmelsen er baseret
på et forbudsprincip og fortolkes i overensstemmelse med TEUF art. 101.17
Det bør understreges, at konkurrenceretten opererer med et bredt aftalebegreb,
som ikke må forveksles med det snævre obligationsretlige aftalebegreb.18 Afgørende for, om der er tale om en aftale, er, at (mindst) to virksomheder har givet
udtryk for en fælles eller samstemmende vilje til at optræde på en bestemt måde.
Formen af aftalen er ikke afgørende.19 Aftale anvendes i specialet som en samlet
betegnelse for det brede konkurrenceretlige aftalebegreb (aftale, vedtagelser inden
for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis).
For at der er tale om et brud på KL § 6, stk. 1, forudsættes (i) en aftale, (ii) mellem
virksomheder, (iii) som direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse
konkurrencen (mærkbart). Aftalerne findes i forskellige udformninger. Dels er der
horisontale aftaler, dvs. aftaler mellem virksomheder i samme omsætningsled,
dels er der vertikale, dvs. aftaler mellem virksomheder i forskellige omsætningsled. Et klassisk eksempel på en horisontal konkurrencebegrænsende aftale er to

17

Levinsen, Kirsten, m.fl., ’Konkurrenceloven med kommentarer’, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018,

18

Forslag til Konkurrencelov (Lovforslaget 1997), lovforslag nr. 172 fremsat den 20. februar 1997, side 14.

19

Lovforslaget 1997, side 14.

side 184.
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konkurrerende virksomheder, der indgår en aftale om at hæve prisen for at øge
deres profit. I daglig tale ville man kalde dette for et kartel.
Anderledes bliver det, når gråzonerne undersøges. Hvor meget information, og
hvilke, skal udveksles, inden der er tale om en aftale? Hvilken betydning har
mængden/typen af information for kartelvurderingen, herunder om man kan straffes med fængsel?
Kompleksiteten af konkurrenceret skaber til tider uklarhed om, hvornår der er tale
om en overtrædelse af lovgivning. Dette leder til spørgsmål om, hvornår der skal
ske fængsling.

2.1. Kartelbegrebet ifølge konkurrenceloven
Konkurrencelovens § 23, stk. 3, 2. pkt., oplister 4 kategorier af kartelaftaler: (1)
prisaftaler, (2) begrænsning af produktion eller salg, (3) markedsdeling og (4) tilbudskoordinering. Der er tale om en udtømmende, men bred, oplistning.
Forarbejderne beskriver kartelaftaler og de fire kategorier som værende udtryk for
væsentlige forretningsdispositioner, som virksomhederne bør træffe uafhængigt
af hinanden.20 Denne vage beskrivelse kan lede til usikkerhed om rækkevidden af
kartelbegrebet. Af forarbejderne fremgår dog, at ”Gerningsindholdet i den foreslåede bestemmelse er således ikke nyt […]”,21 hvorfor man kunne tro at begrebet
er/var fastlagt i praksis eller tidligere forarbejder.
Det interessante ved denne konstatering er, at anbefalingen fra flertallet i lovudvalgsrapporten forudsatte, at gerningsindholdet blev beskrevet lige så præcist ved
kartelbegrebet, som i øvrige former for kriminalitet, som kan sanktioneres med
fængselsstraf.22 Det kan overvejes, hvorvidt udvalget overhoved fandt, at der på
daværende tidspunkt fandtes en definition på kartelaftaler, som var præcis nok til
at kunne sanktioneres med fængselsstraf. Da den daværende Erhvervs- og Vækstminister blev spurgt til selv samme, lød svaret:
” […] Det er allerede efter den gældende lov forbudt og kan straffes med bøder,
hvis konkurrenter i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler
20

Lovforslaget, side 16.

21

Lovforslaget, side 16.

22

Lovudvalgsrapporten, side 216.
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indgår kartelaftaler, dvs. aftaler om priser i bred forstand, […]. Jeg mener, at
gerningsindholdet i den foreslåede bestemmelse er tilstrækkeligt specificeret.”23
Svaret antyder, at ministeren lagde vægt på, at konkurrencebegrænsende aftaler
allerede var ulovlige, hvorfor denne strafskærpelse (fsva. karteller) ikke krævede
yderligere specifikation. Det søges indledningsvist undersøgt, om der allerede i
loven og forarbejderne foreligger en klar afgrænsning for kartelbegrebet.
2.1.1. § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1: Aftaler om priser
I KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1, defineres den første kategori af kartelaftaler: aftaler
om priser, avancer eller lignende for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser, og dette omfatter enhver foranstaltning, hvor virksomheder i samme
omsætningsled direkte eller indirekte fastlægger en pris på en vare eller tjenesteydelse, som de ellers burde have konkurreret om.24 Forarbejderne eksemplificerer
disse typer aftaler som aftaler om:
”købs-

eller salgspriser, målpriser, minimumspriser, fælles prisforhøjelser, vejledende videresalgspris, ens avancer, eller forbud, ensartethed eller maksimale
rabatter.” 25
Henset til, at aftalebegrebet fortolkes bredt, og at forarbejderne henviser til enhver
foranstaltning, hvor virksomheder direkte eller indirekte laver prisaftaler, vurderes
det uklart, hvor grænsen for kartelaftaler om priser går, idet der alene defineres
eksempler herpå.
2.1.2. § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 2: Begrænsning af produktion og salg
Med KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 2, defineres den anden kategori af kartelaftaler:
aftaler om begrænsning af produktion eller salg. Bestemmelsen omfatter foranstaltninger, som virksomheder i samme omsætningsled aftaler for at begrænse
produktion eller salg, som de ellers burde have konkurreret om. Rationalet bag
kategorien er, at priser påvirkes af udbud og efterspørgsel, hvorfor effekten af en
aftale om begrænsning af produktion/salg kan have samme effekt som en prisaftale.26
23

Erhvervs- og Vækstministerens svar af spørgsmål 16 til L 41 den 14. november 2012, mine understregninger.

24

Lovforslaget, side 16.

25

Lovforslaget, side 16.

26

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter (Lovforslaget 2010), lovforslag nr.
109 fremsat den 27. januar 2010, bemærkninger til § 7, stk. 2, side 8.
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Aftaler om begrænsning af produktion indebærer, at produktionen indskrænkes,
og kan tage form af kvoter for hvor meget aftaledeltageren må producere i en given periode,27 mens aftaler om begrænsning af salget kan indebære, at aftagerne
af produktet ikke har mulighed for at købe den ønskede mængde af det pågældende produkt eller tjenesteydelser.28 Begge aftaletyper udgør en kunstig begrænsning af udbuddet.
Henset til, at forarbejderne arbejder i eksempler og ikke betingelser, vurderes, at
det ud fra lovteksten er uklart, hvor grænsen for kartelaftaler om begrænsning af
produktion/salg går.
2.1.3. § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 3: Markeds- og kundedeling
Med KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 3, defineres den tredje kategori af kartelaftaler:
aftaler om markeds- eller kundedeling. Bestemmelsen omfatter foranstaltninger,
hvor virksomheder i samme omsætningsled aftaler begrænsninger af konkurrencen om markeder eller kunder, som de ellers burde have konkurreret om.29
Aftaler om markeds- og kundedeling kan i realiteten have samme effekt som en
prisaftale, da kundernes valgmuligheder begrænses, hvorved konkurrencen begrænses. Dette sikrer generelt virksomhederne et højere (monopollignende) prisniveau. En markedsdelingsaftale kan være en aftale, som opdeler markeder efter
produkt eller geografi, mens en kundedelingsaftale kan omfatte fordelingen af individuelle kunder eller kundegrupper, eksempelvis offentlige institutioner, detailhandlere eller endelige forbrugere.30
Henset til, at forarbejderne arbejder i eksempler frem for betingelser, må det vurderes, at det ud fra lovteksten er uklart, hvor grænsen for kartelaftaler om markeds/kundedeling går.
2.1.4. § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 4: Tilbudskoordinering
Med KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 4, defineres den fjerde kategori af kartelaftaler:
aftaler om koordinering af bud. Bestemmelsen omfatter foranstaltninger, hvor
virksomheder i samme omsætningsled aftaler begrænsninger af den konkurrence,

27

Lovforslaget 2010, bemærkningerne til § 7, stk. 2, side 8.

28

Lovforslaget, side 16.

29

Lovforslaget, side 17.

30

Lovforslaget, side 17.
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der burde have været mellem dem ved tilbudsgivning, i forbindelse med et udbud
eller en licitation.31
Bestemmelsen er en forkortet, men materielt ens, udgave af dagældende bestemmelse i konkurrencelovens § 7, stk. 2, nr. 4,32 og omfatter ethvert samarbejde mellem tilbudsgivere inden tilbudsgivning, som har til formål eller følge at begrænse
konkurrencen mellem de bydende.33
Tilbudskoordinering kan anses som en specifik form for kundedeling. Det specifikke forbud mod tilbudskoordinering blev indført ved lovændringen i 2000.34
Forarbejderne til 2000-bestemmelsen beskriver, hvordan tilbudskoordinering dels
beskytter tilbudsgivere, som er for dyre, idet disse får koordineret deres pris med
konkurrenter, dels generelt forhøjer tilbudssummerne. Forarbejderne lægger vægt
på, at ”I begge tilfælde indvirker systemet på ordregivers valgfrihed og forrykker
grundlaget for dennes valg.”.35
Samlet får ordregiveren et vildledende indtryk af prisniveauet og oplysningerne
om den faktiske situation på markedet, hvilket kan få betydning for både den pågældende og fremtidige licitationer.
Henset til, at forarbejderne ikke nærmere definerer betingelser for, hvornår der er
tale om tilbudskoordinering, vurderes, at det ud fra lovteksten er uklart, hvor grænsen for kartelaftaler om tilbudskoordinering går.
2.1.5. Delkonklusion om kartelbegrebet i lov og forarbejder
Samlet kan det konkluderes, at der ved udfærdigelsen af indførelsen af fængselsstraf for kartelaftaler var et indtryk af, at der ikke var noget ’nyt under solen’.
Dette på trods af, at der til tider skal væsentlig juridisk og/eller økonomisk indsigt
til, før det kan afgøres, om en aftale er konkurrencebegrænsende eller ej.
Loven og lovforarbejderne udtaler sig alene i eksempler og ikke betingelser. Der
fremgår derfor ikke en klar sondring mellem de forskellige kategorier. At
31

Lovforslaget, side 17.

32

Lovforslaget, side 17.

33

Lovforslaget, side 17.

34

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven (Lovforslaget 2000), lovforslag nr. 242 fremsat den 30. marts 2000, side

35

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven (Lovforslaget 2000), lovforslag nr. 242 fremsat den 30. marts 2000, side

8, mine understregninger.
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kartelaftaler omhandler aftaler om væsentlige forretningsdispositioner, som har
indflydelse på prissætning, står klart, men hvor bredt dette skal forstås, kan ikke
udledes direkte. Der er ingen negativ afgrænsning af kategorierne, hvorfor bestemmelsens ordlyd kan lede en til at tro, at fængselsstraf er relevant i flere tilfælde, end hvad der ellers vil være hensigtsmæssigt, f.eks. hvis konkurrenter indgår et (lovligt) R&D-projekt og fastsætter prisen i fællesskab.
Adspurgt om, hvorvidt Erhvervs- og Vækstministeren anså gerningsindholdet for
specificeret tilstrækkeligt til, at folk uden juridisk indsigt havde en klar fornemmelse af, hvornår bestemmelsen fandt anvendelse, svarede ministeren bekræftende, idet kartelaftaler allerede var forbudt.36 Problemet med ministerens formodning er, at kartelbegrebet anvendes i flæng i dagligdagssprog, hvilket næppe udgør
en præcis juridisk definition, som ellers forudsat i lovudvalgsrapporten.

2.2. Kartelbegrebet ifølge retspraksis
Loven og forarbejderne lægger op til, at domstolene foretager den nærmere vurdering og afgrænsning af kartelbegrebet, hvorfor det er nærliggende at undersøge
retspraksis på området.37 Der vil i undersøgelsen tages udgangspunkt i sager, hvor
fysiske personer har været tiltalt for horisontale overtrædelser af KL.
2.2.1. § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1: Aftaler om priser
Aftaler om priser udgør den bredeste af de oplistede kategorier, idet de øvrige
kategorier direkte eller indirekte kan placeres under denne. Derfor ses det ofte i
sager om kartelaftaler, at en bestemt adfærd anskues som priskoordinering eventuelt kombineret med en anden kategori.
2.2.1.1. Danske Kroer & Hoteller
Retten i Horsens afsagde den 4. oktober 2007 dom i sag SS 785/2007 om Danske
Kroer & Hoteller. Foreningen Danske Kroer & Hoteller og foreningens bestyrelsesformand og direktør var i sagen tiltalt for priskoordinering ved, at foreningens vedtægter fastsatte en mindstepris for, hvad der måtte reklameres og skiltes

36

Erhvervs- og Vækstministerens svar af spørgsmål 1 til L 41 den 7. november 2012.

37

Grundet øget bødeniveau skal sanktionsniveauet anskues i lyset af, hvorvidt der er tale om straffeforholdet er begået inden
eller efter lovændringen. Se afsnit 1.2 for mere.
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med, hvorfor anklagemyndigheden mente, at foreningen hindrede den enkelte
kro/hotel i at konkurrere om prisen.
I 2005 henvendte Danske Kroer & Hoteller sig til Konkurrencestyrelsen med sine
vedtægter, i forbindelse med en begæring om en ikke-indgrebserklæring efter KL
§ 9, subsidiært fritagelse efter KL § 8. Af foreningens vedtægter fremgik:
”Der må ikke skiltes/annonceres med priser under DKHs [Danske Kroer & Hoteller] til enhver tid gældende mindstepriser på DKHs produkter. Såfremt et medlem ikke overholder den aftalte mindstepris, […] har bestyrelsen ret til efter forudgående advarsel at ekskludere det pågældende medlem, […].”38
Foreningens produkter var opdelt i tre produktlinjer, som hver var styret af en
styregruppe (Kroferie, Classic Hotels og City Hotels). Hver produktlinje havde
selvstændige, men enslydende, vedtægter, hvorefter medlemmerne skulle efterleve de fastsatte priser.39
Konkurrencerådet meddelte Danske Kroer & Hoteller påbud om omgående at ophøre med at anvende priskoordinerende vedtægtsbestemmelser, hvorefter vedtægterne blev ændret. Danske Kroer & Hoteller havde ifølge Konkurrencestyrelsens
markedsafgrænsning en markedsandel på cirka 8 %.40
Foreningens rolle i forhold til de enkelte medlemmer var at udarbejde et system,
hvor kuponer (krochecks) gjaldt til bestemte værelsestyper af en vis værdi. Krochecksne kunne indløses på samtlige medlemmers kroer/hoteller. Disse kuponer
blev promoveret videre af bl.a. foreningen selv.
Ifølge forklaringerne blev krochecksne i flere tilfælde anvendt til aktivt at holde
priserne nede, og udgjorde i realiteten ikke en attraktiv ordning for en række af
kroer og hotellerne. Dog synes retten at lægge mere vægt på, at visse medlemmer
havde mulighed for at sælge til lavere priser.41
Det bemærkes i øvrigt, at foreningens kunder indsendte indlæg/breve i sagen. Af
indlæggene/breve fremgik, at krochecksne og vedtægterne havde et konkurrencefremmende marketingaspekt. Fx gjorde Foreningen Danske Turistchefer opmærksom på, at der alene kunne ske markedsføring for Danske Kroer & Hoteller og
38

Danske Kroer & Hoteller (byret), side 3.

39

Se f.eks. City Hotels vedtægter, § 5, Danske Kroer & Hoteller (byret), side 4.

40

Danske Kroer & Hoteller (byret), side 5.

41

Danske Kroer & Hoteller (byret), side 18.
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medlemmernes produkter, hvis der var et tilnærmelsesvis homogent produkt med
dertilhørende enslydende priser.42
Retten fandt, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at vedtægterne indebar
mere end et forbud mod at skilte eller annoncere med priser under foreningens
mindstepriser. De fastsatte mindstepriser var således kun bindende i forhold til
marketing.43 Uanset, at vedtægterne kun var bindende i forhold til marketing,
fandt retten, at der var tale om en pristilkendegivelse af horisontal karakter, som
måtte ligestilles med en egentlig prisvedtagelse. Der var derfor tale om en vedtagelse med et konkurrencebegrænsende formål omfattet af KL § 6, stk. 1.
Danske Kroer & Hoteller argumenterede i forhold til marketing, at det ikke var
kommercielt hensigtsmæssigt, hvis der blev skiltet med lavere priser ved ankomst
til kroen, da kunden i tilfælde af køb med krochecks ville føle sig snydt.
Det er interessant, at retten først fandt, at vedtægterne alene havde betydning for
marketing, og ikke prisfastsættelse, for derefter at sidestille dette med en prisvedtagelse, med den tilknyttede bemærkning, at ”Retten har ikke fundet det bevist, at
vedtægtsbestemmelserne også konkret har haft til følge, at konkurrencen på området er blevet begrænset.”.44
Da den horisontale prisaftale udgjorde en formålsovertrædelse var det ikke nødvendigt at bevise, at adfærden også havde følgen, at konkurrencen blev begrænset.
Det kan dog påpeges i forhold til følge, at mindst et medlem klagede over de
”høje” mindstepriser for krochecks.45
Samlet fandt retten, at der var tale om en prisaftale, som måtte betegnes som en
grov overtrædelse af KL § 6, stk. 1, hvorfor der blev givet bøder på 400.000 kr.
(foreningen) hhv. 10.000 (til hver af personerne).
Danske Kroer & Hotellers fastsættelse af, hvilke mindstepriser der måtte skiltes
med, udgjorde altså priskoordinering i strid KL § 6, stk. 1. Det kan argumenteres,
at en sådan priskoordinering falder under kartelbegrebet i KL § 23, stk. 3, 2. pkt.,
nr. 1, henset til, at kartelbegrebet angår aftaler om priser i bred forstand, at aftaler
om minimumspriser nævnes som eksempel i forarbejderne, at foreningen var

42

Danske Kroer & Hoteller (byret), side 6.

43

Danske Kroer & Hoteller (byret), side 16-17.

44

Danske Kroer & Hoteller (byret), side 17.

45

Danske Kroer & Hoteller (byret), side 18.

22

Advokatfuldmægtig Thomas Skou

landsdækkende og at visse medlemmer var nødsaget til at prissætte højere, end
hvad de ellers havde gjort.46 Modsat kan det argumenteres, at den konkurrencemæssige begrænsning ikke var åbenbar, at der var konkurrencefremmende effekter og at vedtægterne ikke var egnet til store skadevirkninger, idet medlemmerne
frit kunne prissætte lavere, men blot ikke måtte skilte med lavere priser. Derudover var der tale om lave bøder, henset til grundbeløbende for virksomheder i forarbejderne.
Samlet vurderes, at en konkurrencebegrænsning som i Danske Kroer & Hoteller
ikke udgør en kartelaftale af grov beskaffenhed henset til den relativt lille markedsandel samt, at adfærden ikke havde stor skadevirkning på konkurrencen,
hvorfor denne ikke ville have ført til fængselsstraf efter lovændringen.
2.2.1.2. Telemobilia
Retten i Roskilde afsagde den 27. november 2007 dom i sag S 51-2291/2007 om
Telemobilia ApS. Telemobilia og en direktør for Telemobilia var i sagen tiltalt
for priskoordinering ved at indgå aftaler med konkurrenter om fragt- og salgspriser på mobiltelefoner, i forbindelse med salg af mobiltelefoner på en web-portal.
I sagsforløbet var to øvrige virksomheder tiltalt for samme forhold, Aircom A/S
og Jokerprice ApS. Disse havde modtaget og vedtaget bødeforelæg for deres
rolle(r). Spørgsmålet for domstolene vedrørte alene Telemobilia ApS.
Sagen udsprang af, at de tre virksomheder alle anvendte web-portalen www.mobilpriser.dk. Web-portalen fungerede som en slags tilbudsavis, som slog de forskellige virksomheders priser og tilbud op i en samlet database. Kunderne kunne
derved direkte sammenholde de forskellige udbyderes priser, hvorfor der typisk
alene skete salg for den forhandler, som prissatte lavest. Virksomhederne kordinerede deres priser i mailkorrespondancer.47
Virksomhederne sendte en række mails, hvori der blev gjort opmærksom på eventuelle prisforskelle. I sagen anerkendte tiltalte og vidner, at der var tale om priskoordinering, men forklarede at de ikke vidste, at dette var ulovligt. Virksomhederne mente, at de var i samme samarbejdskæde, og dermed skulle vurderes som

46

Lovforslaget, side 16.

47

Se blandt andet Telemobilia (byret), side 3: ” […] jeg er enig med dig. Jeg retter priserne til i dag så vi kører de samme
priser.”, og side 5: ” […] Aircom og os lægger os begge på 899,- følger du med inden telekæden opdaterer?”
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en samlet virksomhed, hvorfor der ikke var tale om konkurrenter. Det afviste retten klart.48
Det kan udledes, og tilsluttes, at anvendelse af en fælles webportal til at udbyde
produkter ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at virksomheder anses for at være i
samme samarbejdskæde. Herudover kan det formodes, at tiltalte argumenterede
for, at der var tale om en samarbejdskæde for at kunne påberåbe sig en gruppefritagelse, som dog var ophævet, hvilket kunne have relevans for forsætsvurderingen
og strafudmåling.49
Herefter fastslog retten, at de omhandlede mails efter deres indhold kun kunne
forstås som en samordning af priserne. Retten fandt, at det måtte have stået tiltalte
klart, at deres priskoordinering havde begrænset konkurrencen mellem virksomhederne væsentligt, hvorfor Telemobilia og direktøren blev tilpligtet at betale en
bøde.50 Retten udtalte sig ikke om alvoren af prisaftalen. Der var i sagen tale om
virksomheder i direkte konkurrence, som solgte homogene produkter og fastlagde
priser i fællesskab, i et marked hvor prisen var det største konkurrenceparameter.
Dette vurderes at udgøre en alvorlig overtrædelse af konkurrencelovgivningen,
hvorfor retten kunne have udtalt sig om selv samme. Byretten var dog muligvis
ikke opmærksom på at udtale sig om graden af alvorlighed i sagen. Bødestraffen
blev fastsat til 125.000 kr. hhv. 10.000 kr. Ifølge daværende retningslinjer i forarbejderne var grundbeløbet for en bødestraf til virksomheder for en mindre alvorlig
overtrædelse mellem 10.000 kr. og 400.000 kr., hvorfor det vurderes, at retten
fastsatte en mild straf.51
Grundet den korte tidsperiode og beskedne markedsstyrke, vurderes det, at der
ikke var tale om grov beskaffenhed, hvorfor fængselsstraf ikke ville være relevant
i sagen. Samlet bekræfter sagen, at det er ulovligt for konkurrenter at indgå i en
samordning af priser, hvorved konkurrenter ved undgår normale
48

Retten afviste dette og fastslog, at selskaberne ”var helt selvstændige virksomheder, der havde det til fælles, at de havde
kontrakt med ”Teleringen”, og at de udelukkende drev internethandel. Retten finder derfor, at der har været tale om
selvstændige konkurrerende virksomheder.”, Telemobilia (byret), side 10.

49

Gruppefritagelsen for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejder i detailhandelen, jf. bekendtgørelse nr. 352 af 15. maj

50

Telemobilia (byret), side 10

51

Det formodes, at byretten har skelet til bødeforlægget vedtaget af Jokerprice ApS på 125.000 kr. (selskabet) hhv. 25.000

2000, ophævet ved bekendtgørelse nr. 488 af 15. juni 2005, med virkning fra 1. juli 2005.

kr. (direktøren). Byretten fandt, at Telemobilia ikke var mest aktive, hvilket kan forklare den mindre bøde til direktøren
i Telemobilia.
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konkurrencemæssige risici og fastsætter priser i fællesskab. En sådan åbenbar koordinering af priser vurderes at falde under kartelbegrebet i KL § 23, stk. 3, 2. pkt.,
nr. 1.
2.2.1.3. Danske Busvognmænd
Højesteret afsagde den 30. august 2010 dom i sag 320/2009 om Danske Busvognmænd. Foreningen Danske Busvognmænd var sammen med den administrerende
direktør og vicedirektøren tiltalt for koordinering af priser.
Sagen udsprang af, at der i en række af Danske Busvognmænds medlemscirkulærer blev diskuteret den hårde konkurrencesituation og de stigende oliepriser. I den
anledning blev medlemmerne opfordret til at pålægge et ”olietillæg” på fakturaen
til deres kunder.
Opfordringen blev fremført i ”lederen”, som var et afsnit skrevet af den administrerende direktør. Det blev forklaret, at lederen havde et hovedsagelig politisk
formål, i dette tilfælde et opråb til transportministeriet om, at markedet var under
pres, efter en række sovebusulykker havde ført til stærk regulering af sovebusser.52 Som følge af ændringerne forsøgte Danske Busvognmænd at opfordre transportministeriet til at yde branchen statsstøtte, så man undgik for mange konkurser.
Transportministeriet afviste dette med henvisning til, at medlemmerne blot kunne
tage højere priser. Derfor valgte foreningen at udsende 3-4 nyhedsbreve, hvori de
opfordrede til at ”stå sammen” og tilføje et olietillæg, med henvisning til de stigende oliepriser.53 Foreningen forklarede selv, at en sådan opfordring ikke ville
have en reel effekt, da medlemmerne ikke ville følge den. Foreningen stod fast på,
at opfordringerne alene var henvendt mod politikere for at vise, at man havde forsøgt at hæve priserne, men at konkurrencesituationen ikke tillod det. I medlemscirkulæret ”Nyt fra Danske Busvognmænd” af 8. september 2005, fremgik det:
”I Danske Busvognmænd følger vi løbende oliepriserne, og med den seneste udvikling vil vi nu på det kraftigste anbefale alle medlemsvirksomhederne at forhøje kunderne[s] pris med et tillæg henførbar til olieprisernes voldsomme stigning. Vi er naturligvis opmærksomme på, at konkurrencen virksomhederne imellem er meget hård, og at det derfor kan være problematisk at forhøje priserne,
hvis ikke alle gør det. Vi kan imidlertid også konstatere, at erhvervets
52

Se bl.a. Danske Busvognmænd (byret), Københavns byrets dom af 1. april 2009, side 5.

53

Se bl.a. Danske Busvognmænd (byret), side 2.
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afkastningsgrad som gennemsnit er den laveste i mange år og fortsat for nedadgående, en tendens som for virksomhedernes egen skyld gerne skulle brydes.”54
Ud over en direkte opfordring til at øge priserne vedlagde foreningen en oversigt,
som medlemmerne kunne anvende til at beregne deres pris, når/hvis de pålagde et
oliepristillæg. Der skete de facto opfordring til at hæve priserne, hvori foreningen
omtalte afkastningsgradens nedadgående tendens, som gerne skulle brydes.
Danske Busvognmænd forklarede, at der ikke var handlet forsætligt eller groft
uagtsomt, og at adfærden ikke havde haft til formål eller følge at påvirke eller
begrænse konkurrencen. Dette understøttede tiltalte med, at der var politisk skabte
økonomiske problemer i branchen, hvorfor der måtte ske opråb til politikerne. Tiltalte argumenterede for, at det ikke var dokumenteret eller bevist, at opfordringerne havde haft en virkning, hvorfor opfordringerne ikke havde været egnet til at
påvirke konkurrencen mærkbart.
Byretten lagde i sin afgørelse vægt på, at medlemscirkulærerne blev udsendt til
alle medlemmer, at en oversigt til beregning af pris var vedlagt og at det ”på det
kraftigste” blev anbefalet alle medlemsvirksomhederne at forhøje kundernes pris
med et tillæg.55 Medlemscirkulærerne havde efter sin ordlyd indeholdt en ”særdeles kraftig henstilling” fra foreningen til medlemmerne om at hæve priserne,
hvilket var egnet til at begrænse konkurrencen. Det kunne ikke føre til andet resultat, at der efter de tiltaltes forklaring var tale om en ren politisk provokation.56
Afslutningsvis fandt byretten, at der var tale om en alvorlig overtrædelse, henset
til at overtrædelsen var sket forsætligt, og at foreningen var landsdækkende. Den
potentielle skadevirkning var derfor stor. Det var modsat en formildende omstændighed, at der kun var dokumenteret et enkelt tilfælde, hvor en kunde rent faktisk
var blevet opkrævet et olietillæg.57 Byretten idømte herefter foreningen en bøde
på 1 million kr., mens de to direktører blev idømt bøder på 35.000 kr. hhv. 25.000
kr.58
Landsretten afsagde i ankesagen dom med dissens. Fem af de voterende dommere
tiltrådte byrettens dom og fandt, at medlemscirkulærerne indeholdt en klar
54

Danske Busvognmænd (byret), side 3, mine understregninger.
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Danske Busvognmænd (byret), side 29.
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Danske Busvognmænd (byret), side 30.

57

Danske Busvognmænd (byret), side 33.
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Danske Busvognmænd (byret), side 34.
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opfordring til medlemmerne om at beregne et oliepristillæg. Opfordringen havde
efter sin ordlyd haft til formål, og var i øvrigt egnet til, at begrænse konkurrencen
med hensyn til prisfastsættelsen.59 Samlet fandt flertallet, at de tiltalte forsætligt
havde overtrådt KL § 6, stk. 1, og tiltrådte byrettens vurdering af, at opfordringen
var omfattet af forbuddet, uanset om der måtte være tale om en politisk provokation eller ej. Landsretten frifandt de tiltalte for enkelte forhold og dømte de tiltalte
for to af de udsendte medlemscirkulære i stedet for 3-4.60
Den dissentierende dommer mente modsat, at nyhedsbrevene og medlemsbladene
ikke havde været egnet til at påvirke konkurrence, grundet den konkurrencemæssige situation. Den dissentierende dommer mente i øvrigt, at der ikke havde været
udvist en sådan grad af uagtsomhed, at der var grundlag for straf. Samlet frifandt
den dissentierende dommer derfor de tiltalte.61
Efter stemmeflertallet fik de tiltalte nedsat deres bøder til 400.000 kr. (foreningen), hhv. 15.000 kr. og 15.000 kr. (de to direktører). Landsretten lagde vægt på
forholdets grovhed, og at overtrædelsen kunne tilregnes som forsætligt.62
Østre Landsrets dom blev indbragt for Højesteret af anklagemyndigheden med
påstand om skærpelse. Højesteret fandt ligeledes, at en sådan opfordring fra en
brancheforening til sine medlemmer havde til formål eller til følge at begrænse
priskonkurrencen mellem medlemmerne. Derudover fastslog Højesteret, at en sådan begrænsning af priskonkurrence i almindelighed må anses for en alvorlig
overtrædelse af KL. Udgangspunktet var derfor en bøde i intervallet 400.000 kr.
til 15 mio. kr.63
Ved vurderingen af bøden til foreningen lagde Højesteret vægt på den betydelige
omsætning mellem medlemmerne og medlemmernes store samlede markedsandel. Modsat var der tale om begrænset varighed og beskeden virkning. Højesteret
forhøjede herefter bøden til 500.000 kr.64
Ved vurderingen af bøden til ledelsen understregede Højesteret, at bøde til den
juridiske person i almindelighed anses for den primære strafsanktion. Som følge
59

Danske Busvognmænd (landsret), Østre Landsrets dom af 3. september 2009, side 7.
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Danske Busvognmænd (landsret), side 8.
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Danske Busvognmænd (landsret), side 8.
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Danske Busvognmænd (landsret), side 9.
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Danske Busvognmænd (Højesteret), side 5.
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Danske Busvognmænd (Højesteret), side 5.
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af grovheden af overtrædelsen og direktørernes andel heri, blev disse dog idømt
bøder på 25.000 kr.65 Højesteret bekræftede i øvrigt, at der var tale om en alvorlig
overtrædelse af KL.
En brancheforenings opfordring til sine medlemmer om at ”stå sammen” og øge
priser med henvisning til afkastningsniveauet, som i sagen, vurderes at falde under
kartelbegrebet omfattet af lovens ordlyd, jf. KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1. Herudover bemærkes, at (1) formålet med prisstigningen var at øge afkastningsniveauet
ved omgåelse af normale konkurrencemæssige risici, og at (2) den dissentierende
dommer lagde vægt på, at en egnethedsvurdering bør indgå.
Det udledes, at kartelbegrebet i relation til priser til en vis grad forudsætter en
intention om at øge afkastningsniveauet ved omgåelse af normale konkurrencemæssige risici, og at denne adfærd (konkurrencebegrænsningen) er egnet hertil.
2.2.1.4. Dansk Juletræsdyrkerforening
Højesteret afsagde den 30. august 2010 dom i sag 319/2009 om Dansk Juletræsdyrkerforening. Dansk Juletræsdyrkerforening var sammen en direktør i foreningen tiltalt for koordinering af priser, idet foreningen havde vejledt sine medlemmer om priser, herunder at hæve priserne og ikke gå under mindstepriser.
Sagen omhandlede perioden fra august 2002 til august 2006. Foreningen udgav i
denne periode medlemsblade, ”Korte meddelelser”, hvori der blev vejledt om brugen af mindstepriser. I de ”Korte meddelelser” offentliggjorde foreningen prisstatistikker for forudgående år og anbefalede at anvende samme priser med tillæg for
det aktuelle år.66
Herudover havde foreningen arrangeret møder og kurser om priser. Her blev medlemmerne angiveligt enige om ikke at underbyde hinanden i forhold til juletræsopkøb. På kurserne blev deltagerne spurgt til, hvad de mente træerne skulle sælges
til, og oplysninger om allerede foretaget salg kom frem. Disse informationer blev
bearbejdet og anvendt til statistik.67
Byretten fandt, at Dansk Juletræsdyrkerforening, på trods af påbud fra Konkurrencestyrelsen, havde udsendt vejledende prislister til sine medlemmer. Byretten
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henviste til direkte eksempler fra ”Korte meddelelser”, fx fra august 2006, hvori
det fremgik, at ”Dansk Juletræsdyrkerforening anbefaler […] et prisniveau på
dette leje […]”, hvorefter prislejer blev angivet for forskellige træsorter.68
Byretten fandt således, at de nævnte prisanbefalinger var egnet til og havde til
formål at begrænse konkurrencen. Ligeledes fandt retten, at udsendelse af prisstatistiker og kalkulationsmodeller var egnet til og havde til formål at vejlede medlemmerne om prisfastsættelse, herunder mindstepriser.69 Samlet fandt byretten, at
Dansk Juletræsdyrkerforening og direktøren havde handlet groft uagtsomt, og var
skyldige i tiltalen. Byretten idømte herefter foreningen bøde på 200.000 kr. og
direktøren bøde på 15.000 kr.70
Landsretten fandt ligeledes, at der ved udsendelse af prisstatistiker mm., ikke blot
var tale om ’journalistisk’ videregivelse af historiske informationer.71 Landsretten
fandt, at foreningen for hele perioden havde vejledt medlemmer om, og anbefalet
brugen af mindstepriser på en måde, som var egnet til og havde til formål at begrænse priskonkurrencen mellem foreningens medlemmer i strid med KL § 6, stk.
1, jf. stk. 3.72 Landsretten fandt sluttelig, at direktøren havde handlet forsætligt,
hvorfor der var grundlag for at straffe tiltalte i sin egenskab af direktør.73 Henset
til forholdets grovhed, herunder at adfærden var fortsat efter, at Konkurrencestyrelsen tidligere havde udstedt et påbud om ophør, til varigheden af lovovertrædelsen og til den forsætlige ageren fra direktøren, fandt landsretten, at bøden for foreningen skulle forhøjes til 400.000 kr.74
Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om skærpelse. Højesteret
fandt, at en opfordring til priskoordinering fra en brancheforening til medlemmer
med formålet eller følgen at begrænse priskonkurrencen mellem disse, er en alvorlig overtrædelse af KL, hvorfor bøden skulle ligge i intervallet 400.000 kr. til
15 mio. kr.75 Højesteret lagde vægt på, at opfordringerne var sendt i en periode på
3 år og 9 måneder, og at der var tale om en alvorlig overtrædelse. Modsat havde
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medlemmerne en relativt beskeden omsætning og en begrænset markedsandel.
Samlet blev bøden forhøjet til 500.000 kr.76
Ved bødefastsættelsen til direktøren lagde Højesteret vægt på, at bøden til foreningen var den primære straffesanktion for overtrædelsen. Grundet grovheden og direktørens andel i overtrædelsen fandt Højesteret dog, at bøden skulle forhøjes til
25.000 kr.77 Højesteret kommenterede dog ikke på, om forholdet skulle tilregnes
direktøren som forsætligt. Det vurderes ud fra Højesterets henvisning til direktørens rolle, at Højesteret var enig med landsretten i, at der var tale om en forsætlig
overtrædelse.78
Anbefalinger om priser, særligt at hæve priser, som i sagen om Dansk Juletræsdyrkerforening, vurderes at falde under kartelbegrebet i KL § 23, stk. 3, 2. pkt.,
nr. 1. Der var i sagen tale om koordinering af priser med formålet at øge avancen,
uden at udsætte medlemmerne for normale konkurrencemæssige risici. Det vurderes, at tiltalte efter lovændringen formentlig var blevet sanktioneret med fængsel efter KL § 23, stk. 3, 1. pkt., idet der var tale om et landsdækkende forhold,
som var egnet til, og havde haft, skadevirkninger over en periode på næsten 4 år
efter forsætlig ageren fra direktøren.
2.2.2. § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 2: Begrænsning af produktion og salg
Aftaler om begrænsning af produktion og salg kombineres typisk med prisaftaler,
da karteldeltagerne søger højere profit pr. solgte vare som følge af, at færre varer
bliver solgt. De følgende sager ville derfor også kunne have været placeret under
afsnit 2.3.1.
2.2.2.1. Dansk Kartoffelproducentforening (produktionsbegrænsning)
Retten i Kolding afsagde den 6. september 2011 dom i sag 1-4944/2010 om
Dansk Kartoffelproducentforening. Dansk Kartoffelproducentforening var
sammen med formanden i foreningen tiltalt for koordinering af priser og begrænsning af udbuddet af kartofler.
Sagen udsprang af, at der i 2009 var et stort pres på kartoffelproducenterne i form
af lave priser og overproduktion. Brancheforeningen Dansk Kartoffelproducentforening indkaldte derfor til et stormøde i september 2009. På mødet blev de lave
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priser diskuteret, og medlemmerne luftede deres frustration over selv samme. Foreningen fremsatte 5-6 punkter med forslag til løsninger, som kunne afhjælpe situationen med faldende priser og salg til priser under produktionsomkostningerne.
Blandt forslagene var anvendelse af mindstepriser og tilbageholdelse/begrænsning af produktionen med 10 %.79 Tiltagene blev begrundet med, at man dermed
undgik dårlige kartofler på markedet, hvilket ville sikre en bedre oplevelse for
forbrugeren og skabe større forbrugerinteresse på lang sigt. Efter mødet blev nyheder fra stormødet lagt op på adskillige hjemmesider. Bl.a. fremgik:
”Kartoffelavlere diskuterede sammenhold
Flere end 150 kartoffelavlere kom til møde […] hvor der var en hed debat om
at stå sammen og at begrænse udbuddet og presse priserne op […]”80
”[Navn], som opfordrede til at stå sammen om nogle helt konkrete initiativer:
-

10 procent af arealet skal ud. Ingen kartofler i tvivlsomme arealer
eller i foragerne.

-

Lav kontrakter til næste år med en mindstepris på 110 kroner pr. hkg
indtil nytår. Og derefter 130 kroner […]”81

”[Navn] lovede på stedet at sætte prisen til 120 kroner pr. hkg fra næste fredag,
og hvis der er andre pakkerier, der underbyder og tager kunder fra [h]am, så
lover [Navn], at informere alle avlerne om, hvilke pakkerier, der stjæler kunderne.”82
Andre udskrifter viste, hvordan Dansk Kartoffelproducentforening havde udtalt,
at foreningen aktivt arbejdede for højere priser, bl.a. ved opfordring til begrænsning af produktion/salg.83 Efter stormødet kunne det konstateres, at priserne begyndte at stige. Allerede efter en måned var priserne steget med 5-10 kr.84
Det blev i sagen forklaret, at foreningens rolle i høj grad var at være meningsdanner frem for rådgiver. Bestyrelsen bestod af aktive kartoffelavlere. Det blev også
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forklaret, at foreningen havde mulighed for at ekskludere medlemmer, samt at
medlemmer skulle godkendes.
Foreningen mente hverken at have kontrol eller at have anvendt disse muligheder.85 Foreningen mente derfor ikke at have kontrollerende indflydelse på medlemmernes priser, da disse blev fastsat af medlemmerne og deres kontraktparter.
Interviews viste modsat, at medlemmerne mente, at stormødet havde haft stor indflydelse på medlemmerne og markedet.86 Herudover blev det i sagen bemærket,
at foreningen tidligere havde været i kontakt med konkurrencemyndighederne.
Foreningen havde i nyhedsbreve tidligere dikteret priser til kartoffelavlere.
Selvom disse nyhedsbreve var udsendt, inden den tiltalte blev formand, havde tiltalte formand underskrevet et brev til Konkurrencestyrelsen, hvori foreningen erklærede at ville overholde KL.87
Byretten fandt, at foreningen havde forsøgt at koordinere medlemmernes priser
og udbud af spisekartofler.88 Dette blev understøttet af, at formanden i interviews
fortsat havde opfordret til koordination på markedet. Retten afviste argumentet
om, at produktionsbegrænsningen skete med kvalitet for øje.89
Samlet fandt byretten, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af KL, idet der
var tale om en opfordring fra brancheforening til medlemmerne med formålet eller
følgen at begrænse priskonkurrence mellem disse. Det bemærkes, at foreningen
inden sagen havde modtaget indskærpelse fra Konkurrencestyrelsen om ikke at
påvirke medlemmernes prisfastsættelse.90 På trods af indskærpelsen havde foreningen stået bag og afholdt stormødet, og efterfølgende fulgt op på stormødets
opfordringer om mindstepriser og begrænsning af udbud.91 Byretten idømte herefter bøder på 500.000 kr. (foreningen) hhv. 25.000 kr. (formanden), i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand. Der blev ved bødeudmåling lagt
vægt på grovheden af overtrædelsen, samt at formanden på foreningens vegne
havde underskrevet en erklæring om, at foreningen ville overholde KL.92
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Udmeldinger om, at medlemmer skal begrænse produktion, som i sagen om
Dansk Kartoffelproducentforening, vurderes at falde under kartelbegrebet i KL §
23, stk. 3, 2. pkt., nr. 2. Det er i tilfældet åbenbart, at kartoffelproducenterne begrænsede produktionen i et forsøg på at begrænse den normale konkurrence for at
sikre et højere afkast for de involverede konkurrenter.
Forklaringen om, at produktionen blev begrænset med kvalitet for øje, blev afvist
af retten. Man kan rejse spørgsmålet, om en brancheforening kan opfordre til produktionsbegrænsning i et forsøg på at øge kvalitetsniveauet. Retten behandlede
ikke dette spørgsmål, men svaret beror på formen af produktionsbegrænsningen.
En aftale om produktionsbegrænsning udgør en aftale, som har til formål at begrænse konkurrencen.93 En sådan aftale vil kun være lovlig, hvis den kan fritages
efter KL § 8, stk. 1. Dette forudsætter (1) at aftalen bidrager til effektivitetsgevinster, (2) sikrer forbrugerne en rimelige del heraf, (3) ikke pålægger unødvendige
begrænsninger og (4) ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser, jf. KL
§ 8, stk. 1, nr. 1-4. Selv for det tilfælde, at en aftale som i sagen kunne leve op til
kravene i nr. 1 og 2, ville den næppe opfylde kravet i nr. 3. Kvalitetssikring og
procentuel begrænsning af produktion går ikke hånd i hånd. Det ville være mindre
konkurrencebegrænsende at indføre andre anordninger, såsom godkendelse af
produktet, anmærkning af kvalitetsniveau, osv.
2.2.2.2. Boykot-sagen (salgsbegrænsning)
Københavns byret afsagde den 30. januar 2018 dom (Boykot-sagen), hvor spørgsmålet om en kollektiv boykot ligeledes kan udgøre konkurrencebegrænsende
praksis blev behandlet. Sagen omhandlede en række ejendomsmægleres valg af
at boykotte Boliga.dk, ved at nægte ejendomssøgeportalen tilladelse til at vise billeder, der var tilknyttet ejendomsmæglerens annoncering af ejendomme.94
I 2009 havde Dansk Ejendomsmæglerforening og ejendomsmæglerkæderne, der
stod bag boligportalen Boligsiden.dk, aftalt, at de ville opfordre deres mæglere til
at boykotte Boliga.dk for at beskytte Boligsiden.dk mod konkurrence. Boykotten
bestod i, at mæglerne skulle begrænse annoncering på den konkurrerende boligportal og ikke måtte stille annoncebilleder mm. til rådighed.
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Sagen blev anmeldt til SØIK efter Konkurrenceankenævnet i 2012 afgjorde,95 at
der var tale om en overtrædelse af konkurrencelovgivningen.96 Ejendomsmæglerkæderne Danbolig A/S, Nykredit Mægler A/S, Home A/S, Realmæglerne Holding
A/S og Danske Selvstændige Ejendomsmæglere samt en række ledende medarbejdere modtog i 2016 bødepålæg, og de vedtog bøderne. Samlet betalte de bøder
for næsten 12 millioner kr. EDC-Gruppen A/S og Dansk Ejendomsmæglerforening valgte ikke at vedtage de påbudte bøder og fik derfor sagen behandlet ved
byretten.
Byretten fandt, at der var tale om en samordnet praksis i form af leveringsnægtelse, men retten fandt ”det imidlertid ikke bevist, at der har været tale om en kartelaftale i konkurrenceretlig forstand.”97
Der var således tale om en horisontal samordnet praksis, som havde til formål at
begrænse konkurrencen, men uden at der var tale om en kartelaftale i konkurrenceretlig forstand, som i øvrigt kunne ”tilregnes såvel Dansk Ejendomsmæglerforening som EDC-Gruppen A/S som forsætlige.”98
Det er interessant, at byretten udtalte sig om, hvorvidt der var tale om en kartelaftale. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om bøde efter KL § 23, stk. 1,
for konkurrencebegrænsende aftaler i strid med KL § 6, stk. 1. Udtalelsen kom
således uden, at kartelbegrebet indgik i påstanden. Det vurderes, at byretten gjorde
klart, at det konkurrenceretlige kartelbegreb skal fortolkes snævert. Kollektivt
boykot, som i sagen, falder ikke umiddelbart ind under kartelbegrebet.
2.2.3. § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 3: Markeds- og kundedeling
Aftaler om deling af markeder eller kundebaser er udtryk for, at konkurrencen
mellem virksomhederne reduceres, idet hver virksomhed vælger/får tildelt aftageren af sit produkt.
2.2.3.1. Lokalbankerne (markedsdeling)
Konkurrenceankenævnet afsagde den 2. oktober 2007 afgørelse i sag 20070011942 om Lokalbankerne. I sagen var 7 banker fundet skyldig i markedsdeling
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og samordning af pris- og gebyrpolitik af konkurrencerådet, som efterfølgende
havde påbudt bankerne at ophøre samarbejdsaftalen.99
I sagen havde de 7 banker indgået et samarbejde (Lokalbanksamarbejdet) på detailbankmarkedet, som bl.a. omfattede betalings- og opsparingskonti, ind- og udlån, boliglån, billån, betalingskort, netbank og rådgivning.100 Lokalbanksamarbejdet var formaliseret i en aftale, hvoraf en ekskluderingsbestemmelse var indsat.101
Bestemmelsen blev indsat i januar 2004, efter der var sket ekskludering af en bank
for at have etableret en filial nær ved en anden af bankernes hovedkontor.
Ekskluderingssagen begyndte til et møde i marts 2003. Inden mødet havde Håndværkerbanken annonceret åbning af en filial i Fakse. Møns Bank havde på daværende tidspunkt netop åbnet en filial. Det fremgår af referatet fra mødet, at:
”Det blev aftalt, at man fremtidig skal orientere berørte pengeinstitutter forinden pressen kontaktes, og helst i god tid før. Det blev understreget, at man ikke
aktivt ville opsøge hinanden kunder. Der blev også udtryk holdninger til filialetablering i moderbyerne, og såfremt dette blev aktuelt, ville samarbejdet blive
taget op til revurdering fra de berørte banker.”102
Senere i 2003 oprettede Håndværkerbanken en ny filial i Vordingborg, hvor Vordingborg Bank havde sit hovedkontor. Som følge heraf blev Håndværkerbanken
meddelt, at banken kunne vælge mellem selv at melde sig ud af samarbejdet eller
blive ekskluderet, hvorefter banken meldte sig ud.103
Det fremgår af sagens materiale, at Håndværkerbanken var forundret over meldingen, da banken var af opfattelsen, at man blot skulle informere om åbning, ikke
afvente godkendelse. De øvrige banker var dog enige om, at man ikke bare kunne
åbne nye filialer.104
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Konkurrencerådet fandt, at der var indgået en markedsdelingsaftale ved mødet i
marts 2003, idet bankerne havde aftalt, at bankerne ”ikke aktivt ville opsøge hinandens kunder”, hvilket Håndværkerbanken var blevet ekskluderet for.105
Lokalbanksamarbejdet indeholdt to forhold. For det første havde bankerne den
nævnte markedsdelingsaftale, idet de ikke ville etablere sig i hinandens moderbyer
(hovedkontorsbyer), og ikke aktivt ville opsøge hinandens kunder.106 For det andet havde bankerne en samordnet praksis, hvorved de indhentede, afgav, videregav og drøftede en række oplysninger, som havde betydning for bankernes prisog gebyrpolitik.107 Konkurrencerådet mente derfor, at der var tale om et kartel.108
Lokalbankerne argumenterede ved konkurrenceankenævnet for, at der ikke var
tale om kartelvirksomhed, idet et klassisk kartel havde en række karakteristika,
som sagen ikke levede op til, bl.a. om priskoordinering.109 Konkurrencerådet argumenterede modsat for, at der var tale om et klassisk kartel.110 Konkurrenceankenævnet fandt, at:
” […] deres [lokalbankernes] samarbejde ikke på nogen måde kan få en betydning for konkurrencen, som giver grundlag for at anse samarbejdet for et kartel
i klassisk forstand […]
6.7 Der er heller ikke grundlag for at anse aftalerne om filialetablering i samarbejdspartnernes hovedsædebyer og om kunde opsøgning for egentlige markedsdelingsaftaler […]”111
Konkurrenceankenævnet fandt dog, at ”samarbejdet, selv om det ikke er i nærheden af et klassisk kartel eller en egentlig markedsdeling”, var i strid med forbuddet
i KL, og tiltrådte konkurrencerådets afgørelse – dog uden at tiltræde karakteriseringen af overtrædelsen.112 Det er interessant, at konkurrenceankenævnet ikke
mente, at der var tale om ”egentlige markedsdelingsaftaler” med henvisning til,

105

Lokalbankerne (KAN), side 66.

106

Lokalbankerne (KAN), side 66.

107

Lokalbankerne (KAN), side 87-88.

108

Lokalbankerne (KAN), side 94.

109

Lokalbankerne (KAN), side 118 ff.

110

Lokalbankerne (KAN), side 120.

111

Lokalbankerne (KAN), side 130.

112

Lokalbankerne (KAN), side 130.

36

Advokatfuldmægtig Thomas Skou

at landsdækkende banker og andre lokalbanker spillede en for stor rolle på markedet for detailbanker.113
Konkurrenceankenævnet lagde dermed op til, at kartelbegrebet skal forbeholdes
grove tilfælde, hvor der reelt er sket en konkurrencebegrænsende effekt, idet nævnet henviste til, at afgørelsen ikke havde ”fornødent faktuelt belæg for at antage,
at samarbejdet mellem Lokalbankerne har haft konkurrencebegrænsende virkninger.”114 Dette på trods af, at nævnet fastslog, at der var tale om en formålsovertrædelse, hvorfor det ikke var nødvendigt at påvise en konkurrencebegrænsende
effekt. Det konkluderes, at Konkurrenceankenævnet fastslog, at betegnelsen klassiske karteller forbeholdes grove tilfælde af kartelaftaler, og lagde op til en snæver
anvendelse af kartelbegrebet. Det bemærkes dog, at det er problematisk at anvende termer som klassiske karteller, da det sår uklarhed om, hvorvidt kartelbegrebet forbeholdes klassiske karteller eller om dette blot er tydelige og grove tilfælde.
2.2.3.2. Miljølaboratoriet (kundedeling)
I visse situationer kan det være svært at skelne mellem kundedeling og tilbudskoordinering, da visse forhold intuitivt falder under begge kategorier. Generelt anskues tilbudskoordinering som en underart af kundedeling.115 Et eksempel på
dette er sagen om Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S. Østre Landsret afsagde
den 4. april 2012 dom i sag S-2637-11 om Miljølaboratoriet og Milana (Miljølaboratorier). Miljølaboratoriet og Milana var virksomheder, som beskæftigede sig
med laboratorieanalyser. Virksomhederne var sammen med en direktør fra hver
af virksomhederne tiltalt for markedsdeling, idet virksomhederne havde koordineret deres tilbud, så de hver bød på (og vandt) et miniudbud hver.
Sagen udsprang af, at der i februar 2007 blev udsendt miniudbud vedrørende laboratorieanalyser fra Miljøcenter Roskilde og Miljøcent Nykøbing. For at kunne
afgive bud, skulle budgiver være prækvalificeret af Miljøministeriet. På daværende tidspunkt var 4 virksomheder prækvalificeret. De prækvalificerede virksomheder havde hver indgået en rammeaftale med ministeriet. Blandt de fire prækvalificerede virksomheder på markedet var Eurofins Miljø A/S, som havde en
markedsandel på væsentlig over 60 %, mens de øvrige virksomheder havde en
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markedsandel på 5 % eller under. Eurofins havde hjemsted i Jylland og deltog kun
på det jyske og fynske marked, mens Miljølaboratoriet og Milana havde hjemsted
på Sjælland.116
Resultatet af de to miniudbud blev, at Miljølaboratoriet blev den eneste budgiver
på Miljøcenter Roskildes udbud, mens Milana blev eneste budgiver på Miljøcenter Nykøbings udbud. Begge bud blev antaget, og priserne svarede i det væsentlige
til de priser, som fremgik af rammeaftalen som indgået i forbindelse med prækvalificeringen. På baggrund af en anonym anmeldelse blev der indledt en undersøgelse af sagen i slutningen af 2007.
Det viste sig, at de to virksomheder havde haft kontakt under budgivningen. Særlig mailkorrespondancen mellem de to direktører og et afholdt møde gav anledning til betænkeligheder. Virksomhederne diskuterede i vidt omfang, hvorvidt de
kunne anvende hinanden som underleverandører i deres bud, eller om de måske
skulle indgå et konsortium. Korrespondancen forløb over marts måned og op til
budgivningen. Virksomhederne planlagde i mailkorrespondance fra den 9. marts
2007 at koordinere, hvem der skulle vinde hvilket bud.117
Dette udmundede i, at der blev udarbejdet en samarbejdsaftale. Miljølaboratoriet
sendte sit udkast til samarbejdsaftale den 15. marts. I mailkorrespondancen fra
samme dag fremgik, at de skulle blive enige om, hvilke priser de skulle anvende,
og byde på et miljøcenter hver.118 Samarbejdsaftalen blev herefter underskrevet.
Det fremgik af samarbejdsaftalen, at aftalen trådte i kraft, når Miljøcentrene havde
taget stilling til buddene, og havde samme varighed som eventuelle aftaler mellem
virksomhederne og de to Miljøcentre.
Byretten fandt, at der i forbindelse med mødet mellem Milana og Miljølaboratoriet den 9. marts blev indgået aftale om, at Miljølaboratoriet skulle byde på Roskilde, mens Milana skulle byde på Nykøbing. Som kompensation for at vinde det
”mindre bud” skulle Milana modtage visse opgaver fra Roskilde Miljøcenter til
en fordelagtig pris.119 Byretten afviste i den anledning parternes forklaring om, at
mødet omhandlede dannelsen af et konsortium med henvisning til, at de ikke i
deres mails havde anvendt en ordlyd, som indikerede, at der var tale om
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konsortiedannelse, og fandt, at der reelt var tale om koordinering af bud. Byretten
fremhævede, at Miljølaboratoriet i realiteten alene var interesseret i Roskilde Miljøcenter, mens at Milana ikke var i stand til at varetage denne opgave.120
Samlet fandt byretten, at der var tale om en overtrædelse af KL § 6, stk. 1. Direktørerne var ledende medarbejdere og handlede med forsæt for hændelsesforløbet.
Byretten idømte virksomhederne en bøde på 500.000 kr. hver og direktørerne
25.000 kr. hver. Der blev ved strafudmålingen lagt vægt på, at der var tale om en
alvorlig overtrædelse af KL.121 Østre Landsret stadfæstede dommen og fandt ligeledes at virksomhederne i forbindelse med tilbudsgivningen havde indgået en
konkurrencebegrænsende aftale i strid med KL § 6, stk. 1.
Kundedeling som i Miljølaboratoriet-sagen vurderes at falde under kartelbegrebet
i KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 3. Der var i sagen tale en klar opdeling af kunder, og
tilnærmelsesvis geografisk område, da disse kunder varetog opgaver for geografiske områder/kommuner. Sagen vurderes dog ikke at ville føre til fængselsstraf,
idet der ikke var tale om en kartelaftale af grov beskaffenhed, henset til forholdets
begrænsede skadevirkning om omfang.122
2.2.4. § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 4: Tilbudskoordinering
Visse sager falder under flere numre i KL § 23, stk. 3, 2. pkt. Dette kan føre til
forvirring af, hvilken bestemmelse der skal rejses tiltale for. I Nedrivningssagskomplekset om en række nedrivningsvirksomheder, som var tiltalt for at have koordineret deres tilbud i perioden fra maj 2011 til oktober 2013, oplistede anklagemyndigheden i sine tiltaler samtlige numre, i stedet for at tiltale efter et specifikt
nummer.
I Nedrivningssagerne havde visse af virksomhederne opereret med lånepriser i
perioden. Virksomhederne havde, efter eget udsagn, ikke kapacitet til at
byde/vinde en række opgaver, men frygtede at blive udelukket fra fremtidige udbud, hvis de ikke fremstod interesserede. Virksomhederne lånte derfor hinandens
bud og bød bevidst højere end de lånte priser. På den måde ville prislåner være
sikker på, at prislåner ikke vandt udbuddet, mens prislåner samtidig fremstod interesseret i forhold til fremtidige bud.

120

Miljølaboratorier (byret), side 9.

121

Miljølaboratorier (byret), side 10-11.

122

Se afsnit 3.4.5 for uddybende diskussion heraf.

39

Kartelbegrebet i dansk konkurrenceret

Det interessante ved lånepriser er, at det er usikkert, om lånepriser er kartelvirksomhed eller blot en horisontal overtrædelse af KL, og om disse kan adskilles. I
litteraturen kan fremhæves Bergqvist’ forudsætninger for, at der foreligger et kartel. Bergqvist anfører, at et kartel forudsætter: 1) en forståelse, 2) der begrænser
konkurrencen, og 3) en direkte forbindelse mellem de to.123 Henset til, at lånepriser ikke udgør et seriøst bud, kan det diskuteres, om konkurrencen overhovedet
begrænses. Bergqvist anfører bl.a., at konkurrencen ikke begrænses, da (skin)buddet ikke (hverken i det faktiske eller kontrafaktiske scenarie) har reel indflydelse
på, hvem der vinder udbuddet.124
Modsat kan det diskuteres, om et skinbud kan føre til, at den, som modtager skinbuddet, kommer i en vildfarelse om det reelle prisniveau for den givne ydelse.
Fremkaldelsen af prisvildfarelse behandles i forarbejderne til KL § 23, stk. 3, 2.
pkt., nr. 4, som en begrundelse for, at tilbudskoordinering er omfattet af kartelbegrebet.125
2.2.4.1. Nedrivning I
Østre Landsret afsagde den 21. december 2018 dom i sag S-2743-18, den første
nedrivningssag (Nedrivning I). I sagen var en person fra Midtsjælland Nedbrydning tiltalt for kartelaftale af grov beskaffenhed, idet personen havde udvekslet
oplysninger om priser og andre informationer i forbindelse med afgivelsen af et
tilbud.
Nedrivning I omhandlede en nedrivningsentreprise udbudt af NCC Construction
Danmark A/S (Projektet på Jens Warmingsvej). NCC anmodede en række nedrivningsvirksomheder, herunder Søndergaard Nedrivning A/S og Midtsjællands
Nedbrydning, om at afgive bud senest den 23. august 2013. Den 19. august 2013
fremsendte Søndergaard Nedrivning sit tilbud til NCC. Søndergaard Nedrivning
sendte ligeledes tilbuddet til Midtsjælland Nedbrydning senere samme dag.
Den 26. august fremsendte Midtsjællands Nedbrydning sit tilbud vedrørende nedrivningsentreprisen til NCC, 3 dage efter at tilbuddet skulle være i hænde.
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Tilbudssummen var cirka en halv million højere ved Midtsjælland Nedbrydnings
tilbud, end ved Søndergaard Nedrivnings tilbud.126
Tiltalte forklarede, at Midtsjællands Nedbrydning løste opgaver af stort set alle
typer inden for nedrivning, men hovedsageligt mindre opgaver på op til en million. Når virksomheden blev kontaktet om nedrivningsopgaver, ville den tiltalte
eller en medarbejder køre ud og undersøge sagen. Efterfølgende ville en ansat beregne det tilbud, som ville blive afgivet.127 Adspurgt om projektet på Jens Warmingsvej havde tiltalte ingen erindring, men tiltalte bemærkede, at virksomheden
ikke havde mulighed for at løse opgaven, grundet størrelsen og virksomhedens
økonomiske situation. Tiltalte vidste derfor ikke, hvorfor der var blevet afgivet
tilbud. Tiltalte kunne ikke genkende den modtagne mail fra Søndergaard Nedrivning, ligesom tiltalte afviste at have lånt priser fra konkurrenter.128
Et vidne fra Søndergaard Nedrivning forklarede, at vidnet ikke erindrede projektet. Vidnet forklarede, at der formentlig var tale om lånte priser. Vidnet forklarede,
at vidnet formentlig havde modtaget en henvendelse om, at Midtsjællands Nedbrydning ikke kunne nå at beregne tilbud, hvorfor de lånte vidnets tilbud.129
Ifølge vidnet lå det indirekte, at ”hvis man lånte en pris, så skulle man aflevere et
højere tilbud, for alternativet ville være, at den, der lånte prisen, ikke fik afleveret
et tilbud eller ikke fik afleveret et tilbud til tiden.”130
Det var efter vidnets opfattelse normalt i branchen, da branchen ikke var professionel nok. Ifølge vidnet delte virksomhederne priser, da man frygtede for at
skuffe kunden ved ikke at afgive tilbud, og man ville dermed risikere ikke at blive
inviteret til yderligere udbud.131
Byretten lagde i sin vurdering vægt på, at tiltalte ikke kunne give en troværdig
forklaring på, hvorfor Midtsjælland Nedbrydning havde modtaget tilbuddet, som
Søndergaard Nedrivning havde sendt til NCC.132 Byretten lagde vægt på, at et
vidne fra Søndergaard Nedrivning, modsat havde forklaret, at der ofte blev
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fremsendt prisoplysninger til konkurrenter i forbindelse med budrunder, dog kun
efter anmodning. På den baggrund konkluderede byretten, at der mellem de to
virksomheder var blevet udvekslet oplysninger om priser, og at der dermed var
foretaget tilbudskoordinering. Byretten fandt endvidere, uden yderligere uddybelse, at denne udveksling af priser skete efter fælles forståelse.133
Samlet fandt byretten, at der var tale om en samordnet praksis, ”der havde til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med det konkrete udbud, og at dette
stod tiltalte klart”, og mente dermed, at overtrædelsen måtte tilregnes som forsætlig.134 Den samordnede praksis var ifølge byretten ”utvivlsomt en kartelaftale som
omhandlet i konkurrencelovens § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 4.”135
Retten fandt altså, at denne form for lånepriser ikke adskilte sig fra tilbudskoordinering. Dette blev uddybet ved, at retten skrev, ”at tilbudskoordinering som omhandlet i denne sag er egnet til at vildlede om den faktiske prissituation på markedet, skade konkurrencen og skabe risiko for overpriser.”136
Selvom der var tale om en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, fandt byretten, henset til at (1) der var tale om et enkeltstående tilfælde af kort varighed,
at (2) tiltalte ikke havde opnået en økonomisk gevinst og at (3) tiltalte ikke havde
en ledende rolle, at overtrædelsen skulle sanktioneres med en bøde på 100.000 kr.,
hvilket er mindstebeløbet for alvorlige overtrædelser ifølge forarbejderne.137 Østre
Landsret fandt på baggrund af bevisførelsen, at tiltalte var skyldig som fastslået af
byretten, og stadfæstede uden uddybende kommentarer.138
2.2.4.2. Nedrivning II
Byretten i Hillerød afsagde den 11. januar 2019 dom i sag 8-2267/2018, den anden
nedrivningssag (Nedrivning II). I sagen var to ledende medarbejdere fra Per Mortensen Nedrivning ApS (PMN) tiltalt for 26 forhold, herunder 4 forhold for kartelaftale af grov beskaffenhed, jf. KL § 23, stk. 3. De tiltalte havde udvekslet oplysninger om priser og andre informationer i forbindelse med afgivelsen af en
række tilbud.
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Nedrivning II omhandlede en række entrepriser, bl.a. projektet på Jens Warmingsvej. Fælles for entrepriserne var, at PMN enten havde lånt priser af eller til Søndergaard Nedrivning.
De tiltalte forklarede, at PMN beskæftigede sig med nedrivning, hovedsageligt
indvendig rydning, og ikke opgaver af en vis størrelse. Dels havde virksomheden
ikke det nødvendige udstyr til at håndtere større opgaver, dels kunne virksomheden ikke påtage sig en sådan økonomisk risiko.139
Tiltalte erkendte, at PMN til tider fik tilbudspriser fra Søndergaard Nedrivning.
Dette skete, når virksomheden ikke kunne nå at beregne sit eget tilbud. Man var
efter tiltaltes forklaring bange for at blive blacklistet, hvis man undlod at indsende
tilbud. Frygten var, at kunden ville blive sur, hvis man undlod at indsende tilbud,
hvorfor man fremadrettet ikke ville blive inviteret til at afgive tilbud.140
Tiltalte forklarede, at man ikke lånte priser af hinanden for ”at opnå noget”, og
kunne derfor ikke se det forkerte i det.141 I den forbindelse nævnte tiltalte, at man
ikke aftalte med hinanden, at den som lånte priser(ne) skulle indsende en højere
pris.142 Herudover forklarede tiltalte i det store hele, at samme omstændigheder
gjorde sig gældende for alle forholdene. Tiltalte havde lånt priser af andre for at
kunne tilfredsstille kunden med et bud. Videre forklarede tiltalte, at resultatet
havde været det samme, om tiltalte bød højere end den lånte pris, eller afviste at
byde, men man ville sikre sig mod at blive boykottet.143
I sagen afgav en medarbejder fra Søndergaard Nedrivning A/S vidneforklaring.
Vidnet bekræftede, at de to virksomheder havde lånt priser af hinanden, og at der
var en forventning om, at den som modtog låneprisen ”lagde lidt til prisen.”144
Byretten lagde det til grund som ubestridt, at virksomhederne havde lånt tilbudspriser af hinanden. Priserne blev lånt, når virksomhederne var i tidsnød, eller hvis
der var tale om en opgave, som man reelt ikke ønskede at påtage sig. Buddene
blev indgivet, da man var bange for ikke at blive indbudt til fremtidige
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udbudsrunder, såfremt man undlod.145 Byretten lagde herefter til grund, at det ved
lånepriser var en forudsætning, at låner bød over udlåneren, samt at der hermed
var tale om et proforma bud, mens udlånerens tilbud derimod var reelt.146
På den baggrund fandt byretten det bevist, at der blev udvekslet oplysninger om
priser mellem konkurrenter og dermed skete tilbudskoordinering. I den forbindelse konkluderede byretten, at udvekslingen skete efter fælles forståelse hos
begge virksomheder.147 Samlet fandt byretten, at der var tale om tilbudskoordinering, som havde til formål at begrænse konkurrencen, hvorfor det ikke var nødvendigt at bevise, at en påvirkning havde fundet sted.148
Det er interessant, at byretten skrev, at ”Idet de tiltaltes bud var proforma bud, må
det således have stået de tiltalte klart, at der herved skete en hindring, en begrænsning eller en fordrejning af den reelle konkurrencesituation, idet de involverede
horisontale og sædvanligvis konkurrerende virksomheder dermed ikke konkurrerede.”149
Her kan rejses en kritik af, at byretten ikke beskrev hvordan konkurrencen hindredes, osv., da de sædvanligvis konkurrerende virksomheder netop ikke var i konkurrence om det konkrete bud. Byretten lagde til grund, at lånepriserne udgjorde
proforma tilbud, men tog ikke højde for, at prislåner havde besluttet sig for ikke
at indgive et reelt bud inden indhentelse af den lånte pris, og derfor ikke ville
konkurrere om det konkrete udbud.
Byretten behandlede ikke forskellen mellem det faktiske og det kontrafiske scenarie. I begge tilfælde ville der alene være ét reelt bud, forskellen er, at der højst
ville være tale om vildledende priser i det ene af tilfældene det faktiske scenarie.
Ved sanktionsfastsættelsen fandt byretten, at der ikke var tale om grov beskaffenhed. Resultatet var en samlet vurdering af: (1) den tidsmæssige udstrækning, (2)
den begrænsede markedsmæssige udbredelse, (3) at låneprisen først blev indsendt
til entreprenøren, inden den blev udlånt, (4) tiltaltes bevæggrunde for at låne et
tilbud og (5) at virksomhederne ikke opnåede økonomisk vinding.150
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Særlig 3 til 5 er interessante her; byrettens begrundelse kan dermed læses som, (3)
at adfærden ikke havde indflydelse på udlånerens prissætning, (4) at tiltalte ikke
havde (direkte) forsæt til at begrænse konkurrencen og (5) at virksomhederne ikke
fik økonomisk vinding, og at aftalen dermed ikke øgede afkastet/prisen ved det
konkrete bud.
Retten i Hillerød idømte herefter de to tiltalte 300.000 kr. i bøde hver. Retten lagde
her vægt på Østre Landsrets bøde på 100.000 kr. i Nedrivning I. Interessant er det,
at retten henviste til forarbejderne til lovændringen i 2013, hvor bødestraffen for
en meget alvorlig overtrædelse bør være mindst 200.000 kr.151 Byretten fandt således, at der samlet var tale om en sanktion for en meget alvorlig overtrædelse,
som var begået forsætligt, men dog ikke var grov nok til at kunne idømmes fængselsstraf.
Det kan undre, at byretten uddelte en så høj bøde med henvisning til Østre Landsrets dom i Nedrivning I, hvori der blev givet en markant lavere bøde. I Nedrivning
I tog landsretten alene stilling til bevisvurderingen og stadfæstede. Forklaringerne
i Nedrivning II var dog markant anderledes, idet tiltalte i Nedrivning II erkendte
brugen af lånepriser, modsat Nedrivning I, hvor tiltalte (utroværdigt) afviste selvsamme.152 Derudover synes begrundelsen for, at der skulle være tale om en meget
alvorlig overtrædelse at være tvivlsom. Manglende økonomisk gevinst, lav konkurrencebegrænsende effekt og kort varighed, samt det forhold, at Nedrivning I
alene kvalificerer adfærden som alvorlig, taler alt sammen for, at der højst bør
være tale om en alvorlig overtrædelse.
Man kan samlet udlede, at Retten i Hillerød mente, at meget alvorlige overtrædelser (i form af kartelaftaler) ikke nødvendigvis udgør kartelaftaler af grov beskaffenhed.
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2.2.4.3. Nedrivning III
Byretten i Hillerød afsagde den 8. februar 2019 dom i sag 8-2268/2018, den tredje
nedrivningssag (Nedrivning III). I sagen var CMP Nedrivning ApS og to ledende
medarbejdere tiltalt for samlet 13 forhold, alle efter KL § 23, stk. 1. De tiltalte
havde udvekslet oplysninger om priser og andre informationer i forbindelse med
afgivelsen af en række tilbud.
Nedrivning III omhandlede en række entrepriser, hvoraf 10 af disse var sket inden
lovændringen, mens en enkelt var sket efter. Fælles for alle entrepriserne var, at
CMP havde lånt priser af eller til Søndergaard Nedrivning med en enkelt undtagelse, hvor der var tale om en tredje virksomhed. Sagen lignede de øvrige nedrivningssager. CMP var et nedrivningsfirma, som var specialiseret i sprængninger
mm., men udførte alle typer opgaver.
Tiltalte forklarede, at CMP havde udført en del arbejde for Søndergaard Nedrivning, og fremviste en række fakturaer for at understøtte dette. I de fremlagte tilfælde var der tale om leje af udstyr med personale.153
Tiltalte forklarede ligeledes, at Søndergaard Nedrivning også havde arbejdet for
CMP. Dette skete ved delopgaver, når CMP enten var tidspresset eller ikke selv
havde kapacitet til at udføre opgaven.154 Tiltalte afviste i den forbindelse, at CMP
havde lånt deres priser ud, og forklarede videre, at der ved fremsendelse var tale
om tilbud til øvrige underentreprenører. De øvrige underentreprenører kunne på
den måde få en delopgave udført af CMP som (under) underentreprenør.155 Tiltalte afviste i øvrigt at have kendskab til lånepriser, og at lånepriser skulle have
fundet sted i nedrivningsbranchen.156
Adspurgt om tiltalte mente, at der var materiale som indikerede, at der var tale om
underentrepriseforhold, hvor CMP skulle udføre arbejde for Søndergaard Nedrivning, var forklaringen, at selve fremsendelsen af tilbuddet udgjorde bevis for underentreprenørforholdet.157
Foreholdt en afhøringsrapport, hvor tiltalte havde forklaret til politiet, ”at der generelt ikke var tale om egentlig tilbudsafgivelse, men snarere en delepris, som
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modtageren kunne anvende, så de ikke skulle bruge tid på at beregne, har tiltalte
forklaret, at [Navn] ikke har forklaret sådan til politiet.”,158 afviste tiltalte indholdet, på trods af at afhøringsrapporten var blevet gennemlæst og underskrevet af
tiltalte.
Et vidne fra Søndergaard Nedrivning A/S afgav forklaring. Vidnet udtalte, at det
var sædvanligt at anvende underentreprenører i nedrivningsbranchen, men at det
havde Søndergaard Nedrivning ikke gjort, og afviste her tiltaltes forklaring.159
Vidnet forklarede herefter om lånepriser i branchen, hvor det efter vidnets opfattelse var helt normalt, at man lånte priser på kryds og tværs. Dette skete, når man
var i tidsnød eller ikke var interesseret i opgaven.160 Vidnet forklarede videre, at
man typisk ville være oppe imod 10-15 nedrivere, og at chancen for at vinde opgaven derfor var lav.161 Om lånepriser forklarede vidnet, at der var risiko for, at
udlåner blev underbudt, men at det lå i luften, at man skulle byde over, når man
lånte en pris, hvilket var en byggebranchesædvane.162
Byretten fandt CMP skyldig i udveksling af priser med Søndergaard Nedrivning,
og at det kunne lægges til grund, at der var tale om lånepriser.163 Herefter fandt
byretten, at de tiltalte som ledende medarbejdere var vidende om (og indforståede
med), at der var tale om lånepriser, og dermed tilbudskoordinering, hvorfor der
var sket en forsætlig overtrædelse af KL § 6, stk. 1.164 Samlet fandt retten, at der
var tale om tilbudskoordinering omfattet af kartelbegrebet.
Ved strafudmåling lagde byretten vægt på, at 10 af forholdene var begået inden
lovændringen, mens kun et enkelt var begået efter lovændringen.165 Retten lagde
vægt på, at forholdene var begået forsætligt med en samlet entreprisesum på 1112 millioner kr., samt at forholdet efter lovændringen havde opnået økonomisk
gevinst, om end entreprisesummen kun lå på 130.000 kr.
Retten karakteriserede derfor adfærden som alvorlig og idømte de to medarbejdere en bøde på 125.000 kr. hver, mens virksomheden CMP Nedrivning ApS fik
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en bøde på 5.000.000 kr.166 Retten henviste i sin begrundelse til Nedrivning I.167
Det formodes, at byretten udledte fra Nedrivning I, at lånepriser udgør tilbudskoordinering, selvom landsretten alene kommenterede på bevisførelsen.
Forfatterens efterfølgende opdatering:
Byrettens dom blev efterfølgende indbragt for Østre Landsret. Østre Landsret afsagde den 7. november 2019 dom i sagen, S-705-19, og stadfæstede byrettens
dom. Landsrettens dom giver anledning til følgende bemærkninger:
Første tiltalte forklarede supplerende for Landsretten, at de tilbud CMP sendte til
hovedentreprenøren, som CMP videresendte til Søndergaard Nedrivning efter anmodning. Søndergaard Nedrivning skulle i den anledning anses som en kunde,
idet tilbuddene var givet med henblik på etablering af underentrepriseforhold,
hvilket CMP ofte udførte for andre nedrivningsfirmaer.168 Første tiltalte afviste, at
der var tale om lånepriser, og ville/kunne ikke udtale sig om anmodninger om at
fremsende enkelte tilbud.169 Den resterende supplerende forklaring stemte
overens med, hvad der var forklaret i byretten.
Anden tiltalte forklarede supplerende, at der ”var ikke det store hemmelighedskræmmeri om, hvem der blev sendt tilbud til. Det er også normalt, at man kender
hinandens priser. [Anonymiseret] har nok årligt udarbejdet 40-50 tilbud. [Anonymiseret] har ikke hver gang oplyst sine priser til andre nedrivningsvirksomheder. Det ville heller ikke være normalt. Man kan imidlertid ikke skrive til en kunde
uden at oplyse priser.”170
Vidner afgav supplerende forklaring om, at det var en mindre branche, hvor man
kendte hinanden, at det var normal praksis at låne priser og at der var tale om
lånepriser i sagen.171
Landsretten fandt, at der var sket udveksling af prisoplysninger i form af ”lånepriser”, som var foretaget med henblik på, at den virksomhed, der modtog oplysninger, kunne afgive tilbud på en entreprise, som virksomheden ellers ikke grundet
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tidsnød eller andre årsager ville kunne både på.172 Landsretten tiltrådte, at lånepriser er udtryk for en samordnet praksis, som har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med afgivelsen af konkrete bud, og at dette stod de tiltalte
klart.173 Herefter bemærkede Landsretten, at oplysningerne ved forholdet, som var
begået efter strafskærpelsen, og CMP’s økonomiske forhold ikke kunne føre til et
ændret resultat.
Samlet udtalte Landsretten dermed utvetydigt, at lånepriser udgør en formålsovertrædelse i forbindelse med afgivelsen af de konkrete bud. Nedrivning III bidrager
ikke med et endegyldigt svar på, hvorvidt lånepriser udgør kartelaftaler (af grov
beskaffenhed). Dommen lægger op til, at grænsen mellem horisontale konkurrencebegrænsende aftaler og kartelaftaler har en mindre betydning i praksis, idet
domstolene anskuer sagens forhold ud fra en grovhedsvurdering.
2.2.4.4. Nedrivning IV
Retten i Roskilde afsagde den 4. april 2019 dom i sag 2A-2108/2018, den fjerde
nedrivningssag (Nedrivning IV). I sagen var Kingo Karlsen A/S (KK) og en ledende medarbejder tiltalt for 6 forhold, hvoraf 2 var efter KL § 23, stk. 3. Tiltalte
havde udvekslet oplysninger om priser og andre informationer i forbindelse med
afgivelsen af en række tilbud.
Nedrivning IV omhandlede en række entrepriser, hvoraf tre var inden lovændringen, mens en enkelt var efter. Fælles for alle entrepriserne var, at KK enten havde
lånt eller udlånt en pris. Tiltalte erkendte sig skyldig i de tre første forhold, nægtede sig skyldig i forhold fire og seks og erkendte sig skyldig i forhold 5 med
forbehold for forældelse. Sagen var forløbet som de øvrige nedrivningssager, idet
KK havde deltaget i en række udbud, som KK ikke havde en reel interesse i.
Tiltalte forklarede, at virksomheden bød på opgaver, selvom virksomheden ikke
havde interesse i at vinde det konkrete udbud, da man ville sikre, at man blev
indbudt til at indgive bud i fremtiden.174
Ligesom i de øvrige nedrivningssager frygtede man for at blive ”blacklistet”,
hvorfor virksomheden indsendte proforma tilbud. Tiltalte forklarede videre, at de
potentielt ville anvende andre nedrivningsvirksomheder som underentreprenører,
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men adspurgt om de fremsendte tilbud fra Søndergaard Nedrivning var forklaringen, at der her var tale om lånepriser.175 Tiltalte uddybede, at første tilbud ved en
udbudsrunde ikke udgjorde den endelige pris, da hovedentreprenør efterfølgende
ville forhandle om prisen. Man kunne godt komme til den efterfølgende forhandling, selvom man ikke havde vundet udbuddet.176
Ligesom i de øvrige nedrivningssager var der vidneforklaringer, som støttede op
om, at lånepriser var kutyme i nedrivningsbranchen. Bl.a. forklarede et vidne, at
man generelt lagde 10-15 % oven i låneprisen, samt at udlåner var bevidst om, at
låneren ville lægge noget oven i prisen.177
Byretten fandt, at lånepriserne udgjorde tilbudskoordinering, at udvekslingen af
tilbudspriser skete efter fælles forståelse, at denne samordnede praksis ”havde til
formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med det konkrete bud. og at dette
stod tiltalte klart”.178
Ved sanktionsfastsættelsen bemærkede byretten, at alene et enkelt forhold var begået efter lovændringen. Byretten fandt, at der hverken var skærpende eller formildende omstændigheder, hvorfor virksomheden blev idømt en bøde på 4 millioner kroner, idet der var tale om en alvorlig overtrædelse.179
Om den fysiske person udtalte byretten, at tiltalte ”utvivlsomt” var skyldig i en
kartelaftale som omhandlet i KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 4, og at denne overtrædelse var forsætlig.180
Byretten fandt videre, at tilbudskoordinering som i sagen var egnet til at vildlede
om den faktiske prissituation på markedet, skade konkurrencen og skabe risiko
for overpriser, mens der modsat var tale om få tilfælde, hvor tiltalte ikke havde
opnået, eller udsigt til, økonomisk gevinst.181
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Samlet fandt retten, at der var tale om en alvorlig overtrædelse, men at kartelaftalen ikke var af grov beskaffenhed, hvorfor tiltalte blev idømt en bøde på 125.000
kr.182
2.2.4.5. Nedrivning V
Retten i Hillerød afsagde den 26. april 2019 dom i sag 8-2269/2018, den femte
nedrivningssag (Nedrivning V). I sagen var Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen
(NJJ) og to ledende medarbejdere tiltalt for 6 forhold, alle efter KL § 23, stk. 1,
idet tiltalte havde udvekslet oplysninger om priser og andre informationer i forbindelse med afgivelsen af en række tilbud.
Nedrivning V omhandlede en række entrepriser, som alle var foregået inden lovændringen, hvorfor der alene kunne rejses tiltale efter KL § 23, stk. 1. Fælles for
alle entrepriserne var, at NJJ enten havde lånt eller udlånt priser. Sagen angik dels
spørgsmålet om, hvorvidt forholdene var forældede, og dels spørgsmålet om alvoren af adfærden.
De tiltalte forklarede sammenstemmende, at priser, der havde floreret mellem
konkurrenter, så som Søndergaard Nedrivning og NJJ, var udtryk for tilbud om
underentrepriseforhold. Tiltalte forklarede, at dette var sædvanligt i branchen.183
De tiltalte forklarede videre, at disse ikke vidste, om Søndergaard Nedrivning, eller andre konkurrenter selv indgav tilbud til hovedentreprenører, eller om de blot
indgav tilbud til NJJ.184
Herudover forklarede tiltalte, at de bud som blev afgivet til hovedentreprenøren i
en budrunde ikke udgjorde den ”endelige” pris. Efter en budrunde ville hovedentreprenøren forhandle med en eller flere budgivere, hvorefter prisen ville blive
lavere.185
Samlet benægtede de tiltalte at have anvendt eller videresendt lånepriser og henviste i den anledning til interne retningslinjer for, hvad tilbudsberegnere må og bør
gøre.186
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Til sagen var der adskillige vidneudsagn, bl.a. fra Søndergaard Nedrivning. Disse
vidner afviste forklaringen om underentreprenører.187 I stedet gjorde vidnerne det
klart, at der var tale om lånepriser.188 Et vidne forklarede dog, at der efter en budrunde var forhandlinger med hovedentreprenørerne. Det var derfor ikke nødvendigvis det bedste bud, som vandt opgaven, eller til den budte pris.189
Det er interessant, at både vidner og tiltalte forklarede, at de ikke mente, at konkurrencen blev begrænset, og gjorde opmærksom på, at alternativet ville være, at
der ikke blev givet et sekundært bud, da dette knytter sig til selve konkurrencebegrænsningen.190 Et vidne bemærkede, at det ikke havde hørt om, at lånepriser
skulle have ført til en højere pris.191
Først og fremmest fandt byretten, at forældelsesfristen var blevet rettidigt afbrudt,
hvorfor ingen af forholdene var forældede.192 Byretten fandt det bevist, at de tiltalte i alle forholdene havde gjort brug af lånepriser, og afviste forklaringerne om
underentreprenørforhold, med henvisning til vidneudsagn.193 Byretten konkluderede, at der var tale om en forsætlig overtrædelse, idet ”begge som ledende medarbejdere i tilbudsregi var vidende om og indforståede med, at der var tale om
udveksling af lånepriser. Det må således have stået disse tiltalte klart, at der herved var tale om en tilbudskoordinering […].”194
Virksomheden NJJ blev herefter idømt en bøde på 1 million kr. med henvisning
til disse forhold. Byretten bemærkede i øvrigt, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, og at udgangspunktet efter dagældende forarbejder
var på en bøde på mellem 400 t.kr. og 15 mio. kr.
Henset til, at alle forholdene i sagen var begået inden lovændringen, fandt byretten, at medarbejderne skulle idømmes bøde på 25.000 kr. hver.195 Retten lagde
vægt på, at der var 4 forhold til bedømmelse, at det var sket forsætligt til en –
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anonymiseret – tilbudssum over cirka 6 måneder, dog uden personlig økonomisk
gevinst.196
Selvom bøderne var indenfor grundbeløbende efter dagældende retningslinjer,
vurderes det, at der er tale om en høj bøde, idet den var dobbelt så stor, som bøden
til Dansk Kartoffelproducentforening, selvom den konkurrencebegrænsende effekt var markant mindre, og tiltalte ikke havde opnået personlig gevinst.
2.2.4.6. Jorton & Skjøde
Anderledes gik det ved retten i Odenses dom af 12. december 2018 i sag 102399/2018. I sagen var H. Skjøde Knudsen A/S (HSK) og en medarbejder, samt
Jorton A/S og to medarbejdere, tiltalt for 7 forhold, heraf 3 efter KL § 23, stk. 3.
Sagen omhandlede tilbudskoordinering blandt entreprenørvirksomheder på Fyn,
og anklagemyndigheden havde efter en kontrolundersøgelse fundet tre byggeprojekter, hvor der angiveligt var sket tilbudskoordinering.
Tiltalte fra HSK forklarede, at tiltalte var ansat i kalkulationsafdelingen. HSK var
en entreprenørvirksomhed med fokus på landbrug og egenproduktion, og det var
tiltaltes opgave at skaffe arbejde til firmaet ved deltagelse i licitationer. Tiltalte fra
HSK forklarede videre, at virksomheden havde lånt priser, hvis de ikke selv kunne
nå at beregne prisen på forskellige opgaver. Ved modtagelse ville tiltalte rette priserne til (opad) og indsende deres tilbud. HSK var ikke interesseret i at vinde opgaven, men alene i at indgive tilbud.197 Det blev forklaret, at det var vigtigt at
afgive tilbud ”af hensyn til at vise flaget for firmaet og for at sikre sig, at man fik
mulighed for at byde ind på efterfølgende opgaver […]”.198 Der var, ligesom i
nedrivningssagerne, alene tale om et proforma tilbud.
Den tiltalte fra HSK var ikke en del af ledelsen og havde i flere tilfælde gjort
ledelsen opmærksom på, at kalkulationsafdelingen var underbemandet, hvorfor
afdelingen ikke kunne nå at beregne tilbuddene.199 Sluttelig forklarede tiltalte fra
HSK, at det kunne få ”uoverskuelige konsekvenser, hvis man kom til at afgive et
helt forkert tilbud”, og at der ikke var tale om indhentelse af tilbud på underentreprenører.200
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Den ene tiltalte fra Jorton havde til opgave at afgive tilbud og varetage den daglige
drift mm.201 Tiltalte forklarede, at Jorton havde lånt priser til HSK, og at tiltalte
var utilfreds med at skulle dele priser med konkurrenter.202 Om priser som Jorton
havde lånt af HSK forklarede tiltalte, at han ikke havde været inde over, men at
der skulle lægges 7-8 % på prisen, så virksomheden ikke vandt opgaven, men
alene afgav tilbud.203
Den anden tiltalte fra Jorton var begyndt hos Jorton som murer, men fik efterhånden arbejde i kalkulationsafdelingen.204 Denne tiltalte forklarede, at der var tale
om indhentelse af underhåndsbud på underentreprenører, hvorfor deres tilbud var
dyrere, da de også skulle lægge egne omkostninger oveni.205
Der blev i sagen afgivet vidneforklaringer fra to ansatte hos HSK. Første vidne
forklarede, at vidnet ikke var bekendt med, at det skulle være kutyme i HSK, at
”man lånte priser udefra.”206 Dette blev understøttet af andet vidne.207
Byretten lagde i sin afgørelse vægt på, at udtrykket til formål eller til følge er alternative kriterier, hvorfor det indledningsvist skulle vurderes, hvorvidt lånepriser
som i nærværende sag var formåls- eller følgeovertrædelser. I sin vurdering af
formål/følge lagde byretten vægt på, at en aftale har til formål at begrænse konkurrencen, hvis der foreligger ”fornøden sikkerhed for, at tiltaget efter sin karakter i den givne markedsmæssige sammenhæng objektivt bedømt rummer et sådant
potentiale af konkurrenceskadelige virkninger i, at det ikke er fornødent at påvise
faktisk indtrådte skadevirkninger.”208
Byretten fandt, at der var tale om lånepriser, idet virksomheden som lånte priserne
ikke havde interesse i at vinde opgaven.209 Retten fandt i den anledning, at forklaringerne om, at virksomhederne ikke kunne nå at beregne tilbud, som var vigtige
at afgive, troværdige. Retten lagde vægt på, at lånepriserne blev modtaget få timer
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inden tilbudsfristen udløb, og at låner lagde noget til priserne, så låner ikke vandt
opgaven.210
Retten fandt på baggrund af det fremlagte, at der ikke var ført det fornødne bevis
for, at udvekslingen af lånepriser havde til formål at begrænse konkurrencen, og
frifandt tiltalte, idet der ikke var blevet ført bevis for, at lånepriserne havde haft
en konkurrencebegrænsende effekt.211
Domstolene har indtil videre haft to syn på lånepriser. Det ene, som fremlagt ved
nedrivningssagerne, er, at lånepriser udgør tilbudskoordinering og derfor er omfattet af KL § 23, stk. 3, 2. pkt. I disse sager kan man dog diskutere, om der reelt
har været tale om lånepriser, da beviser/forklaringer fra tiltalte har fremstået utroværdige. I Nedrivning I gik der en uge fra, at låneren modtog prisen til, at låner
indsendte sit bud, mens der i Jorton & Skjøde kun gik et par timer.
Det andet, som fremlagt ved Jorton og Skjøde, er, at der ikke er tale om en formålsovertrædelse, idet der ikke er fornøden sikkerhed for, at lånepriser rummer et
sådant potentiale af konkurrenceskadelige virkninger. I denne sag er sondringen
mellem lånepriser og ’normal’ tilbudskoordinering mere tydelig, idet låneren videresendte tilbuddet ganske kort efter modtagelsen, efter tilføjelsen af et vist beløb. Der var således ikke fornøden sikkerhed for, at lånepriserne efter deres karakter objektivt bedømt indeholdt et sådant potentiale for skade af konkurrencen, at
man kunne kalde lånepriserne for en formålsovertrædelse.
Samlet kan det udledes, at retten i Odense ikke fandt, at lånepriser uden videre
udgør tilbudskoordinering, og derfor ikke falder under kartelbegrebet.
Forfatterens efterfølgende opdatering:
Byrettens dom blev efterfølgende indbragt for Østre Landsret. Østre Landsret afsagde den 7. januar 2020 dom i sagen S-3728-18, hvor byrettens dom blev ændret,
og virksomhederne og to medarbejdere blev idømt bøder. Landsrettens dom giver
anledning til følgende bemærkninger:
Indledningsvis bemærkes, at Østre Landsret ved kendelse af 11. marts 2019 afviste anklagemyndighedens anke vedrørende forholdet som angik en af de tre tiltalte
fysiske personer, hvorfor denne person ikke indgik yderligere i sagen.
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Herudover forklarede tiltalte ansatte fra HSK supplerende, at ”En ”lånepris” er
en betegnelse af en særlig hjælp til at afgive et tilbud, som man ikke ønsker at
vinde. […] Der var således tale om proforma tilbud, som blev afgivet til SDU for
at H. Skjøde Knudsen kunne ”vise flaget”.”212
Landsretten fandt, at de tiltalte selskaber og medarbejdere var skyldige i forsætligt
at have samordnet praksis mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål at begrænse konkurrencen, idet de udvekslede
oplysninger om priser og visse vilkår for entrepriserne, jf. KL § 6, stk. 1, jf. stk.
3.213
Landsretten fandt det bevist, at oplysningerne om tilbudslister var efterspurgt og
modtaget, at disse oplysninger var tilrettet og indgivet, at dette indgivet tilbud var
højere end det lånte og at udlåner var lavestbydende.214
Landsretten fandt videre, at
”en fremgangsmåde, som den anførte, med en forudgående udveksling og
tilpasning af tilbudspriser mellem to bydende, direkte eller indirekte har til
formål at begrænse konkurrencen og objektivt bedømt rummer et betydeligt
konkurrenceskadeligt potentiale. Landsretten har herved fundet det bevist og
lagt vægt på, at i hvert fald den ene tilbudsgiver efter koordinering med den
anden tilbudsgiver reelt har afstået fra at byde og på skrømt har afgivet et
tilbud med en så høj samlet pris, at tilbuddet ikke var lavest, men dog fremstod realistisk, og at udbudsgiveren herved åbenbart blev vildledt ved at blive
betrygget i, at der havde været tale om en reel budkonkurrence mellem et
større antal bydende, end tilfældet var.”215
Selvom der var tale om en formålsovertrædelse, fandt landsretten, at der ikke var
tilstrækkeligt grundlag for at kvalificere forholdet (der var efter Lovændringens
ikrafttræden) som en kartelaftale af grov beskaffenhed, henset til omfang og skadevirkning.216
Landsretten fjernede i Jorton & Skjøde, lige som i Nedrivning III, enhver tvivl der
måtte være om, hvorvidt lånepriser udgør en formålsovertrædelse. Lånepriser
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udgør en formålsovertrædelse, men udgør ikke umiddelbart kartelaftaler af grov
beskaffenhed.
Man kan diskutere, hvorvidt landsretten med sin begrundelse afviste, at de tiltalte
skulle have besluttet sig for at afstå budgivning, jf. ”lagt vægt på, at i hvert fald
den ene tilbudsgiver efter koordinering med den anden tilbudsgiver reelt har afstået fra at byde […]”217
Det vurderes, at domstolene i en række af låneprissagerne har anset forklaringen
om lånepriser som enten værende efterrationalisering eller udtryk for en kundedelings-/tilbudskoordinerings-praksis. I denne sag virkede forklaring dog mere troværdig, henset til det korte tidsrum mellem modtagelse og indgivelse af tilbud, og
at tiltalte havde anvendt denne forklaring fra starten. Domstolene har dog vurderet, at det konkurrenceskadelige potentiale er så stort, at der er tale om en formålsovertrædelse, hvorfor skadevirkningen i den enkelte sag vil være udslagsgivende
for, om der er tale om en kartelaftale af grov beskaffenhed, jf. KL § 23, stk. 3.
2.2.4.7 Bacher & Bjerregaard218
Retten i Glostrup afsagde 24. september 2019 dom, sag 15-10950/2017, i sagen
mod Bacher Logistics A/S (Bacher) og Bjerregaard Sikkerhed A/S (Bjerregaard). I sagen var Bacher, Bjerregaard og en medarbejder hos hvert firma tiltalt
for samlet 3 forhold, herunder kartelaftale af grov beskaffenhed efter KL § 23, stk.
3. Sagen omhandlede tilbudskoordinering i forbindelse med et offentligt udbud.
Det offentlige udbud var et tværministerielt udbud fra fem myndigheder bestående
af Forsvarets Materiel tjeneste, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Søfartsstyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen. Udbuddet omhandlede arbejdsbeklædningsgenstande.
Udbuddet bestod af fem delaftaler, som angik hhv. (1) arbejdsbeklædning, (2)
fodtøj, (3) handsker, (4), udgangsuniform og (5) logistik. Bjerregaard bød alene
på delaftale 2, mens Bacher bød på 1, 2, 3 og 5. Bjerregaard og Bacher indsendte
identiske priser (med identiske fejl), hvorfor sagen blev indberettet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Det viste sig, at Bacher og Bjerregaard havde indgået en aftale om, at Bjerregaard
skulle agere underleverandør til Bacher. Bacher skulle stå for det logistiske.
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Tilbudsgivere, som bød på flere delaftaler blev tillagt en fordel, og da Bacher bød
på flere delaftaler vandt selskabet opgaven. Der var, ud over Bjerregaard og Bacher, to øvrige byder på delaftale 2.
Det blev i sagen forklaret, at Bacher ikke vidste om Bjerregaard ville indgive et
individuelt bud, ligesom Bjerregaard ikke vidste om Bacher ville ændre priserne.219
Retten i Glostrup fandt, at der ikke var tale om konkurrencebegrænsende aftale i
strid med KL § 6, stk.1, og så meget desto mindre en kartelaftale af grov beskaffenhed.220
Retten lagde til grund, at Bacher og Bjerregaard normalt ikke er konkurrenter, idet
Bacher primært beskæftigede sig med logistik og ikke havde kompetence inden
for leverance. Modsat havde Bjerregaard specialiseret sig inden for leverance af
fodtøj.221 Retten fandt videre, at det ikke var udsædvanligt, at virksomhederne
samarbejdede om afgivelse af bud.222
Retten lagde i sin vurdering vægt på, at Bacher blev lavestbydende i konkurrence
med flere, ligesom udbudsbetingelserne var udformet til at give en fordel, hvis
man bød på flere delaftaler.223 Der var herudover ikke holdepunkter for at antage,
at Bjerregaard kunne have afgivet et lavere bud, idet Bjerregaard selv ville have
udgifter til logistik, hvis selskabet vandt udbuddet.224
Endelig lagde retten vægt på, at der ikke var ført bevis for, at konkurrencen faktisk
var blevet begrænset, og at Bjerregaard påtog sig væsentlige køberetlige forpligtelser over for Bachers kunder i samarbejdet.225
Sagen adskiller sig fra de øvrige sager om tilbudskoordinering, da der er en klar
adskillelse af de samarbejdende virksomheders roller og erhverv. Bacher beskæftigede sig med logistik, mens Bjerregaard beskæftigede sig med fodtøj. Med
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konstruktionen af udbuddet var det oplagt for de to selskaber at samarbejde om et
tilbud. Hertil ligger, at der var tale om et klart tilfælde af aftale om underleverance.
De tiltalte havde begge indgivet tilbud på samme delaftale, hvilket kunne indikere,
at de tiltalte var konkurrenter. De faktuelle forhold viste dog, at der klart var tale
om et tilfælde, hvor Bjerregaard skulle levere fodtøjet i begge tilbud, idet Bacher
ikke opererede på dette marked. Da kartelaftaler alene kan indgås mellem virksomheder i samme omsætningsled, er det klart, at de tiltalte ikke kunne fængsles
herfor.
2.2.5. Diskussion af kartelbegrebet i retspraksis
Retspraksis har ikke hidtil afklaret kartelbegrebet, i det domstolene ikke har foretaget en afgrænsning og uddybelse af begrebet, men i stedet henvist til lovens ordlyd. Dette leder til problematikken, at kartelbegrebet sjældent anvendes uden for
de klare tilfælde, hvilket ikke skaber klarhed for gråzonen af begrebet. Herudover
anvendes udtrykket ’klassiske karteller’. Forholdet mellem klassiske karteller og
kartelbegrebet uddybes dog ikke i praksis.
(1) Retspraksis har vist, at der formentlig er tale om prisaftaler omfattet af kartelbegrebet, når konkurrenter kommunikere med hinanden, med hensigt på at påvirke hinandens prissætning, jf. KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1. Dette gælder særlig,
når formålet er stigning i afkastningsniveauet, ved omgåelse af normale konkurrencerisici.
I Danske Kroer & Hoteller var der tale om en aftale om markedsførte/skiltede
priser. Det stod medlemmerne frit at anvende lavere priser, så længe disse ikke
skiltede med lavere priser. På den ene side kan det argumenteres, at en sådan adfærd ikke havde til formål/følge at begrænse konkurrencen, idet visse kroer/hoteller solgte deres produkter billigere end sædvanligt. Herudover var det fordelagtigt,
at kroerne/hotellerne solgte et standardiseret produkt ved hjælp af krochecks, hvor
kunden til en fast pris kunne købe et ensartet produkt på de forskellige kroer/hoteller. Det ville formentlig give kunden en negativ oplevelse, hvis man ved fremkomst til kroen så skiltning af lavere priser, end man havde købt for. På den anden
side ville en sådan adfærd medføre, at kroer/hoteller som har mulighed for at sælge
samme produkt til lavere priser undgå dette. Konkurrencen bliver således i en vis
grad begrænset. Herudover vil en sådan informationsudveksling de facto føre til,
at kroerne/hotellerne bliver bekendt med hinandens prisniveau.
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Priskoordinering som i Danske Kroer & Hoteller vil formentlig falde under kartelbegrebet i KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1, henset til bredden af bestemmelsen. Det
er dog usandsynligt, at fængselsstrafs sanktionen ville være blevet anvendt. Forholdet vurderes ikke at være af grov beskaffenhed. Ved vurdering af hvorvidt der
er tale om grov beskaffenhed lægges navnlig vægt på omfang eller skadevirkninger, som kartelaftalen er egnet til at medføre.226 Om grovhed kan på den ene side
siges, at Kroer & Hoteller var landsdækkende, og dermed et stort geografisk omfang. På den anden side kan nævnes, at foreningen havde en lav markedsandel, at
bøden lå i den lave ende af grundbeløbende, og at der var ikke tale om en meget
alvorlig overtrædelse. Hertil havde adfærden visse konkurrencefremmende aspekter. Det vurderes, at priskoordinering som i sagen ikke vil føre til fængselsstraf.
I modsætning hertil var der i Telemobilia tale om et ”rent” priskartel. Her kunne
det uden videre konstateres, at der var tale om prisaftaler med hensigt på at eliminere priskonkurrencen mellem karteldeltagerne, og øge deres afkastningsniveauet. Dette vil falde under kartelbegrebet, og ville muligvis kunne føre til fængselsstraf. På den ene side står, at overtrædelsen var åbenbar, at er aftaler om at
hæve priser mellem konkurrenter blandt de mest graverende konkurrencebegrænsninger, og at havde forholdet en reel effekt. Modsat kan det argumenteres,
at overtrædelsens omfang var begrænset, henset til virksomhedernes markedsmæssige andel og den korte periode (3 måneder) som prisaftalen varede. Yderligere kan nævnes, at bøden lå i bunden af grundbeløbene. Grovheden vurderes efter omfang og skadevirkning ikke at ville have ført til fængselsstraf i dag.
Sagerne Danske Busvognmænd og Danskjuletræsdyrkerforening blev i Højesteret
afgjort samme dag, af samme dommere, og med samme resultat. I begge tilfælde
var der tale om brancheforeninger som: opfordrede til øgede priser; vejledte om
hvordan medlemmerne kunne øge sine priser; og til hvilket niveau. Brancheforeningers udmeldinger om prisniveauet i branchen, kombineret med opfordringer
til at hæve priser, eller at stå sammen ved prissætning, vurderes at falde under
kartelbegrebet i KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1. Spørgsmålet er, hvorvidt sagerne
omhandler kartelaftaler af så grov beskaffenhed, at fængselsstraf ville kunne være
sanktionen.
På den ene side var der tale om landsdækkende brancheforeninger, hvorfor det
markedsmæssige omfang var stort. Herudover var der, særligt i
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Danskjuletræsdyrkerforening, tale om priskoordinering, som var egnet til at medføre skadevirkning for forbrugeren. På den anden side var det ikke bevist, at udmeldingerne fra brancheforeningerne i realiteten havde en effekt, med bødestraf i
den lave ende af grundbeløbene. Det vurderes, at priskoordinering som i Danske
Busvognmænd og Dansk Juletræsdyrkerforening ville føre til fængselsstraf henset
til, at der var tale om landsdækkende priskoordinering. Dette understøttes yderligere af, at praktikere ved lovændringen skrev, at netop Danske Busvognmænd og
Dansk Juletræsdyrkerforening ville være eksempler på sager, hvor fængselsstraf
ville blive sandsynligt.227
Samlet om KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1, kan siges, at aftaler mellem konkurrerende
virksomheder, hvori priser indgår, som udgangspunkt vil være omfattet af kartelbegrebet, hvis aftalen søger at hæve afkastningsniveauet ved eliminering af normale konkurrencemæssige risici.
(2) Retspraksis har vist, at der er tale om begrænsning af produktion/salg omfattet
af kartelbegrebet, når konkurrenter kommunikere med hinanden, med hensigten
at påvirke hinandens produktion/salgs mængde, jf. KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 2.
Dette gælder formentlig uanset hvilken form koordineringen har.
I Dansk Kartoffelproducentforening var der tale om en aftale om produktionsbegrænsning kombineret med priskoordinering. Det kunne i sagen konstateres, at
foreningen opfordrede til produktionsbegrænsning for, at modgå overkapacitet i
branchen. Samtidig skulle et øget prisniveau sikre, at kartoffelproducenterne
kunne opnå et overskud. Disse forhold falder begge under ordlyden af KL § 23,
stk. 3, 2. pkt., nr. 1 hhv. 2, hvorfor en sådan adfærd ville være omfattet af kartelbegrebet. Hernæst er spørgsmålet, om dette ville sanktioneres med fængselsstraf.
Foreningen blev pålagt en bøde på 500.000 kr., hvilket er i den lave ende, henset
til daværende retningslinjer i forarbejderne til lovændringen i 2002.228 Formanden
blev pålagt bøde på 25.000 kr.
Byretten fandt, at der var tale om en forsætlig, alvorlig og grov overtrædelse, hvor
formanden havde en fremtrædende og central rolle. Spørgsmålet er, om der var
tale om en grov overtrædelse, som udgjorde en kartelaftale af grov beskaffenhed.
På den ene side var der tale om en landsdækkende forening. Udmeldingerne havde
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haft en reel effekt, og formanden havde fået indskærpet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at denne adfærd var forbudt. Desuagtet havde formanden fortsat
adfærden. På den anden side var der tale om en bøde i den lave ende af grundbeløbene.
Samlet vurderes det, at produktionsbegrænsning som i Danske Kartoffelproducentforening-sagen ville kunne sanktioneres med fængselsstraf, henset til kartelaftalens omfang og skadevirkning. Dette understøttes af, at praktikere ved lovs
indførelse ligeledes vurderede, at sagen ville kunne have ført til op til 6 års fængsel.229
I boykot-sagen fandt byretten derimod, at den kollektiveboykot i sagen ikke var
”en kartelaftale i konkurrenceretlig forstand.”230 Boykot-sagen omhandlede forhold i perioden 2009 til 2010, og var således ikke omfattet af lovændringen i 2012,
men da dommen først blev afsagt af byretten i 2018, kan det formodes, at domstolen har været opmærksom på betydningen af kartelbegrebet. Det vurderes derfor, at byretten i sin afgørelse forsøgte at sende et signal til myndighederne om, at
adfærd som i boykot-sagen ikke falder under kartelbegrebet. Begrebet skal dermed fortolkes snævert, og forbeholdes grovere tilfælde.
Samlet om KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 2, kan siges, at aftaler om produktions/salgsbegrænsninger omfattes af bestemmelsen, for det tilfælde, at formålet er at
øge prisen (afkastet) ved omgåelse af normale konkurrencemæssige risici. Såfremt konkurrenter af kvalitetsmæssige grunde ønsker at imødegå overproduktion
i en branche, bør dette ikke ske ved en generel aftale om produktionsbegrænsning.
Kartelbegrebet skal, henset til Boykot-sagen, fortolkes snævert, og forbeholdes
grove og klare tilfælde.
(3) Retspraksis har vist, at der er tale om kunde-/markedsdeling omfattet af kartelbegrebet, når konkurrenter kommunikere med hinanden, for at dele kunder/markeder, jf. KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 3. Dette gælder, når konkurrenterne
hver især har mulighed for at konkurrere om kunderne, uanset hvilken form eller
formål koordineringen har. Modsat viser Lokalbank-sagen, at klassiske karteller
alene omhandler grove tilfælde, hvor der er sket en reel konkurrencebegrænsning.
I sagen om Miljølaboratoriet var der tale om en kundedelingsaftale, idet to bydere
(Miljølaboratoriet og Milana) hver især kunne have budt på to udbud, men i stedet
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koordinerede, så de hver bød på (og vandt) et enkelt. En kundedelingsaftale falder
under ordlyden af KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 3, hvorfor aftalen ville være omfattet
af kartelbegrebet. Hernæst er spørgsmålet, om dette ville sanktioneres med fængselsstraf. Selskaberne blev hver pålagt en bøde på 500.000 kr., mens de to tiltalte
direktører blev pålagt bøde på 25.000 kr. hver, hvilket er i den lave ende, i henhold
til daværende retningslinjer i forarbejderne. Domstolene fandt, at lovbruddet var
forsætligt, og at der var tale om en alvorlig overtrædelse. Spørgsmålet er, om der
var tale om en kartelaftale af grov beskaffenhed. På den ene side var det markedsmæssige omfang begrænset, idet de to virksomheder begge havde en markedsandel på 5 % eller under. Modsat var der tale om en kartelaftale, hvori de to eneste
konkurrenter valgte at dele kunderne, hvorfor skadevirkningen potentielt har været stor. Det bemærkes her, at buddene lå inden for priserne i rammeaftalerne.
Samlet vurderes det, at forholdet ikke er af grov beskaffenhed, hvorfor sagen ikke
ville have ført til fængselsstraf, idet der var tale om et enkeltstående tilfælde, at de
indgivne bud ikke oversteg, hvad der allerede fremgik af tidligere forhandlet rammeaftale, og henset til virksomhederne havde beskedne markedsandele.
(4) Låneprissagerne er de første sager, hvor domstolene har behandlet tiltale for
kartelaftaler indgået efter lovændringens ikrafttræden. Domstolene har i disse sager haft mulighed for at tydeliggøre kartelbegrebet, samt give indikatorer for, hvilket omfang og hvor stor skadevirkning kartelaftalerne skal have haft, før der er
tale om ”grov beskaffenhed”.
I nedrivningssagerne har domstolene indtil videre entydigt udtalt, at adfærden (de
lånte priser) udgjorde pris/tilbudskoordinering, som havde til formål at begrænse
konkurrencen, og dermed udgjorde en kartelaftale omfattet af KL § 23, stk. 3, 2.
pkt. Nedrivningssagerne II-V fulgte i det store hele Nedrivning I, som blev afgjort
i Østre Landsret, hvorfor det bør undersøges nærmere, hvad der blev sagt af domstolene i Nedrivning I.
Østre Landsret stadfæstede med en ganske kortfattet begrundelse, at ”Også efter
bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen,
skyldig som fastslået af byretten. Det lægges herved efter [vidnets] forklaring til
grund, […].”231
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Østre Landsret fandt, at bevisførelsen viser en udveksling af delepriser, som ikke
blev fremsendt ved en fejltagelse. Det er interessant, at Østre Landsret i sin begrundelse hverken henviser til begreberne lånepriser, tilbudskoordinering eller
kartelaftale. Spørgsmålet er, om Østre Landsret har undgået at tage stilling til om
lånepriser udgør kartelaftaler, eller om bevisførelsen (forklaringerne) blot understøttede byrettens dom, hvorfor der ikke var behov for yderligere uddybelse.
Byretten indledte sin begrundelse med at fastslå, at der var blevet sendt tilbud på
nedrivningsopgaver mellem konkurrenter, og dermed var sket udveksling af priser. Byretten lagde vægt på tiltaltes utroværdige forklaringer overfor vidnets troværdige forklaringer.232 Her blev formentlig lagt vægt på, at der gik 6 dage fra
modtagelsen af den lånte pris til, at låneren indsendte sit bud, uden troværdig forklaring herpå. Byretten konkluderede, at der var handlet forsætligt, og at den samordnede praksis utvivlsomt var en kartelaftale, jf. KL § 23, stk. 3., 2. pkt., nr. 4.233
Byretten udtaler sig således alene om det konkrete tilfælde, og ikke om lånepriser.
Det kan derfor diskuteres, om by- og landsretten tager stilling til, hvorvidt lånepriser er omfattet af kartelbegrebet, eller om domstolene alene har fundet, at tiltalte i Nedrivning I ikke troværdigt kunne redegøre for prisudvekslingen.
Man må stille grundlæggende krav om, at følgende betingelser skal være opfyldt
for, at der er tale om en kartelaftale: en mellem horisontale konkurrenter gensidighed (fælles forståelse), som begrænser konkurrencen, og en direkte forbindelse
mellem disse to. Domstolene fandt i sagen, at der var tale om fælles forståelse
mellem de to horisontale konkurrenter om, at man kunne modtage hinandens priser. Videre konkluderede byretten, at der var tale om en samordnet praksis, der
havde til formål at begrænse konkurrencen, i forbindelse med det konkrete udbud.234 Det bemærkes, at byretten udtalte, at tilbudskoordinering som omhandlet
i Nedrivning I var egnet til at vildlede om den faktiske prissituation på markedet,
og skabe risiko for overpriser, men at tiltalte ikke havde haft (udsigt til) en økonomisk gevinst.235 Henset til, at domstolen vurderer, at der er tale om en formålsovertrædelse, er det selvsagt ikke nødvendigt, at der er indtrådt en følge, men det
er interessant, hvis byretten mener, at vildfarelse om prissituationen udgør tilstrækkeligt grundlag til at kunne statuere en kartelaftale.
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I tilfælde af lånepriser kan det diskuteres, om den konkurrencebegrænsende effekt
er så åbenbar, at man uden videre kan konkludere, at disse har til formål at begrænse konkurrencen. I den rene version af lånepriser modtager bygherren (udbyder) et ekstra (om end højere) bud. Udvekslingen af budoplysningerne (i tilfældet
af lånepriser) mellem de to konkurrenter vil ikke have indflydelse på prissætningen. For det første har den som udlåner prisen allerede fastsat sin pris inden buddet
udlånes. For det andet kan udlåneren ikke være sikker på, at der ikke er andre, som
byder på opgaven, hvorfor den bedst mulige pris må bydes. Sluttelig har prislåner
allerede inden forespørgslen besluttet sig for ikke at byde. Modsat kan det argumenteres, at lånepriser er vildledende, idet de bidrager til, at budmodtager får en
misforstået (forhøjet) forståelse af prisniveauet. Spørgsmålet er dog, om en sådan
eventuel vildledning udgør en så åbenbar konkurrencebegrænsning, at der er tale
om en formålsovertrædelse, hvis man sammenholder med begrundelsen om at
undgå at blive blacklistet.
Som nævnt baserer begrundelserne i Nedrivning II-V i høj grad på Nedrivning I.
Dette er dog problematisk, idet de tiltaltes forklaringer var meget forskellige. Ved
Nedrivning I afvist tiltalte at kende til lånepriser, uden at komme med en forklaring på, hvorfor man havde modtaget konkurrentens tilbud. Dette fandt såvel byret
som landsret for utroværdigt, og idømte bøde for tilbudskoordinering. I de øvrige
nedrivningssager blev der fx forklaret, at man var bekendt med lånepriser, men
ikke kunne se den konkurrencemæssige begrænsning. Dette leder til en diskussion
af selve overtrædelsen og det nødvendige forsæt, men eftersom byretterne lagde
sig på linje med Nedrivning I, blev dette ikke uddybet.
-Forfatterens efterfølgende bemærkninger
Landsretten gik langt for at udtale sig om, hvordan lånepriser skal anskues. I sagen
fandt Landsretten, at udveksling af prisoplysninger i form af lånepriser er udtryk
for en samordnet praksis, som har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med afgivelsen af konkrete bud.236
Landsretten i Nedrivning III svarede dog ikke endegyldigt på, hvorvidt lånepriser
udgør kartelaftaler (af grov beskaffenhed). Dommen ligger op til, at der i det
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praktiske ikke sondres mellem horisontale konkurrencebegrænsende aftaler og
kartelaftaler, idet domstolene anskuer sagens forhold ud fra en grovhedsvurdering.
-I Jorton & Skjøde var der ligeledes tale om lånepriser, men dommen havde et
markant anderledes udfald end nedrivningssagerne, idet byretten i Odense ikke
mente, at der var tale om en formålsovertrædelse. I Jorton & Skjøde blev der rejst
tiltalte mod virksomhederne, samt tre ansatte fra respektive kalkulationsafdelinger. Det bemærkes, at der med udgangspunkt i tiltaltes forklaringer ikke var tale
om ledende medarbejder, hvilket kan have haft væsentlig betydning, henset til
strafsubjektet for bestemmelsen.237 Her lagde byretten vægt på, at modtageren af
lånepriser ikke ville kunne nå at afgive bud uden hjælp, og at låneren bevidst bød
over udlåneren. Derefter konkluderede retten, at det ikke var bevist, at udvekslingen af priser havde til formål at begrænse konkurrencen.238
Byrettens dom i Jorton & Skjøde er under anke,239 men bidrager til diskussion af
omfanget af kartelbegrebet. Indledningsvist viser sagen, hvor aggressivt anklagemyndigheden er gået til værks med tiltaler for kartelaftaler. Der var i dommen tale
om (ikke ledende) medarbejdere, som i få tilfælde havde udvekslet lånepriser,
hvor det lånte bud (med et tillæg) var blevet indsendt få timer efter modtagelse.
Udgangspunktet er, at virksomheden er det primære strafsubjekt, og alene ledende
medarbejdere med en central rolle straffes, hvorfor der af disse grunde var tale om
en tvivlsom tiltale.
Det vil blive interessant at se, hvordan landsretten behandler anken. Landsretten
kan herved blive tvunget til at udtale sig om, hvorvidt lånepriser udgør formålsovertrædelse og tilbudskoordinering omfattet af kartelbegrebet i KL § 23, stk. 3.
Samlet kan konkluderes, at domstolene ikke hidtil har ment, at lånepriser udgør
en overtrædelse af grov beskaffenhed, hvorfor fængselsstraf ikke har været en relevant sanktion. Det er derfor uvist, om lånepriser per se udgør tilbudskoordinering omfattet af KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 4.
--
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Forfatterens efterfølgende bemærkninger
Landsretten vurderede i Jorton & Skjøde, lige som i Nedrivning III, at lånepriser
per se udgør en formålsovertrædelse.
Landsretten lagde i sin begrundelse vægt på, at i ”hvert fald den ene tilbudsgiver
efter koordinering med den anden tilbudsgiver reelt har afstået fra at byde og på
skrømt har afgivet et tilbud med en så høj samlet pris, at tilbuddet ikke var lavest,
men dog fremstod realistisk, og at udbudsgiveren herved åbenbart blev vildledt
ved at blive betrygget i, at der havde været tale om en reel budkonkurrence mellem
et større antal bydende, end tilfældet var.”240
Landsretten fandt, at der lige som i Nedrivningssagerne ikke var tilstrækkeligt
grundlag for at kvalificere forholdet som en kartelaftale af grov beskaffenhed,
henset til omfang og skadevirkning.241
Samlet kan siges, at domstolene har vurderet, at det konkurrenceskadelige potentiale er så stort, at der er tale om en formålsovertrædelse, hvorfor skadevirkningen
i den enkelte sag vil være udslagsgivende for, om der er tale om en kartelaftale af
grov beskaffenhed, jf. KL § 23, stk. 3.
--

2.3. Delkonklusion
Kartelbegrebet er siden lovændringen blevet fortolket bredt af myndighederne,
henset til deres aggressive tilgang til personlig tiltale for forhold efter 2013. Modsat har domstolene været mere forbeholdene, særligt i sanktions regi.
Boykot-sagen lægger op til, at kartelbegrebet skal forbeholdes tydelige og mærkbare konkurrenceretlige overtrædelse. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der blot
er tale om en horisontal konkurrencebegrænsning. Herudover kan det i nedrivningssagerne ses, at domstolene er forbeholdene for at afgrænse kartelbegrebet. I
Nedrivning I henviste domstolene fx til tiltaltes utroværdige forklaringer. Byretterne i nedrivningssagerne synes at have baseret deres domme på Østre Landsrets
afgørelse i Nedrivning I, men Østre Landsret udtalte sig kortfattet i sin stadfæstelse, hvorfor det er svært at udlede meget om kartelbegrebet fra sagerne. Modsat
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blev det i Jorton & Skjøde gjort klart, at lånepriser endnu ikke er et afklaret område, eller nødvendigvis en formålsovertrædelse.
Østre Landsret har sidenhen i sin domfældelse ved Nedrivning III og Jorton &
Skjøde, at udveksling af prisoplysninger mellem konkurrenter i form af lånepriser
er en formålsovertrædelse omfattet af bestemmelsen. Landsretten har dog endnu
ikke fundet, at der har været tale om en kartelaftale af grov beskaffenhed.
Samlet konkluderes, at kartelbegrebet skal fortolkes mere snævert, end hvad myndighederne indtil videre har lagt op til. Herudover er fængselsstraf for kartelaftaler
forbeholdt grove tilfælde, hvorfor anklagemyndigheden hidtil er gået for aggressivt til værks, da der i de hidtidige sager (lånepris-sagerne) ikke har været tale om
grove tilfælde.
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Kapitel 3: Kravet om forsæt

Det fremgår af KL § 23, stk. 3, 1. pkt., at fængselsstraf for kartelaftaler forudsætter, at kartelaftalen er indgået med forsæt. Hvad der ligger i forsæt er ikke nærmere
defineret, men der er tale om et fast krav inden for strafferetten. Problemet med
forsæt i forhold til konkurrenceretlige overtrædelser er, at konkurrenceretten langt
hen ad vejen er mere kompleks end det almene strafferetlige område. Derfor er
det relevant at undersøge, hvordan bestemmelsen lever op til generelle strafferetlige betingelser.
Et eksempel på kompleksiteten er grænseområdet mellem konsortier og karteller.
Det ene er lovligt og konkurrencefremmende, mens det andet er ulovligt og konkurrencebegrænsende. Problemet er, at der til tider skal større juridisk og/eller
økonomisk analyse til, inden man ved hvilken ende af spektret der er tale om. Ofte
vil myndighederne og virksomheder være uenige om, hvorvidt samarbejdspartnere er konkurrenter og individuelt kunne have budt på en opgave. Dette gælder
også, selvom samarbejdet umiddelbart har sat kunder i en mere favorable position.
Et eksempel på den hårfine grænse er Vejmarkeringssagen.242 Virksomhederne
mente i sagen, at deres samarbejde var lovligt og konkurrencefremmende. Modsat
mente myndighederne, at de burde have handlet som individuelle aktører og fandt,
at der var tale om en formålsovertrædelse. Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet mente begge, at der var tale om en aftale i strid med KL § 6, stk. 1, mens
Sø- og Handelsretten fandt, at der ikke var tale om en formålsovertrædelse og
ophævede afgørelsen.
Dette leder til spørgsmålet om, hvordan kravet om forsæt interagerer med konkurrenceretten. Betænkeligheden ved samspillet mellem forsæt og konkurrenceretten
blev allerede påpeget i lovudvalgsrapporten, hvor Dyekjær fandt, at der var retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at indføre fængselsstraf. Dyekjær mente,
at der manglede en strafferetlig funderet analyse af gerningsindholdets art og
”fixpunkt” i forhold til forsæt og fuldbyrdelsesmoment.243
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Vejmarkeringssagen (Sø- og Handelsretten), Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018.
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Der blev stillet en række spørgsmål om forsæt til Erhvervs- og Vækstministeren,
i forbindelse med lovforslagets behandling. Ministeren svarede hertil, at der ikke
var en definition af, hvornår en kartelaftale er indgået forsætligt, men at forsætsbegrebet måtte fastlægges i praksis.244
Ministeren udtalte, at forsættet skulle relatere til konkurrencebegrænsningen:
” […] det er en betingelse for at anvende fængselsstraf i kartelsager, at overtrædelsen – udover at være af grov beskaffenhed – er sket med forsæt, dvs. at
den pågældende vidste, at aftalen ville kunne begrænse konkurrencen.” 245
Der skal således, ifølge ministeren, være forsæt til en konkurrencebegrænsning.
Dette viser, at deltagerne i kartellet skal være bevidste om, at deres handlinger er
egnet til at begrænse konkurrencen.

3.1. Forsætsbegrebet i konkurrencelovens § 23, stk. 3, 1. pkt.
Lovforarbejderne lægger op til, at der skal være forsæt til at indgå en aftale med
en konkurrent, i form af en kartelaftale, som defineret i KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr.
1-4 og at forsættet skal angå konkurrencebegrænsningen.246 Her bemærkes, at specialet tidligere har vist, at det ikke er tydeligt afgrænset, hvad som falder under
kartelbegrebet, og forsæt baseret på en ikke afgrænset bestemmelse forekommer
betænkeligt.
Næste spørgsmål bliver derfor, hvad der ligger i forsæt, og hvad der skal til, for at
dette krav er opfyldt. Dansk lovgivning indeholder ikke en definition af forsæt. I
lovudkastet til den oprindelige straffelov af 1917 var fremsat en definition af forsæt i kommentaren til straffelovens § 20:
”Forsæt foreligger, [1. direkte forsæt] naar Gerningsmanden ved sin Handling
vil hidføre, hvad der efter Loven kræves til Forbrydelsen, eller [2. sandsynlighedsforsæt] anser dennes Indtræden som en nødvendig eller overvejende sandsynlig Følge af Gerningen eller [3. eventualitetsforsæt] vel kun anser
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Forbrydelsens Indtræden som mulig, men vilde havde handlet, selv om han
havde anset den som sikker.”247
Bestemmelsen udgik, da den blev anset for overflødig, men definitionen kan anvendes som en sammenfatning af kravene, der stilles til et kriminelt forsæt.248 Forsæt vurderes således efter hvad gerningspersonen havde forestillet sig og villet, og
opdeles i 3 kategorier: 1) direkte forsæt, 2) sandsynlighedsforsæt og 3) eventualitetsforsæt (dolus eventualis).249
Ved vurdering af, hvorvidt der er forsæt til en forbrydelse, skal forsættet foreligge
i relation til samtlige af de objektive momenter, som konstituerer forbrydelsen
(kartelaftalen).250 Der skal dog ikke foreligge forsæt til vurderinger. Forsæt til en
kartelaftale omfattet af KL § 23, stk. 3, 1. pkt., udgør derfor ligeledes forsæt til
den særligt skærpende bestemmelse i straffelovens § 299 c.251 Når loven har en
forhøjet strafferamme for forbrydelser begået under skærpende omstændigheder,
er anvendelse af den højere strafferamme som udgangspunkt betinget af forsæt i
forhold til de faktiske forhold, der bevirker skærpelsen.252

3.2. Forsætsudelukkende vildfarelser
Vildfarelse om omstændighederne ved forbrydelsen kan i visse tilfælde udelukke
forsæt. Her sondres mellem faktiske vildfarelser, egentlige retsvildfarelser og
uegentlige retsvildfarelser.
Faktisk vildfarelse: Gerningspersonen har ved en faktisk vildfarelse ikke haft
kendskab til eller har misforstået de relevante faktiske omstændigheder. Der er
således ikke forsæt til bestemmelsens gerningsindhold. Faktisk vildfarelse medfører straffrihed for forbrydelser, der kun straffes i forsætlig form.253
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Egentlig retsvildfarelse: Gerningspersonen har ved en egentlig retsvildfarelse
handlet i uvidenhed om eller misforståelse af de retsregler, der forbyder eller påbyder handlingens foretagelse. Ukendskab til loven diskulperer ikke, hvorfor en
sådan vildfarelse ikke bevirker straffefrihed.254
Uegentlig retsvildfarelse: Gerningspersonen har ved en uegentlig retsvildfarelse
handlet i uvidenhed om eller misforståelse af andre retsregler, som har betydning
for den juridiske bedømmelse af forholdet, uden at vildfarelsen angår retsreglen,
som forbyder eller påbyder en handlings foretagelse. Den uegentlige retsvildfarelse relaterer sig til den bagvedliggende materielle lovgivning. Uegentlige retsvildfarelser udelukker forsæt og medfører derfor straffrihed for forbrydelser, der
kun kan straffes i forsætlig form.255
Sondringen mellem egentlige og uegentlige retsvildfarelser er ikke tydelig, men
kan beskrives som at:
”[Egentlige retsvildfarelser] angår alene de retsregler, der fastsætter eller afgrænser selve det strafbelagte forbud eller påbud. Misforståelse eller manglende indsigt vedrørende retlige forhold, der indgår i gerningsindholdet, men
ligger uden for straffebestemmelsens eget umiddelbare indhold, og som fører
til en fejlagtig opfattelse med hensyn til det faktum, der skal henføres under straffebuddet [betragtes som uegentlige retsvildfarelser.]”256
Under lovforslagets behandling opstod spørgsmålet om uegentlige retsvildfarelser. Ministeren blev spurgt om situationen, hvor virksomheder ikke anser hinanden som konkurrenter i KL-forstand, og derfor indgår en aftale, men en senere
(skønspræget) markedsafgrænsning fører til, at virksomhederne er konkurrenter,
hvorfor der er tale om en kartelaftale.257
Ministeren svarede, at det ville bero på en konkret vurdering, men at enhver rimelig tvivl i en straffesag skulle komme den tiltalte til gode, samt at anklagemyndigheden skulle bevise virksomhedernes forsæt for at kunne idømme
254
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fængselsstraf.258 Svaret var næppe fyldestgørende, hvis spørger søgte svar på,
hvorvidt (fejlagtige) juridiske/økonomiske analyser af konkurrentbegrebet, det relevante marked mm., kan være forsætsudelukkende. Ministeren talte i sit svar om
at idømme virksomheder fængselsstraf, og herudover svarede ministeren i generelle vendinger om, at man er uskyldig til modsat er bevist.
Opsummerende bemærkes, at hvis der foreligger en urigtig retsopfattelse, hvor
gerningspersonen ikke har forstået karakteren af retsforholdet, som er et væsentligt moment i det strafbare forhold, vil vildfarelsen karakteriseres som forsætsudelukkende uegentlig retsvildfarelse.259

3.3. Retspraksis
Ifølge juridisk litteratur og forarbejder til KL § 23, stk. 3, kan en vildfarelse om
konkurrencebegrænsningen være forsætsudelukkende. Forarbejderne lægger op
til, at domstolene skal udvikle forsætsvurderingen, hvorfor det er interessant at
undersøge retspraksis.
Der tages udgangspunkt i tre sager. I den første (Danske Kroer & Hoteller) fandt
domstolen, at tiltalte havde forsæt på trods af, at tiltalte havde søgt juridisk rådgivning. I den anden (nedrivningssagerne) og tredje (Jorton & Skjøde) var der tale
om lånepriser, hvor domstolene kom til forskellige resultater.
I Danske Kroer & Hoteller blev en direktør og en bestyrelsesformand idømt bøde
på 10.000 kr. hver for forsætligt at have koordineret priser mellem gruppens medlemmer. Priskoordineringen skete ved foreningens vedtægter, hvori det fremgik,
at medlemmerne ikke måtte skilte eller annoncere med priser under de enhver tid
gældende mindstepriser.260 Vedtægterne havde inden da været forelagt og godkendt af en jurist og en advokat. Bestyrelsesformanden og direktøren var derfor
uforstående for, at der var tale om ulovlige forhold, og at personligt straffeansvar
kunne komme på tale, og forklarede bl.a.:
”Hvis det havde været meningen at danne et kartel, ville de have været det hidtil
dummeste kartel, da da de åbent har meldt deres priser på krochecken ud. Det
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skyldtes netop, at de ikke har haft nogen anelse om, at der skulle kunne være et
problem.”261
Byretten fastslog indledningsvist, at det var bevist, at de tiltalte havde været til
stede ved fastsættelse af mindstepriserne og havde indskærpet disse priser for
medlemmerne.262 Byretten fandt derfor, at vedtægtsbestemmelsernes konkurrencebegrænsende formål måtte have stået tiltalte klart, og derfor kunne tilregnes dem
som forsætligt. Dette begrundede retten med tiltaltes stillinger, samt at et medlem
havde givet udtryk for, at mindstepriserne var urealistisk høje.263
Det interessante ved sagen er netop, at byretten gør klart, at der er tale om en
forsætlig overtrædelse, og ikke blot en groft uagtsom, som er kravet for bødestraf.
Henset til, at juridisk kyndige personer havde godkendt vedtægterne, kan man
stille spørgsmål ved tiltaltes forsæt, idet der oftest ikke er grundlag for at statuere
hverken forsæt eller uagtsomhed hos en person, hvis en professionel rådgiver har
begået væsentlige fejl og givet forkert rådgivning.264 Selvom disse jurister næppe
har været kyndige på det konkurrenceretlige område, kan det tale for, at de tiltalte
var i en undskyldelig vildfarelse. Dertil kommer, at de tiltalte forklarede, at de var
af opfattelsen, at deres medlemmer ikke var konkurrenter grundet medlemmernes
geografiske placering.265
Samlet må det lægges til grund, at byretten efter en bevismæssig vurdering fandt,
at de tiltalte ikke havde ført tilstrækkeligt bevis for vildfarelsen, henset til den
konkurrencebegrænsning, som aftaler om mindstepriser (for skiltning) mellem
virksomheder i samme branche medfører.
I nedrivningssagerne fandt domstolene, at de tiltalte havde handlet forsætligt.
Dette på trods af, at de tiltalte forklarede, at de ikke anså sig for konkurrenter i de
konkrete udbud (uegentlig retsvildfarelse), som i teorien burde være forsætsudelukkende. Domstolene behandlede ikke problematikken tydeligt, idet domstolene
drog en generel slutning om, at lånepriser er en form for tilbudskoordinering, og
at de tiltalte måtte have vidst, at tilbudskoordinering begrænser konkurrencen.
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Særlig interessant er det, at domstolene fandt, ”at denne adfærd er udtryk for en
samordnet praksis om koordinering af bud, der havde til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med det konkrete bud, og at dette stod tiltal[t]e klart.”266
De tiltalte var netop af den overbevisning, at et proforma bud ikke begrænser konkurrencen, idet alternativet var, at der ikke ville blive afgivet bud.
Omvendt fremgår det af dommene, at domstolene ofte ikke fandt de tiltaltes forklaringer troværdige og i stedet lagde vægt på vidners forklaringer om låneprisernes anvendelse mm.267 Det skal dog bemærkes, at vidner fra Søndergaard Nedrivning heller ikke vidste, at der var tale om konkurrencebegrænsende adfærd, hvorfor man kan undre sig over, at byretten ikke gik mere i dybden med spørgsmålet.268
Hvis man sammenholder nedrivningssagerne med Jorton & Skjøde-dommen, kan
man undre sig over, at domstolene fandt, at konkurrencebegrænsningen var så
åbenbar, at man uden videre kan udlede, at tiltalte havde forsæt til at begrænse
konkurrencen. I Jorton & Skjøde-dommen blev de tiltalte frifundet, idet retten i
Odense ikke mente, at lånepriser udgjorde en så åbenbar konkurrencebegrænsning, at der kunne være tale om en formålsovertrædelse, og frifandt derfor de tiltalte, da anklagemyndigheden ikke havde påvist en effekt. 269 Hvis domstolene i
lignende sager er i tvivl om, hvorvidt der overhoved er en konkurrencebegrænsning, bør dette tale for, at tiltalte kan været i uegentlig retsvildfarelse om konkurrencebegrænsningen. Det bemærkes, at Jorton & Skjøde-dommen blev afsagt (9
dage) inden Østre Landsrets dom i Nedrivning I. I Nedrivning I stadfæstede Østre
Landsret byrettens dom, om at lånepriserne var en form for tilbudskoordinering.
Det kan ikke afvises, at Jorton & Skjøde havde haft et anderledes resultat, såfremt
landsrettens dom i Nedrivning I forelå på afgørelsestidspunktet for Jorton &
Skjøde.
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3.4. Delkonklusion
Anklagemyndigheden skal sammenfattende bevise, ud over enhver rimelig tvivl,
at de tiltalte havde forsæt til at overtræde forbuddet mod indgåelse af kartelaftaler.
Det vil sige, at anklagemyndigheden skal bevise, at de tiltalte vidste, at de indgik
en aftale, og at denne aftale ville kunne begrænse konkurrencen. Hvorvidt de tiltalte havde forsæt, beror på en konkret vurdering med udgangspunkt i, hvad de
tiltalte selv havde forestillet sig, overvejet og vurderet. Hvis konkurrenter ikke er
klar over (er i vildfarelse om), at indgåelsen af en aftale kan medføre en begrænsning af konkurrencen, vil dette tale imod, at de har forsæt til at indgå en kartelaftale, og efter omstændighederne være forsætsudelukkende. Forholdet, at konkurrenter ikke er bekendt med reglerne i KL, eller har misforstået KL § 23, stk. 3,
udelukker ikke strafansvar (egentlig retsvildfarelse).
Ved strafudmålingen bør der tages hensyn til konkurrencerettens kompleksitet,
hvilket ses i høringssvar, spørgsmål til ministeren og lovudvalgsrapporten ved, at
der rejses betænkelighed ved indførelsen fængselsstraf, bl.a. fordi gerningsindholdet ikke er tilstrækkeligt specificeret i bestemmelsen. Domstolene bør således
være opmærksomme på, at der i praksis kan være stor usikkerhed om, hvorvidt
konkurrencereglerne er overtrådt.270
Forsætsvurderingen er i sidste ende en bevisvurdering, hvorfor det er svært at udlede meget fra konkrete straffesager. Domstolene har stået nogenlunde fast på, at
tiltalte ofte ikke har haft troværdige forklaringer og i øvrigt måtte have indset, at
deres adfærd havde et/en konkurrencebegrænsende formål/følge.
Det må konkluderes, at anklagemyndigheden formentlig ikke vil få svært ved at
bevise, at de tiltalte har ageret forsætligt, idet domstolene hidtil ikke har problematiseret dette. Dette gælder uanset om det har været tvivlsomt, om der skete en
konkurrenceretlig overtrædelse. Domstolene har indtil videre afvist, at der skulle
være tale om uegentlig retsvildfarelse, selv for de tilfælde hvor den konkurrenceretlige begrænsning er mindre tydelig. Dette kan dog skyldes manglen på troværdige forklaringer henset til, at domstolene gentagende gange har henvist til, at de
tiltalte ikke havde troværdige forklaringer.
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Kapitel 4: Retssikkerhedsprincippers
betydning for kartelbegrebet

For at en kartelaftale kan sanktioneres med fængselsstraf efter KL § 23, stk. 3, 1.
pkt., skal den være af grov beskaffenhed og indgået forsætligt. Den manglende
klarhed over kartelbegrebet, grovhedsvurderingen og forsætsbegrebet giver anledning til en række retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, idet strafferetlig regulering bør være præget af høj forudsigelighed.

4.1. Betydningen af et uafklaret kartelbegreb
I skrivende stund har anklagemyndigheden endnu ikke fået medhold i en tiltale
for fængselsstraf ved domstolene Det må forventes, henset til myndighedernes
fortolkning af kartelbegrebet, at de forsat vil tiltale aggressivt, indtil domstolene
skaber større klarhed om kartelbegrebet.
Den aggressive tilgang står i kontrast til domstolenes sanktioner. Domstolene har
hverken inden eller efter lovændringen valgt at anvende strafferammerne fuldt ud.
Bøderne var inden lovændringen relativt beskedne. Efter lovændringen er bødeniveauet steget, men ligger stadig i den lave ende af forarbejdernes grundbeløb.
En kritik som i øvrigt blev fremført i lovudvalgsrapporten som argument for, at
fængselsstraf forekom unødvendig.271 Kontrasten mellem de rejste tiltaler og
heraf affødte væsentligt mildere sanktioner indikerer, at myndighederne forfølger
et sanktionsniveau, som sagerne ifølge domstolene ikke er egnet til at bære. Da
både Højesteret og Rigsadvokatens meddelelse gør det klart, at virksomhedsansvaret er det primære for konkurrenceretlige lovovertrædelser, kan man stille
spørgsmålstegn ved, om personlig tiltale (for fængsel) i mindre sager, hvor tiltalte
ikke havde udsigt til økonomisk gevinst, overhovedet er relevant. Rigsadvokatens
meddelelse udtaler videre, at alene ledende medarbejdere bør sanktioneres. Domstolene har i den forbindelse fastlagt, at medarbejdere kan sanktioneres, hvis de
271
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har haft en central rolle i forseelsen. Her bemærkes dog, at tre ikke-ledende medarbejdere blev frifundet i Jorton & Skjøde sagen. Domstolene må forventes at
være forbeholdende for personlig sanktionering og i særdeleshed med fængselsstraf.
I lovudvalgsrapporten gav Dyekjær udtryk for, at hun forventede, at fængselsstraf
primært ville ramme små og mellemstore virksomheder uden reel markedsmagt,
mens effekten for store virksomheder alene ville relatere sig til udleveringskrav
til andre lande.272 Der har i skrivende stund ikke været konkurrenceretlige udleveringssager for danske statsborgere. Kritikken om, at små og mellemstore virksomheder ville blive ramt, har dog vist sig rigtig, idet der er alene har været rejst
tiltale for fængselsstraf mod medarbejdere og direktører i små virksomheder.
Særligt for små til mellemstore virksomheder er det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at der ikke er skabt klare og tydelige grænser for kartelvirksomhed. Disse
virksomheder vil være mere tilbøjelige til at indgå konsortier, hvor grænsen mellem et lovligt konsortium og et ulovligt samarbejde kan være hårfin.
I Vejmarkeringssagen udtalte konkurrenceankenævnet, at der ikke var tale om ”en
klassisk kartelaftale om priskoordinering”, men at der var tale om en konkurrencebegrænsende aftale.273 Modsat mente Sø- og Handelsretten, at Konkurrenceankenævnet ikke havde foretaget en tilstrækkelig vurdering af aftalens formål til, at
det var bevist, at der var tale om en formålsovertrædelse, og ophævede afgørelsen.274 Konkurrencerådet ville anmelde virksomhederne i Vejmarkeringssagen til
SØIK.275 Det er dog uklart, hvad anvendelsen af begreber som klassisk kartel betyder for sagsforløbet, og hvorvidt der rejses tiltale efter KL § 23, stk. 1, eller stk.
3. Afgørelser som omtaler den konkurrencebegrænsende adfærd, som ikke værende klassisk karteladfærd, kan tolkes som, at der enten er tale om en henstilling
om, at fængselsstraf ikke er relevant, eller at der modsat er tale om, at myndighederne skal være opmærksomme på, at en sådan adfærd ligeledes falder under kartelbegrebet.
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4.2. Strafferettens retssikkerhedsprincipper
I Danmark sanktioneres konkurrencesager i et strafferetligt system. Som følge
heraf gælder en række af strafferettens grundlæggende principper og garantier.
For det første gælder der en grundlæggende bestemmelse om, at anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og sikre, at uskyldige frifindes, mens skyldige straffes, jf. retsplejelovens §
96, stk. 2. Bestemmelsen udtrykker objektivitetsprincippet og indebærer, at anklagemyndigheden og politiet ved opklaringen af en sag er forpligtet til at tage alt i
betragtning, som kan bidrage til frifindelse eller strafansvar. Objektivitetsprincippet betyder ligeledes, at der kun bør ske tiltale, hvis det skønnes, at tiltalen fører
til domsfældelse. Det er i den anledning anklagemyndighedens pligt at løfte bevisbyrden for, at gerningsmomenterne er opfyldt (fx en kartelaftale), og at der foreligger den nødvendige tilregnelse (fx forsæt).
Med henvisning til objektivitetsprincippet vurderes det, at anklagemyndigheden
ikke bør rejse tiltale for fængselsstraf i låneprissager eller andre mindre konkurrenceretssager. Omvendt kunne det argumenteres, at myndighederne har et ansvar
for at afsøge grænserne for bestemmelsen. Der bør dog i intet tilfælde rejses tiltale
for fængselsstraf i sager, hvor konkurrencebegrænsningen er lille eller tvivlsom.
Ved domstolenes undersøgelse af den materielle sandhed, skal domstolene anvende princippet in dubio pro reo, hvorefter tvivl skal komme den tiltalte til gode.
Princippet har stor betydning for retssikkerheden, da det betyder, at anklagemyndigheden skal løfte bevisbyrden i en sådan grad, at der ikke er rimelig tvivl om
den tiltaltes skyld. Hvis der er rimelig tvivl, er domstolene forpligtet til at frifinde.
In dubio pro reo kommer således til udtryk ved bevisvurderingen for domstolene.
Disse retssikkerhedsgarantier kan have væsentlig betydning, når der er tale om
konkurrenceretlige straffesager. Dels beskyttes den sigtede i højere grad, end når
der er tale om en administrativ sag, dels stiller det højere krav til myndighedernes
sagsforløb og bevisførelse. Det kan dog være problematisk, at disse principper
først finder anvendelse, når straffesagen begynder. Typisk vil konkurrencesager
inden da være afgjort ved de administrative myndigheder. Disses afgørelser udgør
fundament til senere strafforfølgning, hvilket, henset til det lavere beviskrav ved
administrative sager, og at konkurrenceretten opererer med et bredt aftalebegreb,
kan være betænkeligt for den fysiske person.
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4.3. Sådan bør kartelbegrebet afgrænses
Kartelbegrebet er i sin nuværende form uklart, idet KL § 23, stk. 3, 2. pkt., alene
henviser til oplistede horisontale overtrædelser af KL § 6, stk. 1. Kartelbegrebet
er dels uklart, fordi der ikke er en nedre grænse for omfattede konkurrencebegrænsende aftaler. Specialet foreslår derfor, at bestemmelsen afgrænses til formålsovertrædelser, og at der indføres en negativ afgrænsning af kartelbegrebet.
For at der kan være tale om en formålsovertrædelse, skal konkurrencebegrænsningen (i) vise en “sufficient degree of harm” til konkurrencen, hvilket alene inkluderer samordning mellem virksomheder, som ’can be regarded by their very
nature as being harmful”.276 Herudover skal (ii) aftalen være udtryk for en adfærd,
som erfaring viser vil føre til samfundsmæssigt velfærdstab, i form af høje priser
osv., og (iii) fortolkes indskrænket.277
Fængselsstraf bør alene komme på tale ved formålsovertrædelser. Det vil både
lette forsætsvurderingen, skabe klarhed over hvilke overtrædelser, som søges
sanktioneret og harmonere bedre med, at strafbestemmelser skal have klart og
præcist sprog, så borgeren kan forudsige sin retsstilling.278
Domstolene bør være opmærksom på, at formålsovertrædelser fortolkes og anvendes snævert. Anklagemyndigheden ville således skulle bevise, at overtrædelsen har et tydeligt konkurrencebegrænsende formål. Her kan nævnes, at kravet om
forsæt til konkurrencebegrænsning også bør søges uddybet, idet ’forsæt til en konkurrencebegrænsning’ kan gå fra alt fra små og ubetydelige til åbenbare og betydelige konkurrencebegrænsninger. Forsæt til en tvivlsom eller ubetydelig konkurrencebegrænsning bør næppe udgøre tilstrækkeligt forsæt. Hermed ikke sagt, at
der skal foretages dybdegående analyse af konkurrencebegrænsningen i relation
til forsættet.
I Jorton & Skjøde fandt byretten, at udvekslingen af priser ikke havde til formål
at begrænse konkurrencen. Det udledes, at byretten vurderede den samordnede
praksis i dens retlige og økonomiske kontekst og fandt, at der ikke var tale om en
praksis, som i sin natur var skadelig, eller skadelig i tilstrækkelig grad. Dette
selvom der var tale om konkurrenters udveksling af priser. Netop en sag som
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denne viser konkurrencerettens nuancer. Der må stilles større krav til lovgiver om,
hvilken form for og grad af konkurrencebegrænsning, som KL § 23, stk. 3, 2. pkt.,
retter sig mod. Modsat kan det argumenteres, at domstolene i nedrivningssagerne
fandt, at lånepriserne havde til formål at begrænse konkurrencen. Indførelsen af
et formålskrav ville således ikke have ændret tiltalen. Der må dog føres en kritik
af domstolenes begrundelse, idet man (som i Jorton & Skjøde) kan argumentere
for, at konkurrencebegrænsningen ikke er grov. Ifølge tiltaltes forklaringer var
formålet heller ikke at begrænse konkurrencen. Formålet med lånepriserne var at
sikre tiltalte adgang til fremtidige bud.
Bestemmelsen bør stille krav om, at forsættet angår større/tydeligere konkurrencebegrænsninger. Hermed undgås personlig tiltale i sager om effektbaserede overtrædelser, hvor tiltalte ikke er bevidst om konkurrencebegrænsningen, i stedet for,
at sådanne sager afhænger af bevisførelsen og skøn. Dette leder videre til større
krav om en vis grov-/egnethed. Kartelbegrebet bør alene finde anvendelse i sager,
som er egnet til at påføre en vis skadevirkning, så kun (grove og forsætlige) formålsovertrædelser sanktioneres med fængselsstraf. Virksomhedsansvaret er det
primære, hvorfor der alene bør ske straf af personer i sager, hvor medarbejderen
har haft en markant rolle. Her bemærkes, at aftaler mellem virksomheder indgås
af fysiske personer. Dette gælder lovlige såvel som ulovlige. Netop derfor bør man
alene sanktionere medarbejdere i grove tilfælde, da det primære virksomhedsansvar ellers ville være illusorisk. Problematikken ved at indføre en grovhedsvurdering er dog, at der ligeledes skal være tale om en kartelaftale af grov beskaffenhed,
for at der kan ske fængselsstraf. Dette leder til en dobbelt grovhedsvurdering. Omvendt kan det påpeges, at det er svært at forstille sig en ’kartelaftale’, som ikke er
af grov beskaffenhed, medmindre samtlige horisontale aftaler falder under karteldefinitionen. Grovhedskriteriet bunder i en vis grad også i, at kartelbegrebet bør
forbeholdes aftaler uden et konkurrencefremmende aspekt.
Specialets forslag om, at afgrænse kartelbegrebet til formålsovertrædelser af en
vis grovhed, som er egnet til at påføre store skadevirkninger, bunder i det valgte
sammenligningsgrundlag lovudvalgsrapporten. Lovudvalgsrapportens flertal anbefalede fængselsstraf for kartelaftaler, da disse ikke fandt det naturligt, at andre
former for økonomisk kriminalitet, modsat karteller, blev sanktioneret med fængsel. Der er dog en markant forskel i og med, at den fysiske person ikke er i tvivl
om, at piratkopiering, krænkelse af ophavsret, underslæb og skatteunddragelse, er
ulovligt. Modsat kan man i langt højere grad være i tvivl om en samordnet praksis,
informationsudveksling, mv., er i strid med KL § 6, stk. 1.
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Sammenfattende bør kartelbegrebet forbeholdes horisontale formålsovertrædelser
af de i KL § 23, stk. 3, 2. pkt. oplistede kategorier, som ikke indeholder (væsentlige/rimelige) konkurrencefremmende aspekter, ud fra den retlige og økonomiske
kontekst. Kartelbegrebet bør forbeholdes aftaler som aldrig kan være konkurrencefremmende.

4.4. Delkonklusion
6 år efter lovændringen er der stadig en række uklarheder om samspillet mellem
den konkurrenceretlige regulering (af kartelbegrebet og grovhedsvurderingen) og
de strafferetlige retssikkerhedsprincipper. Dette fører til retssikkerhedsmæssige
betænkeligheder, idet fængselsstraf alene bør anvendes i tilfælde af åbenbare
ulovligheder, hvor borgeren har en vis grad af forudsigelighed.
Dette leder til et uklart område, hvor grænsen mellem konkurrencefremmende horisontalt samarbejde og konkurrencebegrænsende kartelaftaler er hårfin. Kartelbegrebet bør derfor ikke anvendes i flæng, i hverken dagligdags tale eller myndighedernes afgørelser. Det bør defineres, hvornår der er tale om en kartelaftale kontra konkurrencebegrænsende horisontal aftale. Kartelaftale bør afgrænses snævert,
så man ikke tiltales med fængselsstraf, i tilfælde hvor ikke er tale om åbenbart
grove konkurrenceretlige forseelser. Særlig i tilfælde hvor der ikke er (udsigt til)
en økonomisk gevinst, bør myndighederne være forbeholdne med at anvende kartelbegrebet og tiltale for fængselsstraf.
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Kapitel 5: Konklusion

KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1-4, oplister 4 kategorier af kartelaftaler, mens forarbejderne arbejder i eksempler. Hvis konkurrenter forsætligt vedtager en af de oplistede kartelaftaletyper, og denne er af grov beskaffenhed, vil det kunne føre til
fængselsstraf. Dette har dog en række retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.
For det første er konkurrenceretten et komplekst juridisk og økonomisk område,
hvorfor det kan være svært at skelne ulovlige aftaler fra de lovlige. Netop denne
gråzone lægger op til, at der fra lovgivers eller domstolenes side defineres klare
betingelser for, hvornår der er tale om en kartelaftale af grov beskaffenhed. Loven
og forarbejder arbejder derimod i brede vendinger, såsom en ’prisaftale i bred
forstand’, hvilket ikke har skabt en klar afgrænsning. Derudover lægger forarbejderne op til, at retspraksis skal forme området, hvilket i sig selv kan være betænkeligt henset til den mulige fængselsstraf.
Anklagemyndigheden har aggressivt tiltalt for fængselsstraf i sager efter lovændringens ikrafttræden. Myndighederne må vurderes at have fortolket kartelbegrebet bredt. Særligt tiltaler for fængselsstraf i nedrivningssagerne forekommer tvivlsomme, idet der har været tale om relativt få forhold af mindre økonomisk betydning og uden udsigt til (større) økonomisk gevinst. Domstolene har derimod været
forbeholdne ved strafudmåling, idet den fulde strafferamme ikke udnyttes, og bøderne generelt ligger i den lave ende af grundbeløbene.
Ifølge Boykot-sagen bør kartelbegrebet forbeholdes tydelige konkurrenceretlige
overtrædelser, og at konkurrencebegrænsningen skal kunne identificeres forholdsvis hurtigt. Dette viser, at en horisontal konkurrencebegrænsning ikke nødvendigvis er en kartelaftale. Modsat kan påpeges, at en række virksomheder og personer
i nedrivningssagerne blev idømt bøde, med henvisning til kartelbegrebet i KL §
23. Sagerne, og i særdeleshed Nedrivning I, bærer dog præg af, at forklaringerne
har haft stor indflydelse på domstolenes vurdering.
Det må konkluderes, at kartelbegrebet skal fortolkes mere snævert, end hvad myndighederne indtil videre har lagt op til. Herudover er fængselsstraf for kartelaftaler
forbeholdt grove tilfælde, hvorfor anklagemyndigheden hidtil er gået for
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aggressivt til værks, da det i de hidtidige sager (lånepris-sagerne) ikke har været
grove tilfælde.
Myndighederne skal bevise, at der er tale om en kartelaftale, snævert fortolket, af
grov beskaffenhed indgået forsætligt, for at fængselsstraf bliver relevant. Her bemærkes, at kravet om forsæt hidtil ikke er blevet problematiseret i forarbejder,
retspraksis eller i øvrigt. Forsætsvurderingen beror på hvad de tiltalte selv havde
forestillet sig, overvejet og vurderet, idet de udførte deres adfærd, altså indgik kartelaftaler. Hertil bør erindres, at uegentlige retsvildfarelser som udgangspunkt er
forsætsudelukkende. Ved forsætsvurderingen bør det således indgå, at der i praksis kan være stor usikkerhed om, hvorvidt konkurrencereglerne er overtrådt, idet
reglernes håndhævelse forudsætter både juridisk og økonomisk analyse.
Forsætsvurderingen er dog alt i alt en bevisvurdering, og domstolene kan frit bedømme beviserne, med forbehold for grundlæggende retssikkerhedsprincipper.
Samlet vurderes, at anklagemyndigheden formentlig ikke vil få svært ved at bevise, at de tiltalte har ageret forsætligt, idet domstolene hidtil ikke har problematiseret dette. I tidligere sager har domstolene afvist, at der skulle være tale om
uegentlig retsvildfarelse, selv for de tilfælde hvor den konkurrenceretlige begrænsning er mindre tydelig (nedrivningssagerne), eller hvor tiltalte har fået juridisk rådgivning (Danske Kroer & Hoteller).
6 år efter lovændringens ikrafttræden er der stadig uklarhed om kartelbegrebet,
grovhedsvurderingen og det personlige straffeansvar. Dette er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, idet fængselsstraf er en hård sanktion, som alene bør anvendes i
tilfælde af åbenbare ulovligheder. Kartelbegrebet bør derfor ikke anvendes i
flæng, som hidtil anvendt i både dagligdags tale, og i myndighedernes udtalelser
og afgørelser. Det bør klart afgrænses, hvornår der er tale om en kartelaftale, kontra konkurrencebegrænsende horisontal aftale.
Specialet finder, at kartelaftaler bør afgrænses snævert, så der ikke tiltales med
fængselsstraf som sanktion, i tilfælde hvor der ikke er tale om åbenbart grove konkurrenceretlige forseelser. Som element i denne vurdering bør indgå, hvorvidt der
er (udsigt til) en økonomisk gevinst. Herudover finder specialet, at kartelbegrebet
som minimum bør afgrænses til formålsovertrædelser, idet der i så fald ville være
tale om åbenlyst konkurrencebegrænsende aftaler. En sådan afgrænsning ville
skabe klarhed for borger og myndighed og lette problematikker om forsæt, idet
aftaler om formålsovertrædelser i sagens natur er indgået med formålet at begrænse konkurrencen.
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I skrivende stund har domstolene endnu ikke defineret kartelbegrebet tilstrækkelig
klart, hvorfor mere retspraksis må afventes, inden en definition kan udledes. Det
vil bero på en konkret vurdering, men for at der kan være tale om fængselsstraf
efter KL § 23, stk. 3, 1. pkt., skal der være en gensidig forståelse mellem horisontalt konkurrerende virksomheder om at begrænse konkurrencen i form af en aftale
oplistet i KL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1-4, som fortolkes indskrænkende. Denne
aftale skal være egnet til at påføre en konkurrencebegrænsning af grov beskaffenhed, henset til konkurrencebegrænsningens omfang og/eller skadevirkning. Sluttelig skal der være forsæt til at begrænse konkurrencen.
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Licensnægtelse som misbrug
af dominerende stilling

Af advokatfuldmægtige Phillip Ballieu Martens
og Jens Elbinger Bøgelund Kjærgaard (Februar 2020)
I nærværende afhandling søger forfatterne at identificere de kriterier og hensyn,
som efter Fællesskabsdomstolene tillægges afgørende betydning ved vurderingen
af, om en dominerende virksomheds licensnægtelse udgør et misbrug af dominerende stilling efter art. 102 TEUF, herunder om den retlige vurdering af licensnægtelsessager skal udsondres fra andre typer leveringsnægtelsessager.
Afhandlingen søger at besvare dette ved en gennemgang af praksis omhandlende
henholdsvis leverings- og licensnægtelse, herunder en række nyere sager omhandlende de såkaldte standard essential patents (SEP).
Da området er præget af modsatrettede hensyn; hensynet til beskyttelsen af den
immaterielretlige eneret over for hensynet til den frie og effektive konkurrence,
bør der udvises forsigtighed ved pålæggelse af licensforpligtelser. Denne hensynsafvejning har udmøntet sig i praksis, hvorefter der alene kan ske licenspålæg, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.
Afhandlingen har således et afgørelsesbaseret fokus, idet TEUF ikke indeholder
specifikke regler om emnet, hvorfor det nærmere indhold af doktrinen om særlige
omstændigheder er udviklet i case law.
Afhandlingen konkluderer, at der – i modsætning til den traditionelle opfattelse –
ikke er grundlag i praksis for at opstille en sammenhængende europæisk ’essential
facility’-doktrin. I stedet argumenterer afhandlingens forfattere for, at der efter
EU-rettens afgørelse i Microsoft I kan opstilles en ikke-udtømmende og mere restriktiv leveringsnægtelsesdoktrin, der ligeledes indbefatter licensnægtelser, hvor
misbrugsbedømmelsen er centeret omkring lukningen af downstream-markedet
og de forbrugerskadelige effekter dette medfører.
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Afsnit 1: Indledning

Licensnægtelsessager fordrer en svær balancegang mellem stærke modstridende
hensyn. I sit forslag til afgørelse i IMS Health udtalte generaladvokat Antonio
Tizzano således, at:
»(...) in weighing the balance between the interest in protection of the intellectual property right and the economic freedom of its owner, on the one hand, and
the interest in protection of free competition, on the other, the balance may in
my view come down in favour of the latter interest only if the refusal to grant the
licence prevents the development of the secondary market to the detriment of
consumers.«1
Udtalelsen er et udtryk for den svære afvejning, der foretages i licensnægtelsessager, som har sit omdrejningspunkt i grænsefladen mellem EU-konkurrenceretten
og immaterielretten.
En dominerende virksomheds licensnægtelse udgør et misbrug af en dominerende
stilling i medfør af art. 102 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde
(»TEUF«),2 såfremt lukningen af det sekundære marked (»downstream-markedet«) skader forbrugervelfærden.
Både politiske og retssikkerhedsmæssige hensyn tilsiger, at misbrugsvurderingen
må foretages på en sådan måde, at konkurrencen på det indre marked beskyttes
mod en dominerende virksomheds misbrug af sin markedsposition samtidig med,
at der ikke gives så hyppige leveringspålæg, at dominerende virksomheders incitament til at innovere og udvikle produkter undermineres.
Således vil hensynet til konkurrencestrukturen på det eksisterende marked ofte
tale for et leveringspålæg, mens hensynet til samfundsmæssig effektivitet og forbrugernes langsigtede interesse i nye produkter ofte vil pege i retning af at respektere udgangspunktet om kontraktfriheden på markedet.

1

Forslag til afgørelse fra generaladvokat Antonio Tizzano fremsat den 2. oktober 2003 i sag C-418/01, pkt. 62.
I afhandlingen anvendes referencen til ”TEUF” udelukkende, når der henvises til andre artikler end art. 102.

2
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I en række sager helt tilbage fra Volvo mod Veng (1988) og frem til Microsoft I
(2007) har Fællesskabsdomstolene vurderet, at det under »særlige omstændigheder« kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling, såfremt en dominerende
virksomhed nægter at dele sine immaterielle rettigheder med andre aktører på
markedet.
Som følge af denne doktrins åbne og fleksible karakter har det været muligt at
tilpasse den til en række særdeles forskellige licensnægtelsessager, idet den kan
tilpasses de konkrete omstændigheder. Imidlertid fører doktrinens åbne karakter
også til, at det er særdeles omstridt i den juridiske teori, hvad der udgør disse særlige omstændigheder. Tilsvarende er det omdiskuteret, hvorvidt der gælder en
særlig doktrin for licensnægtelser eller om disse blot skal behandles på tilsvarende
måde som andre leveringsnægtelser.
En afklaring på denne diskussion er ønskværdig. Dels fordi retssikkerhedsmæssige hensyn tilsiger, at der skal være forudsigelighed for indehaverne af immaterielle rettigheder, således at virksomhederne har mulighed for at foruddiskontere
konsekvenserne af handlinger og undladelser. Dels fordi konkurrencen må antages at lide skade som følge af retsusikkerheden.
Følgelig søger nærværende afhandling at afklare denne diskussion ved at undersøge praksis og identificere, hvilke kriterier og hensyn, der er afgørende for, om
en dominerende virksomhed kan nægte en konkurrerende virksomhed licens.
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Afsnit 2: Hensyn

2.1. Nærmere om konflikten mellem immaterialretten
og konkurrenceretten
Som følge af konkurrencerettens overordnede målsætning om at sikre det indre
marked, indeholder EU-retten flere traktatfæstede bestemmelser, der sigter mod
at etablere og opretholde det indre marked. Navnlig følger det af art. 3 i Traktaten
om oprettelse af det Europæiske Fællesskab, at oprettelsen af et fælles marked
med høj konkurrence er en central del af oprettelsen af EU.3 Herudover indeholder
EU-retten flere traktatfæstede bestemmelser, der har til formål at opretholde det
frie marked ved at forhindre konkurrencebegrænsninger, eksempelvis art. 102.
Modsat tildeler immaterialretten en indehaver af en rettighed eneretten til at udnytte opfindelsen, som andre ikke kan uden tilladelse fra rettighedshaveren.4
Dermed udelukkes konkurrencen som følge af en eneret med henblik på at beskytte rettighedshaverens immaterielle rettighed, eksempelvis i form af en ophavsret eller en patentret. På denne måde tildeles eneretten således også som et
led i at belønne rettighedshaveren. Dermed allokkeres ressourcerne på den mest
efficiente måde, hvilket fremmer innovation og derved den økonomiske vækst.5
Den manglende EU-regulering vedrørende immaterialretten betyder dog, at når
EU-Domstolen skal vurdere immaterialrettens samspil med art. 102, tages der udgangspunkt i en konkurrenceretlig vurdering, da det er på dette punkt, at EU-Domstolen har kompetence.
EU-Konkurrenceretten og immaterialretten kan således siges at have en iboende
konflikt og et spændingsfelt, idet opretholdelsen af det frie marked – med høj konkurrence – synes uforenelig med immaterialrettens benyttelse af eneretten.
3

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, indgået 25. marts 1957, art. 3.
For en yderligere gennemgang henvises der til J.R. Bostyn, Sven: “Patenting DNA sequences (polynucleotides) and
scope of protection in the European Union: an evaluation”, 2004, 1. udgave, Office for Official Publications og the
European Communities, kapitel 3, side 9.
5
Whish, Richard og Bailey, David: ”Competition Law”, 2018, 9. udgave, Oxford University Press, side 785–788.
4
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Konflikten besværliggøres af, at den immaterialretlige beskyttelse af eneretten kan
siges at være konkurrencefremmende, idet det skaber incitament for innovation,
at rettighedshaveren tjener penge på egne frembringelser ved enten selv at udnytte
den immaterielle rettighed eller sælge den.6
Dermed kan konkurrenceretten og immaterialretten siges at have samme formål;
at fremme innovation og forbrugervelfærd7 og opretholde en funktionel markedsøkonomi.8 Konkurrenceretten og immaterialretten anvender blot forskellige værktøjer til at realisere disse formål.9
På baggrund af dette kan det tilsvarende hævdes, at de immaterialretlige indskrænkninger er et udtryk for politiske afvejninger af, hvornår samfundet opnår
en sådan innovationsmæssig gevinst via en tildeling af eneret, at dette i tilfredsstillende omfang modsvarer det produktionstab, der påføres samfundet ved tildeling af eneretten. Af denne grund antages det i den immaterialretlige teori, at der
gælder et princip om immaterialrettens primat, der betyder, at konkurrencemyndighederne som udgangspunkt ikke kan indskrænke en rettighedshavers brug af
sin immaterielle rettighed.10
Denne konflikt er søgt løst i TEUF med inklusionen af en række regler, der fastsætter, at konkurrencereglerne ikke skal anvendes på immaterielle rettigheder.
Disse regler kan siges at være indsat med afsæt i art. 345 TEUF. Denne bestemmelse fastsætter som udgangspunkt, at medlemsstaternes ordninger om ejendomsret – herunder immaterielle rettigheder11 - ikke berøres af traktaterne.
Som et eksempel på en regel, der bygger videre herpå kan der henvises til art. 36
TEUF. Det følger heraf, at art. 34 og 35 TEUF – om ind- og udførselsrestriktioner

6
Schovsbo, Jens: ”Immaterialret: ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret”, 2018, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 27–28 og 35.
7
Schovsbo, Jens: ”Fire and Water Make Steam: Redefining the Role of Competition Law in TRIPS”, SSRN Electronic
Journal, 2009, side 309–311.
8
Riis, Thomas og Schovsbo, Jens: ”A trade mark is no more monopoly than a man’s face – om tvangslicens til varemærker og andre mærker”, Festskrift til Jens Fejø, 2012, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 413.
9
Schovsbo, Jens: ”Immaterialret: ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret”, 2018, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 35.
10
Schovsbo, Jens: ”Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten”, 1996, 1. udgave, Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, side 11.
11
Schovsbo, Jens: ”Immaterialret: ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret”, 2018, 5. udgave,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 60.
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– ikke finder anvendelse for så vidt angår beskyttelse af industriel og kommerciel
ejendomsret.
Dermed medfører reglerne, at konkurrenceretten i en række situationer ikke finder
anvendelse på immaterielle rettigheder. Dette har den effekt, at konkurrenceretten
– og det indre marked – må acceptere begrænsningen af konkurrencen som følge
af immaterialretten.
Imidlertid må det fremhæves, at art. 102 – modsat bl.a. den ovenfor omtalte art.
36 – ikke indeholder en passus om, at immaterielle rettigheder er undtaget det
forbud, der fastsættes i medfør af denne bestemmelse.12
Således aktualiseres problemstillingen om, hvorvidt konkurrenceretten bør vige
for immaterialretten, når en dominerende virksomhed anvender sin rettighed på
en konkurrencebegrænsende måde.
Følgelig er det særdeles omdiskuteret, hvornår konkurrencereglerne kan indskrænke en immaterialret.
Konflikten mellem retsområderne har således afstedkommet det synspunkt, at
man skal være særdeles forsigtig i forhold til at foretage konkurrenceretlige indgreb i rettigheder omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder.
I overensstemmelse hermed har generaladvokat Gulmann i sit forslag til afgørelse
i sagen Magill anført, at det:
»(...) grundlæggende forhold mellem ophavsretten og konkurrenceretten viser,
at det er naturligt at udvise tilbageholdenhed, når der opstår spørgsmål om på
grundlag af de fællesskabsretlige konkurrenceregler at foretage indgreb i ophavsretlige beføjelser.«13
EU-Domstolen har forholdt sig til dette spørgsmål i en række domme, hvor det
afgørende er, om der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at udøvelsen af
eneretten udgør et misbrug. Det er ikke klart hvilke kriterier og hensyn, der skal
indgå i vurderingen af, om der foreligger sådanne særlige omstændigheder.

12

Anderman, Steven og Schmidt, Hedvig, ”EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The regulation of
innovation”, 2011, 2. udgave, Oxford University Press, side 5 ff.
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Claus Gulmann fremsat den 1. juni 1994 i de forenede sager C-241/91 og C242/91, Magill pkt. 14.

13
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Besvarelsen af dette spørgsmål er genstanden for afhandlingens efterfølgende analyse.

2.2. Udgangspunktet om kontraktfrihedens grundsætning
Fælles for leveringsnægtelsessagerne står det centrale spørgsmål, om virksomhederne er berettiget til at nægte leverancen eller om der inden for konkurrenceretten
gælder en samhandelsforpligtelse, hvorved virksomhederne forpligtes til at indgå
aftaler med de markedsaktører, som udtrykker ønske om at indtræde i en aftalerelation med virksomheden.14
Spørgsmålet har imidlertid vundet afklaring, således at det generelle udgangspunkt for vurderingen af sager om leveringsnægtelse – herunder sager om licensnægtelse – er princippet om kontraktfrihedens grundsætning, hvorefter virksomheder tillægges en selvbestemmelsesret i forhold til at vurdere, hvorvidt virksomheden ønsker at indgå aftale med andre markedsaktører. Det er således som udgangspunkt overladt til virksomhederne selv at vælge sine medkontrahenter.15
Den bagvediggende begrundelse for dette princip er, at virksomhederne selv må
nyde retten til at til- og fravælge de kontraktsparter, som virksomheden ønsker at
indgå en aftalerelation med, idet markedsøkonomien ellers vil blive sat ud af spil.
I overensstemmelse hermed understregede generaladvokat F.G. Jacobs i sit forslag til afgørelse i sagen Bronner aftalefrihedens fundamentale karakter.16
»(…) it is apparent that the right to choose one’s trading partners and freely
dispose of one’s property are generally recognized principles in the laws of the
Member States (…)«
Synspunktet genfindes endvidere i Fællesskabsdomstolenes praksis, som gentagne gange - og senest i Microsoft I - har forholdt sig til spørgsmålet om princippet om aftalefrihed. 17

14

Heide-Jørgensen, Caroline: “Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret”, 2017, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 249.
15
Ibidem.
16
Forslag til afgørelse fra generaladvokat F.G. Jacobs fremsat den 28. maj 1998 i sag C-7/97, Bronner, pkt. 56.
17
EU-Rettens afgørelse af 17. september 2007 i sag T-201/04 Microsoft Corp. mod EU-Kommissionen (Microsoft I), præmis 330.
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Tilsvarende fremgår synspunktet af EU-Kommissionens Enforcement Paper.18
Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at princippet om aftalefrihed ikke kan
retfærdiggøres i alle situationer, idet konkurrenceretten anerkender tilfælde, hvor
det kan have uantagelige konsekvenser, såfremt en dominerende virksomheds licensnægtelse kan virke konkurrencebegrænsende.
Det er således nødvendigt at indfortolke en vis balance mellem hensynet til virksomhedens økonomiske interesser overfor hensynet til den effektive konkurrence.19

2.3. Sikring af effektiv konkurrence
EU-konkurrencerettens formål antages traditionelt at være at øge effektiviteten ved bl.a. at sikre den mest optimale ressourceallokering - med henblik på at maksimere forbrugervelfærd.20
Det antages i den økonomiske teori, at produktionen af produkter og leverancen
af tjenesteydelser sker mest effektivt, hvis der er perfect competition eller –såfremt
dette ikke kan opnås – en effektiv konkurrence.21
På baggrund heraf følger det, at konkurrencerettens opgave må være at sikre virksomhederne a level playing field i form af retfærdige vilkår samtidig med, at der
indføres ensartede standarder og små virksomheder sikres plads til at udvikle sig
på en sådan måde, at innovation sikres.22

2.3.1. Den økonomiske afvejning
En licensnægtelse kan medføre, at der rejses en adgangsbarriere af økonomisk
karakter, idet nægtelsen forhindrer en licenssøgende virksomhed i at få adgang til
markedet, medmindre den licenssøgende virksomhed udvikler et alternativt – og
potentielt ringere – produkt.
18

Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens art. 82
på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd (2009/C 45/02), pkt. 75.
19
Heide-Jørgensen, Caroline: “Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret”, 2017, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 249.
20
Whish, Richard og Bailey, David: ”Competition Law”, 2018, 9. udgave, Oxford University Press, side 4 ff.
21
Craig, Paul og de Búrca, Gráinne: ”EU Law: Text, Cases, and Materials”, 2011, 5. udgave, Oxford University Press,
side 959.
22
Se hertil: http://europa.eu/pol/comp/index_da.htm, Den Europæiske Unions officielle hjemmeside.
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Derved påføres den licenssøgende virksomhed en yderligere omkostning sammenlignet med den dominerende virksomhed, der har båret omkostningen på et
tidligere tidspunkt eller helt har været fritaget for omkostningen.23
Følgelig er en licensnægtelse en byrde for den licenssøgende virksomhed, som
potentielt kan blive elimineret fra konkurrencen på et downstream-marked som
følge af den beskyttelse, der ydes til den dominerende virksomheds eneret.
Der er således et hensyn til på den ene side den dominerende virksomheds eneret
og på den anden side konkurrenten, der risikerer udelukkelse. I den juridiske teori
er hensynsafvejningen blevet beskrevet som en grænse, der skal trækkes på en
sådan måde, at:
»(...) gevinsten for samfundet ved den øgede innovation, som eneretten medfører, ikke overstiger ”udgifterne” i form af en mindre effektiv produktion.«24
Citatet er illustrativt for de modstridende hensyn, men indeholder ikke et bud på,
hvorledes grænsedragningen – dvs. hensynsafvejningen - konkret skal udføres.
I den konkurrenceretlige økonomiske teori angives det, at hensynsafvejningen
skal inddrage (i) de ex ante dynamiske effektivitetsgevinster25 og (ii) de ex post26
allokative effektivitetsgevinster.27
Økonomiske vurderinger af denne karakter spiller en væsentlig rolle i sager omhandlende nægtelse af licens. Betydningen heraf må vurderes at være tiltagende i
medfør af den effektbaserede tilgang, EU-Kommissionen introducerede med Enforcement Paper.28 Det følger således direkte af EU-Kommissionens Enforcement
Paper,29 at EU-Kommissionen ved sin vurdering af en leveringsnægtelses - herunder en licensnægtelses30 - skadelige virkning inddrager hensynet til

23

Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 581.
Schovsbo, Jens: ”Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten”, 1996, 1. udgave, Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, side 11.
25
Med ”ex ante” sigtes der til de fremtidige gavnlige virkninger.
26
Med ”ex post” sigtes der til det statiske hensyn til virksomhedernes konkurrence under de eksisterende markedsforhold.
27
Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 763–764.
28
Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens art. 82
på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd (2009/C 45/02).
29
Ibidem, pkt. 81.
30
Ibidem, pkt. 78.
24
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udelukkelsen af den effektive konkurrence, samt om nægtelsen kan skade forbrugerne, herunder på længere sigt.31
Det antages i den konkurrenceretlige teori, at praksis er tilbageholdende med at
pålægge leveringsforpligtelser – og tvangslicens – med henblik på at opnå kortsigtede gevinster som en følge af, at det er særdeles vanskeligt præcist at vurdere
henholdsvis den kortsigtede gevinst og det langsigtede tab ved en leveringsforpligtelse.32 Følgelig udvises der en tilbageholdenhed med at acceptere ex post argumenter - idet det fra et langsigtet perspektiv kan skade konkurrencen – hvorfor
afvejningen i tvivlstilfælde bør tendere mod ex ante dynamiske effektivitetsgevinster.33, 34
Til støtte for dette synspunkt taler endvidere praktiske hensyn, idet konkurrencemyndighederne og domstolene påtager sig en rolle som pricing authorities, når
der statueres leveringsforpligtelse. Denne rolle kan siges at være uhensigtsmæssig, idet det indebærer en vurdering af tvister mellem parterne om bl.a. priser, som
hverken konkurrencemyndighederne eller domstolene må anses for at være velegnede til at varetage.35

2.4. Retssikkerhedsmæssige betragtninger
Vurderingen af, hvorvidt en dominerende virksomheds leverings- eller licensnægtelse er uberettiget forudsætter en ikke ubetydelig hensynsafvejning mellem modstridende interesser.
Som et centralt kritikpunkt er det bl.a. blevet fremhævet, at den konkurrenceretlige
regulering af leveringsnægtelsessager, herunder licensnægtelsessager, savner en

31

Ibidem, pkt. 86.
Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 764.
33
Ibidem, hvor der henvises til Kommissionens Enforcement Paper, pkt. 75, hvori det anføres, at pålæg af leveringsforpligtelser kræver ”nøje” overvejelse som følge af hensynet til ”ex ante incitamenter”.
34
Det kan siges at være i overensstemmelse hermed, at der i retspraksis stilles et krav om ”særlige omstændigheder”
før licensnægtelser udgør misbrug af en dominerende stilling. Illustrativt kan der henvises til bl.a. EU-Domstolens afgørelse af 5. oktober 1988 i sag C-238/87 Volvo mod Veng (Volvo mod Veng), præmis 9, EU-Domstolens afgørelse af
6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen (Magill), præmis 35 samt EURettens afgørelse af 17. september 2007 i sag T-201/04 Microsoft Corp. mod EU-Kommissionen (Microsoft I), præmis
330.
35
Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 766.
32
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sammenhængende begrebsramme, hvilket medfører en betydelig grad af retsusikkerhed for virksomhederne på markedet.36
Ud fra et retssikkerhedssynspunkt må konkurrencemyndighedernes og Fællesskabsdomstolenes håndhævelsespraksis imidlertid være funderet på en række nogenlunde konsistente og forudsigelige hensynsafvejninger og kriterier, således at
den dominerende virksomheds leverings- eller licensnægtelse ikke er genstand for
arbitrære vurderinger, som virksomhederne ikke har en realistisk mulighed for at
foruddiskontere konsekvenserne af.
Dette gælder særligt, eftersom pålæggelsen af en leveringspligt er karakteriseret
ved, at den dominerende virksomhed ifalder ansvar for en undladelseshandling,
hvorfor det begrebsmæssigt kan siges at indebære en problematisk udvidelse af
misbrugslæren.37
I overensstemmelse med disse overvejelser knæsatte EU-Domstolen i 1984 et centralt EU-retligt princip om forudsigelighed inden for EU-retten.38
Manglende forudsigelighed i forhold til konkurrencemyndighedernes håndhævelse af de konkurrenceretlige regler kan have fatale konsekvenser for viljen til at
konkurrere effektivt – og aggressivt – på markedet som følge af frygten for at
ifalde konkurrenceretligt ansvar.39
Endvidere må det fremhæves, at princippet om forudsigelighed ikke blot vil
fremme den effektive konkurrence, men ligeledes vil reducere håndhævelsesomkostningerne forbundet med eventuelle falske frifindelser »falske negative beslutninger« i tilfælde, hvor en virksomheds adfærd reelt er konkurrencebegrænsende
samt falske domfældelser »falske positive beslutninger« i de situationer, hvor
virksomhederne pålægges et konkurrenceretligt ansvar for en adfærd, som reelt
var konkurrencebegunstigende.40
Det skal bemærkes, at begge typer – ud fra et velfærdsøkonomisk synspunkt – er
problematiske.41 Særligt de falske positive beslutninger er blevet fremhævet som
36
Humpe, Christophe og Ritter, Cyril: “ Refusal to Deal”, GCLC Research Papers in Article 82 EC, Global Competition
Law Center, 2005, side 135.
37
Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 805.
38
EU-Domstolens dom af 22. februar 1984 i sag C-70/83, Gerda Kloppenburg mod Finanzamt Leer, præmis 11.
39
Humpe, Christophe og Ritter, Cyril: “ Refusal to Deal”, GCLC Research Papers in Article 82 EC, Global Competition
Law Center, 2005, side 135.
40
For en yderligere indføring i denne problematik se Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 38–39.
41
Ibidem.
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værende problematiske med den begrundelse, at virksomhederne foruden at blive
pålagt en uretmæssig straf, ligeledes pålægges at indstille legitime og konkurrencefremmende adfærdsmønstre. Dette indebærer, at mindre dygtige konkurrenter
indtager markedet med falske konkurrencefordele til ugunst for den virksomhed,
som har været genstand for falsk domfældelse. Den ultimative konsekvens herved
er, at forbrugervelfærden forringes, idet effektive virksomheder forsvinder fra
markedet.42
Dertil kommer, at den manglende forudsigelighed og transparens kan siges at
medføre mangeårige og ressourcekrævende tovtrækkerier om vilkår og priser.43
Illustrativt herfor kan der henvises til det længere forløb, der efterfulgte EU-Kommissionens beslutning i 2004, hvor denne pålagde Microsoft en leveringsforpligtelse vedrørende udlevering af interoperabilitetsoplysninger til konkurrenter på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.44, 45

42

Ibidem.
Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 766.
44
Kommissionens beslutning af 24. marts 2004 i sag COMP/C-3/37.792, Microsoft.
45
Se omtalen heraf i Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 766.
43
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Afsnit 3: Analyse af praksis

Analysen vil i det følgende være i tre dele med henblik på at understøtte en overskuelig fremstilling.
Afsnit 3.1 vil søge at identificere, hvilke kriterier og hensyn Fællesskabsdomstolene og EU-Kommissionen generelt lægger vægt på i sager omhandlende leveringsnægtelse. Dette er med henblik på at illustrere et overordnet udgangspunkt
for vurderingen af leveringsnægtelsessager.
Herefter vil det, med udgangspunktet som afsæt, blive vurderet i afsnit 3.2, hvilke
kriterier og hensyn EU-domstolen lægger vægt på i sager omhandlende licensnægtelse, med henblik på at vurdere, hvorvidt der kan siges at gælde en særlig
doktrin for sager omhandlende nægtelse af licens.
Endelig afsnit 3.3 fokusere på en nyere type af licensnægtelsessager; de såkaldte
»standard essential patents«-sager (SEP’er). Disse sager omhandler misbrug af
en dominerende stilling ved, at SEP-indehaveren håndhæver sine immaterialrettigheder ved anlæg af søgsmål mod en virksomhed, der - uberettiget - har benyttet
rettighedshaverens SEP. SEP-sagernes særegne karakter gør, at de til tider udelades fra fremstillinger omhandlende leveringsnægtelser, men de er i nærværende
afhandling inddraget for fuldstændighedens skyld.

3.1. Leveringsnægtelse
I det følgende gennemgås EU-Kommissionens og Fællesskabsdomstolenes praksis med henblik på at fastlægge, hvad der generelt gælder for så vidt angår sager
omhandlende leveringsnægtelser, herunder om der kan opstilles en essential facility-doktrin. Dette vil blive gjort på baggrund af en indledende gennemgang af den
traditionelt opstillede essential facility-doktrin i afsnit 3.1.1. På baggrund heraf
gennemgås praksis vedrørende leveringsnægtelse under afsnit 3.1.2.
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3.1.1. En europæisk Essential Facility-doktrin?
Essential facility omhandler den situation, hvor en vertikalt integreret dominerende virksomhed - enten ved ejerskab eller ved afgørende kontrol - råder over en
væsentlig facilitet, hvis tilrådighedsstillelse er en afgørende forudsætning for, at
den dominerende virksomheds konkurrenter kan levere varer eller tjenesteydelser
på et downstream-marked i distributionskæden.46 Doktrinen kan siges at være
kendetegnet ved et fokus på, at leveringsnægtelsen skal udelukke enhver konkurrence på et downstream-markedet, idet det alene er tilfældet, såfremt levering er
afgørende for at drive virksomhed på downstream-markedet.47
Den omstændighed, at den dominerende virksomhed ikke blot er indehaver af den
væsentlige facilitet på upstream-markedet, men ligeledes i langt den overvejende
del af tilfældene selv bedriver kommerciel virksomhed i direkte konkurrence med
de konkurrerende virksomheder - såfremt disse får adgang til faciliteten – medfører typisk, at den dominerende virksomhed vælger at favorisere sine egne vertikalt
integrerede funktioner.48
I denne forstand kan de sager, hvor en dominerende virksomhed nægter at stille
en sådan facilitet til rådighed siges at udgøre en særlig form for leveringsnægtelse.
Denne antagelse støttes ligeledes af EU-Kommissionens Enforcement Paper.49
Som det vil blive belyst umiddelbart nedenfor, indebærer princippet om essential
facility efter EU-Kommissionens praksis – og traditionelt set ligeledes den juridiske litteratur50- at det vil statuere et misbrug af en dominerende stilling i strid med
art. 102, såfremt indehaveren af den væsentlige facilitet ikke giver konkurrerende
virksomheder adgang hertil på ikke-diskriminerende vilkår.51

46

Alison, Jones og Sufrin, Brenda: ”EU Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 2016, 6. udgave, Oxford University Press, side 500.
Friis Bach Ryhl, Charlotte: ”Konkurrenceretlige tvangslicenser”, Festskrift til Claus Gulmann, 2006, 1. udgave, Forlaget
Thomson A/S, side 434.
48
Fejø, Jens og Ølykke, Grith Skovgaard: ”EU-Konkurrenceret: Almindelig del”, 2014, 5. udgave, Jurist – og Økonomforbundets Forlag, side 354.
49
Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens art. 82
på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd (2009/C 45/02), pkt. 78.
50
Fejø, Jens og Ølykke, Grith Skovgaard: ”EU-Konkurrenceret: Almindelig del”, 2014, 5. udgave, Jurist – og Økonomforbundets Forlag, side 355.
51
Alison, Jones og Sufrin, Brenda: ”EU Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 2016, 6. udgave, Oxford University Press, side 500, og Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 770.
47
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EU-Domstolens argumentation i Commercial Solvents (1974)52 anses for at konstituere grundlaget for den senere opstillede essential facility-doktrin.53
Det må imidlertid fremhæves, at princippet om essential facilities aldrig har været
anvendt eksplicit af Fællesskabsdomstolene, idet disse dog synes at have anerkendt princippet om, at en dominerende virksomhed under særlige omstændigheder kan have en forpligtelse til at indrømme konkurrenter adgang til produkter
eller tjenester, der er af afgørende betydning for, at konkurrerende virksomheder
kan etablere sig på et tilknyttet downstream-marked.54 , 55
Ifølge den tidligere generaladvokat F.G. Jacobs bør essential facility-doktrinen
alene bringes i anvendelse i særlige tilfælde, når dette er strengt nødvendigt for at
sikre konkurrencen på markedet.56
Det må imidlertid fremhæves, at der i den juridiske teori er stillet spørgsmålstegn
ved, hvorvidt der - på baggrund af retspraksis - overhovedet er grundlag for at
opstille en egentlig essential facility-doktrin på trods af, at dette traditionelt er blevet antaget.57, 58

3.1.2. Praksis omhandlende leveringsnægtelse
3.1.2.1. De første sager fra 1970’erne og starten 1980’erne
I Commercial Solvents (1974)59 tog EU-Domstolen for første gang stilling til en
sag omhandlende leveringsnægtelse.60 Den konkrete sag omhandlede et amerikansk medicinalfirma - Commercial Solvents – og dets italienske datterselskab,
der producerede råmaterialer (aminobutanol).
Disse to firmaer havde et monopol på fremstillingen af visse kemiske produkter,
herunder aminobutanol der er en nødvendig ingrediens i en række følgeprodukter.
Over en række år havde en italiensk virksomhed – Zoja – derfor købt
52

EU-domstolens afgørelse af 6. marts 1974 i de forenede sager 6-7/73 Commercial Solvents (Commercial Solvents).
Alison, Jones og Sufrin, Brenda: ”EU Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 2016, 6. udgave, Oxford University Press, side 500.
54
Ibidem.
55
Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side
773.
56
Forslag til afgørelse fra Generaladvokat F.G. Jacobs i sag C-7/97 (Bronner), pkt. 65.
57
Bergqvist, Christian: ”Den konkurrenceretlige leveringspligt”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2009.153, side 2.
58
Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 807 og 833.
59
EU-domstolens afgørelse af 6. marts 1974 i de forenede sager 6-7/73 Commercial Solvents (Commercial Solvents).
60
Fejø, Jens og Ølykke, Grith Skovgaard: ”EU-Konkurrenceret: Almindelig del”, 2014, 5. udgave, Jurist – og Økonomforbundets Forlag, side 353.
53
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aminobutanol af Commercial Solvents. Imidlertid besluttede Commercial Solvents sig for selv at påbegynde en produktion af disse følgeprodukter,61 og standsede herefter sine leverancer til Zoja, der efterfølgende ikke var i stand til at fortsætte på markedet, idet de ikke havde andre måder at fremskaffe aminobutanol
på.
EU-Domstolen fastslog, at leveringsnægtelsen var et misbrug af Commercial Solvents dominerende stilling, idet en dominerende virksomhed ikke blot kan stoppe
levering til en eksisterende kunde på et downstream-marked uden anden årsag end
et ønske om selv at overtage markedet downstream.62
Det kan altså udledes af Commercial Solvents, at udgangspunktet er, at indehaveren af et nødvendigt produkt ikke kan standse leverancer til eksisterende kunder
under henvisning til, at virksomheden selv begynder at producere følgeprodukter,
og derved bliver konkurrent til sine kunder.63 I denne situation er den dominerende
virksomhed således forpligtet til at opretholde sine allerede eksisterende kunders
adgang til produktet, og kan ikke blot nægte at levere med henblik på at eliminere
konkurrencen på markedet.
I denne forbindelse er det værd at bemærke, at EU-Domstolen anlægger en relativt
lempelig fortolkning af betingelsen om nødvendighed, og eksempelvis ikke inddrager muligheden for anvendelse af andre leverandører, hvilket i teorien er blevet
kritiseret, idet denne tilgang dermed ikke inddrager forbrugernes langsigtede interesse i nye og bedre produkter.64
Sagen påberåbes traditionelt i den juridiske teori som grundlag for, at den såkaldte
essential facility-doktrin finder anvendelse inden for EU-konkurrenceretten ved
nægtelse af levering.65 , 66
En række år skulle gå før EU-Domstolen igen fik lejlighed til at tage stilling til en
lignende sag i Telemarketing (1985).67 I denne sag vurderede EU-Domstolen at
61

Som et led i denne strategi forsøgte Commercial Solvents forgæves at opkøbe Zoja.
EU-domstolens afgørelse af 6. marts 1974 i de forenede sager 6-7/73 Commercial Solvents (Commercial Solvents),
præmis 25.
63
Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 818 – 819.
64
Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 809.
65
Alison, Jones og Sufrin, Brenda: ”EU Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 2016, 6. udgave, Oxford University Press, side 486 ff.
66
Fejø, Jens og Ølykke, Grith Skovgaard: ”EU-Konkurrenceret: Almindelig del”, 2014, 5. udgave, Jurist – og Økonomforbundets Forlag, side 353.
67
EU-domstolens dom af 3. oktober 1985 i sag C-311/84 Centre Belge d´Etudes du Marché-Télémarketing mod Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion SA.
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det udgjorde et misbrug i henhold til art. 102, hvis en virksomhed, der besidder en
dominerende stilling, afskærer konkurrencen ved at forbeholde supplerende aktiviteter til sig selv på trods af, at ydelsen kunne leveres af en tredjepart på et
downstream-marked.
EU-Domstolen henviste i deres behandling af sagen til Commercial Solvents68 med reference til forbuddet mod at ekskludere eksisterende kunder - samt at den
anvendte fremgangsmåde indebar, at der var tale om to forskellige markeder, og
misbruget af den dominerende stilling bestod i at sikre downstream-markedet til
sig selv ved at udelukke nye konkurrenter fra det.69, 70
På baggrund af Telemarketing kan det udledes, at det tillige udgør et misbrug af
dominerende stilling, hvis den dominerende virksomhed foretager en leveringsnægtelse for så vidt angår tjenesteydelser, der er nødvendige for at kunne udøve
aktiviteter på downstreammarkedet.71 Herudover påberåbes Telemarketing som et
eksempel på, at dominerende virksomheder kan forsvare sig med argumenter om
objektiv nødvendighed.72
Sammenfattende kan Commercial Solvents og Telemarketing således ses som de
første trin i en gradvis udvikling af et stadig mere sammenhængende sæt af betingelser for vurderingen af leveringsnægtelsessager,73 hvor det dog tillige tillægges
vægt, at der er tale om en leveringsafbrydelse frem for en ren leveringsnægtelse.74,
75 EU-Kommissionen har udtalt, at denne strengere behandling af leveringsafbrydelsen bunder i, at indehaveren af den nødvendige ydelse på et tidligere tidspunkt
har vurderet, at det var gavnligt at levere.76
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EU-domstolens afgørelse af 6. marts 1974 i de forenede sager 6-7/73 Commercial Solvents (Commercial Solvents).
Anderman, Steve og Schmidt, Hedvig: ”EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The regulation of
innovation”, 2011, 2. udgave, Oxford University Press, side 51.
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73
Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 819–820.
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Ibidem.
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I den senere sag United Brands (1978)77 tog EU-Domstolen stilling til, om verdens største banankoncern – United Brands Company78 (’UBC’) – havde foretaget
en leveringsstandsning med henblik på at disciplinere en forhandler, som havde
engageret sig med en konkurrerende banankoncern.
EU-Domstolen fandt, at UBCs havde misbrugt sin dominerende stilling, herunder
som følge af leveringsnægtelsen over for Olesen. Som begrundelse herfor anførte
EU-Domstolen, at en dominerende virksomhed – med henblik på markedsføring
af et produkt - ikke kan stoppe levering til en allerede eksisterende kunde, hvis
kunden fortsat følger en korrekt handelspraksis, og ordrerne er »normale«.79 Det
blev dog understreget, at den dominerende virksomhed måtte anerkendes en ret til
at beskytte sine egne handelsinteresser, når disse angribes.80
Dommen er således speciel derved, at den omhandler en horisontal leveringsnægtelse, idet Olesen ikke søgte adgang til et downstream-placeret marked, men
tværtimod truede UBCs position på hovedmarkedet. EU-Kommissionen har dog
ikke ønsket at anerkende, at dommens bemærkninger er udtryk for, at der gælder
en særlig restriktiv doktrin i relation til horisontale leveringsnægtelser. Dette til
trods for de eksplicitte referencer til den dominerende virksomheds adgang til at
forsvare sit hovedmarked samt kravet om, at ordrerne er »normale«. Om der gælder en særlig restriktiv doktrin for så vidt angår horisontale leveringsnægtelser,
må således indtil videre anses for at være uafklaret.81
3.1.2.2. Lufthavnssagerne fra slutningen af 1980’erne
og starten af 1990’erne
Sagerne London European mod Sabena (1988)82 og British Midland mod Aer Lingus (1992)83 omhandlede begge leveringsnægtelser inden for luftfartssektoren. I
sagerne statuerede EU-Kommissionen for første gang, at dominerende virksomheder, som var indehavere af infrastrukturfaciliteter, der var afgørende for at opnå
77

EU-Domstolens dom af 14. Februar 1978 i sag C-27/76 United Brands Company mod Kommissionen (United
Brands).
UBC var på dette tidspunkt verdens største banankoncern. Under UBC-paraplyen - med et stort antal datterselskaber
– var der i alt mere end 60.000 ansatte samt en lang række store bananplantager.
79
EU-Domstolens dom af 14. Februar 1978 i sag C-27/76 United Brands Company mod Kommissionen (United
Brands), præmis 182.
80
EU-Domstolens dom af 14. Februar 1978 i sag C-27/76 United Brands Company mod Kommissionen (United
Brands), præmis 189–191.
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Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 819.
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Kommissionens beslutning af 4. november 1988 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 86, IV/32318
(London European — Sabena).
83
Kommissionens beslutning af 26. februar 1992 om en procedure i henhold til EOEF-Traktatens artikel 85 og 86,
IV/33.544 (British Midland mod Aer Lingus).
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adgang til et downstream-marked, havde en forpligtelse til at stille sådanne faciliteter til rådighed for sine konkurrenter.84
I sagen London European mod Sabena blev luftfartsselskabet London European
Airways nægtet adgang til at bruge det elektroniske pladsreservationssystem, Saphir, som var administreret af det belgiske luftfartsselskab, Sabena. Begrundelsen
for denne nægtelse var, at Sabena fandt, at London European Airways’ takstniveau ikke var højt nok. På denne baggrund fastslog EU-Kommissionen, at Sabena
havde misbrugt sin dominerende stilling i strid med art. 10285. Sagen havde således elementer af diskriminerende og chikanøs adfærd, snarere end at være udtryk
for en leveringsnægtelse af et aktiv, der besad en nødvendig karakter for at kunne
udføre aktiviteter på det vertikalt forbundne – downstream-marked.86
En tilsvarende problematik forelå i sagen British Midland mod Aer Lingus87, som
omhandlede en interlining-adgang. I sagen standsede luftfartsselskabet Aer Lingus sin konkurrents - luftfartsselskabet British Midland - adgang til interlining
efter, at British Midland havde tilkendegivet, at de havde til hensigt at indlede
flyvninger på den relevante rute. På trods heraf opretholdte Aer Lingus sine interliningaftaler med andre luftfartsselskaber, som ligeledes konkurrerede på den relevante rute, hvilket gav leveringsstandsningen et diskriminerende og chikanøst
aspekt. Aer Lingus gjorde gældende, at nægtelsen var objektivt begrundet i egne
kommercielle interesser, idet levering vil resultere i tab af omsætning, hvilket blev
afvist.
Det kan således på baggrund af EU-Kommissionens afgørelser i sagerne London
European mod Sabena og British Midland mod Aer Lingus udledes, at leveringspålægget ikke alene var forbeholdt sager om nægtelse af fysiske anlæg og infrastrukturfaciliteter, men ligeledes kunne bringes i anvendelse i sager, som angik en
nægtelse af software og andre tjenesteydelser88 Herudover er British Midland mod
Aer Lingus et eksempel på at egne kommercielle interesser ikke nødvendigvis udgør en objektiv begrundelse for en leveringsnægtelse.89
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Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 774.
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Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 811.
87
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Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 811.
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Ibidem, side 831.

105

Licensnægtelse som misbrug af dominerende stilling

3.1.2.3. Havnesagerne fra starten og midten af 1990’erne
Praksis fra lufthavnssagerne blev videreudviklet i en række senere sager, der ligeledes omhandlede infrastrukturfaciliteter, mere specifikt havnefaciliteter.
EU-Kommissionen refererede således første gang eksplicit til princippet om essential facilities i sagen B&I mod Sealink Harbours (1992)90, som har stået centralt i EU-Kommissionens senere begrebsudvikling.91 Sagen omhandlede en situation, hvor det britiske færgeselskab, Sealink Harbours, som ifølge EU-Kommissionen var dominerende på det britiske marked for havnefaciliteter, ejede og kontrollerede havnen i Holyhead. Sealink Harbours agtede således at indføre en revideret tidsplan for sine egne færgeoverfarter, der væsentligt generede konkurrenten
B&I, som ligeledes drev færgeoverfart fra havnen.92
Referencen til princippet om essential facilities kommer til udtryk i EU-Kommissionens afgørelse – med reference til Commercial Solvents, hvor det det defineres
som »(…) a facility or infrastructure without access to which competitors cannot
provide services to their customers«93 Endvidere udtaler EU-Kommissionen herefter, at den dominerende virksomhed er forpligtet til at indrømme konkurrenten
adgang hertil på ikke-diskriminatoriske vilkår.94
Efterfølgende fik EU-Kommissionen lejlighed til at udvide og præcisere dens anvendelse af doktrinen i sagerne Sea Containers mod Stena Sealink (1993)95 og
Rødby Havn (1993)96.
I sagen Rødby Havn fandt EU-Kommissionen, at det danske Trafikministerium
havde handlet i strid med artikel 106 TEUF sammenholdt med artikel 102 TEUF,
idet ministeriet havde nægtet et rederi tilladelse til at anlægge en havn i nærheden
af Rødby Havn. Herudover afviste ministeriet at meddele rederiet tilladelse til at
benytte Rødby Havn med det formål at etablere konkurrerende færgetransport på
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Kommissionens beslutning af 11. juni 1992, IV/34.174 (Sealink/B&I vs Holyhead).
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strækningen Rødby-Puttgarden, som blev drevet af det statsejede DSB i samarbejde med det tyske Deutsche Bundesbahn. 97
Opsummerende kan det således anføres, at havnesagerne var karakteriseret ved,
at der var tale om statsmonopoler, derved at havnefaciliteterne muliggjorde en
sammenblanding af myndighedskompetence og forretningsmæssige hensyn.
Dette afstedkom et klart misbrug, idet statsmonopoler fik sammenfaldende interesser med andre markedsaktører.98 Eftersom der ikke kunne identificeres formildende omstændigheder blev sagerne underlagt en streng misbrugsvurdering.
3.1.2.4. Lufthavns- og jernbaneindretninger fra midten af 1990’erne
og frem til starten af 00’erne
Efterfølgende har EU-Kommissionen lagt samme argumentationsmønster til
grund i en række sager, som vedrørte spørgsmålet om adgangen til lufthavns- og
jernbaneindretninger.
Leveringspligten var knyttet op på kontrol med infrastrukturfaciliteter i følgende
sager; HOV SVZ/MCN (1994),99 ACI (1994),100 European Night Services
(1994)101 og Eurotunnel (1994),102 som omhandlede leveringsnægtelser inden for
jernbanesektoren. Fælles for sagerne var, at der blev statueret leveringspligt i situationer, hvor tredjeparters markedsadgang var blevet begrænset til fordel for en
begunstigelse af koncerninterne selskaber.103 Sagerne var bl.a. karakteriseret ved,
at der blev udtrykt en stærk indsigelse overfor hindringen af tredjeparters markedsadgang - uanset hvordan markedsadgangen blev hindret – hvis den dominerende virksomhed indtog sin position (i) som følge af sin kontrol over et infrastrukturelement. Herudover havde sagerne det til fælles, at der (ii) alene eksisterede et marked for leveringen af infrastrukturtjenesten (inklusiv visse tilknyttede
funktioner). Endelig var det fælles for sagerne, at der var tale om (iii) et vertikalt
placeret marked, der alene kunne nås via infrastrukturen.104 At det vertikalt
97
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placerede marked alene kan nås via infrastrukturen indebærer i European Night
Services, at der skal identificeres to trin i en vertikal distributionskæde, hvor leveringsnægtelsen er rettet mod et produkt eller en tjenesteydelse, som er nødvendig
for at udøve aktiviteter på downstream-markedet.105
EU-Kommissionen fastslog på tilsvarende måde i sagen FAG – Flughafen Frankfurt/Main (1998)106, at selskabet FAG - som ejede Frankfurt lufthavn - og som
forbeholdt sig selv en eneret til at forestå såkaldte groundhandlingydelser, havde
misbrugt sin dominerende stilling i strid med art. 102, idet selskabet havde nægtet
andre adgang til selv at forestå disse ydelser.
FAG gjorde gældende, at afvisningen af tredjepartsadgang var objektivt begrundet
som følge af dels pladsmangel, dels allerede indgåede langtidskontrakter. Ingen
af delene kunne dog anses for objektive begrundelser. Det må i denne forbindelse
fremhæves, at EU-Kommissionen specifikt afviste, at pladsmanglen kunne udgøre en objektiv begrundelse, idet der fandtes et mindre indgribende alternativ i
form af en kapacitetsudvidelse.
Således er FAG – Flughafen Frankfurt/Main et eksempel på, hvilke krav der stilles til en objektiv begrundelse, idet der stilles et krav om, at leveringsnægtelser
skal være konsekvente og proportionale.107
Dernæst fandt EU-Kommissionen i GVG/FS (2003)108, at det udgjorde et misbrug,
at de italienske statsbaner – FS – ikke havde besvaret hovedparten af en række
anmodninger om adgang til jernbanenettet fra den tyske jernbanevirksomhed
GVG, der anmodede om adgang med henblik på at indsætte tog på strækningen
mellem Milano og Basel. EU-Kommissionen fastslog, at undladelsen af at svare
på henvendelsen reelt svarede til et afslag samt at FS’ jernbaner med tilhørende
udstyr var en essential facility109 – eftersom FS’ konkurrenter ikke var i en position, hvor de vil kunne afholde udgifter til opbygning af en tilsvarende jernbaneinfrastruktur – hvorfor de manglende adgangsrettigheder udgjorde et misbrug af
en dominerende stilling,110 uden at der forelå en objektiv begrundelse herfor.111
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Det kan altså udledes af GVG/FS, at systematiske undladelser af at besvare anmodninger om leveringer – såkaldte konstruktive leveringsnægtelser – sidestilles
med et afslag.112
Herudover følger det af dommen, at leveringspligten ligeledes kan udstrækkes til
genstande, som ikke møder nødvendighedskriteriet isoleret set. Således ville den
efterspurgte trækkraft formentlig – isoleret set – ikke have opfyldt nødvendighedskriteriet, men kun blive omfattet af leveringspligten som støttefunktion til den efterspurgte adgang til skinner.113
3.1.2.5. Nyere sager om leveringsnægtelser fra 2007 til 2016
I en række nyere sager har EU-Kommissionen og EU-Domstolen haft anledning
til at uddybe retstillingen for så vidt angår leveringsnægtelser og de betingelser,
der er knyttet til disse.
I Sot. Lélos kai Sia (2008)114 tog EU-Domstolen i en præjudiciel forelæggelse stilling til, om en lægemiddelvirksomhed – GlaxoSmithKline AEVE (’GSK’) – var
berettiget til at foretage leveringsnægtelse af lægemidler over for en række græske
grossister, der distribuerede lægemidler.
Baggrunden for sagen var, at GSK havde en mistanke om, at de græske grossister
stod bag paralleleksport, hvorfor det måtte vurderes, om leveringsnægtelsen udgjorde en rimelig foranstaltning i relation til parallelhandel.
EU-Domstolen undersøgte følgerne for forbrugerne, hvor EU-Domstolen påpegede, at paralleleksport – fra en stat med lave priser til en stat med høje priser – i
princippet medfører, at disse forbrugere får adgang til en alternativ forsyningskilde med deraf følgende fordele for de endelige forbrugere.
På denne baggrund konstaterede EU-Domstolen i sin besvarelse, at parallelimport
er gavnligt for konkurrencen samt varebevægelserne, hvorfor der ydes parallelimport en vis mængde beskyttelse.115 Herefter uddybede EU-Domstolen, at det er
nødvendigt at undersøge, hvorvidt der forelå en objektiv begrundelse for
112

I samme retning, se Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 812.
113
I samme retning, se Bergqvist, Christian: ”Den konkurrenceretlige leveringspligt”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift,
2009.153, side 5, note 89.
114
EU-Domstolens dom af 16. september 2008 i de forenede sager C-468/06 Sot. Lélos kai Sia EE m.fl. mod GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, tidligere Glaxowellcome AEVE (Sot. Lélos kai Sia).
115
EU-Domstolens dom af 16. september 2008 i de forenede sager C-468/06 Sot. Lélos kai Sia EE m.fl. mod GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, tidligere Glaxowellcome AEVE (Sot. Lélos kai Sia), præmis 37.
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leveringsnægtelsen.116 EU-Domstolen udtalte således, at det kan udgøre et misbrug, hvis en dominerende virksomhed:
»nægter at efterkomme ordrer fra en tidligere kunde (…) såfremt denne adfærd uden en objektiv begrundelse - kan udelukke konkurrencen fra en handelspartner«117, 118
I denne forbindelse påpegede EU-Domstolen, at den tidligere har konstateret,119
at såfremt en dominerende virksomhed foretager leveringsstandsning overfor en
gammel kunde – der ikke bryder sædvanerne i forbindelse med handlerne – skal
det undersøges, om kundens ordrer er »unormale«. Efterfølgende gik EU-Domstolen videre til at fordømme den udviste adfærd med henvisning til Commercial
Solvent120 og det i denne dom fastsatte forbud mod at lukke et vertikalt placeret
marked via leveringsstandsninger.
Således var det nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der
– som hævdet af GSK– forelå »unormale« ordrer fra de græske grossister. EUDomstolen konstaterede, at det ikke var en tilstrækkelig begrundelse for leveringsstop overfor en tidligere kunde, at kunden ikke blot leverer til markedet i den konkrete medlemsstat, men tillige eksporterer indkøbte lægemidler til andre medlemsstater, hvor priserne er højere.
Imidlertid påpegede EU-Domstolen, at den dominerende virksomhed ikke bør fratages muligheden for at beskytte sine handelsinteresser, såfremt disse angribes,
hvilket eksempelvis er tilfældet, såfremt grossister foretager bestillinger af lægemidler i mængder, der proportionelt ikke svarer til dem, der tidligere blev bestilt
af de samme grossister til samme marked. Imidlertid overlod EU-Domstolen den
konkrete rimelighedsvurdering af, om ordrerne i den foreliggende sag var »unormale« til den græske domstol.121
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Således kan det udledes af dommens præmisser, at det udgør et misbrug af dominerende stilling, hvis formålet med en dominerende virksomheds leveringsnægtelse over for eksisterende kunder er at eliminere en konkurrent, og leveringsnægtelsen ikke er objektivt begrundet. For så vidt angår den objektive begrundelse
følger det af dommen, at den dominerende virksomhed skal tilkendes et spillerum
til at træffe foranstaltninger med henblik på at imødegå parallelhandel. Imidlertid
skal disse foranstaltninger være rimelige og forholdsmæssige, hvorfor den dominerende virksomhed ikke må eliminere konkurrenter, men i stedet bør begrænse
leveringer til niveau, der stemmer overens med behovet i medlemsstaten.
Det bemærkes, at fordømmelsen af den udviste adfærd sker med henvisning til
Commercial Solvent122 og det i denne dom fastsatte forbud mod at lukke et vertikalt placeret marked via leveringsstandsninger. Sammenholdt med dommens
manglende henvisning til Bronners kriterie om nødvendighed genåbner Sot. Lélos
kai Sia dermed debatten omkring en skrappere vurdering af leveringsstandsninger.123
EU-Kommissionen har med sit Enforcement Paper fra 2009 søgt at adressere
denne usikkerhed ved at fastslå, at leveringsstandsninger »hurtigere« anses for at
udgøre et misbrug i modsætning til rene leveringsnægtelser.124, 125
For så vidt angår kortlægningen af gældende doktriner i relation til leveringsnægtelsessager, er det væsentligt at have in mente, at EU-Kommissionen herudover
har taget stilling til en række sager angående konstruktive leveringsnægtelsessager; tre af dem omhandlede leveringsnægtelse af bredbåndsnet inden for telekommunikationssektoren, jf. Telefónica (2007)126, Telekomunikacja Polska (2011)127,
Slovak Telekom (2014)128 - og én af dem omhandlede leveringsnægtelse af en indsamlingsinfrastruktur; ARA Foreclosure (2016).129

122

Ibidem, præmis 40, 41 og 46.
Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 817.
Ibidem.
125
Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens art. 82
på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd (2009/C 45/02), pkt. 81.
126
Kommissionens beslutning af 4. juli 2007, COMP/38.784, Wanadoo España mod Telefónica (Telefónica), opretholdt
ved EU-Domstolens afgørelse i sag C-295/12 P.
127
Kommissionens beslutning af 22. juni 2011, COMP/39.525 (Telekomunikacja Polska). Afgørelsen blev opretholdt
ved EU-Domstolens afgørelse i sag C 123/16 P.
128
Kommissionens beslutning af 15. oktober 2014, COMP/39.523 (Slovak Telekom). Afgørelsen blev opretholdt ved
EU-Rettens afgørelse i T-851/14.
129
Kommissionens beslutning af 20. september 2016, AT.39759, ARA Foreclosure (ARA).
123
124
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Sagerne havde det til fælles, at leveringspligten udsprang af sektorspecifikke reguleringer130, 131 ligesom de er eksempler på, at EU-Kommissionen har vurderet,
at konstruktive leveringsnægtelser er baseret på en egenartet (under)doktrin.
Denne doktrin er karakteriseret ved, at vurderingen er mindre restriktiv, henset til
den omstændighed, at EU-Kommissionen ikke finder, at kravene, som EU-Domstolen opstillede i sagen Bronner nødvendigvis skal være imødekommet i disse
situationer.132, 133
Dette skyldes bl.a., at den sektorspecifikke regulering, som pålægger virksomhederne en leveringspligt, allerede afspejler de nødvendige hensynsafvejninger, som
kan begrunde et leveringspålæg. Af den grund kan de konstruktive leveringsnægtelser reelt siges at omhandle manglende opfyldelse af en ikke-konkurrenceretlig
leveringspligt.134
I overensstemmelse hermed har EU-Kommissionen i Enforcement Paper lagt
disse overvejelser til grund135, idet det anføres, at en leveringsnægtelse i de ovenstående situationer ikke vil indebære indlysende negative konsekvenser for den
dominerende virksomhed.136

3.1.3. Delkonklusion
På baggrund af ovenstående praksis kan det således forsigtigt tiltrædes, at der inden for EU-konkurrenceretten ikke kan opstilles en sammenhængende essential
facility-doktrin.
Det må således anses som en overeksponering af EU-Kommissionens anvendelse
af begrebet at gøre doktrinen til udtryk for gældende ret, idet doktrinen savner
fornøden støtte i den gennemgåede retspraksis.137
Fællesskabsdomstolenes praksis vedrørende misbrug efter art. 102 er således karakteriseret ved snarere at være centreret omkring lukningen af adgangen til et
130

Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 818.
Kommissionens beslutning af 22. juni 2011, COMP/39.525 (Telekomunikacja Polska), pkt. 803-811.
Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 817.
133
Se hertil bl.a. Kommissionens beslutning af 15. oktober 2014, COMP/39.523 (Slovak Telekom), pkt. 371
134
Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 818.
135
Bergqvist, Christian: ”Between Regulation and Deregulation”, 2016, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 159.
136
Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens art. 82
på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd (2009/C 45/02), pkt. 82.
137
I samme retning se Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 832.
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downstream-marked samt at omhandle sager vedrørende (stats)monopoler, hvor
misbruget var relativt åbenbart. Således kan dette lægges til grund som fællestrækkene for sagerne snarere end en konsistent anvendelse af en essential facilitydoktrin. På denne baggrund forekommer det mere korrekt at se sagerne som et
udtryk for et »monopoliseringsforbud«,138 hvor behandlingen er koncentreret omkring nødvendigheden af det pågældende input for at få adgang til et downstreammarked.

3.2. Licensnægtelse
I det følgende vil der ved en gennemgang af EU-Domstolens retspraksis blive
fastlagt, hvilke kriterier og hensyn denne tillægger vægt under behandlingen af
licensnægtelsessager. Gennemgangen er overvejende kronologisk, men det er blevet prioriteret at behandle lignende sager i sammenhæng, hvor dette er vurderet
hensigtsmæssigt af overbliksmæssige hensyn.

3.2.1. Sagerne om bilproducenternes mønsterrettigheder til reservedele fra slutningen af 1980’erne
De første sager, som omhandlede spørgsmålet om licensnægtelse var de to præjudicielle afgørelser Volvo mod Veng (1988)139 og Renault (1988).140 Sagerne angik
spørgsmålet om, hvorvidt en bilproducents nægtelse af at meddele licens til tredjemand for så vidt angik en immaterialretlig mønsterrettighed til producenternes
reservedele, statuerede et misbrug i strid med art. 102.141
Der var symmetri i EU-Domstolens argumentationsmønstre i Volvo mod Veng og
Renault. I sagerne formulerede EU-Domstolen et klart princip om, at en udnyttelse
af en immateriel rettighed i form af en licensnægtelse ikke per se statuerer et misbrug af en dominerende stilling i strid med art. 102. Dette grundlæggende princip
har senere vist sig at danne præjudikat i andre sager, jf. bl.a. Magill (præmis 49),
IMS Health (præmis 34) og Microsoft (præmis 331). Herudover fremgår det af
sagerne, at der alene er tale om et misbrug, såfremt der - udover selve
138

I samme retning se Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 832.
139
EU-Domstolens afgørelse af 5. oktober 1988 i sag C-238/87 Volvo mod Veng (Volvo mod Veng).
140
EU-Domstolens afgørelse af 5. oktober 1988 i sag C-53/87 CICRA de Maxicar v. Renault (Renault).
141
Alison, Jones og Sufrin, Brenda: ”EU Competition Law: Text, Cases and Materials”, 2016, 6. udgave, Oxford University Press, side 511-512.
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licensnægtelsen - er tale om en adfærd, der uafhængigt af den immaterielle rettighed udgør et misbrug.142

3.2.2. Fra Magill til Bronner fra midten og slutningen af 1990’erne
I midten og slutningen af 1990’erne fik EU-Domstolen flere muligheder for at
udbygge principperne fra Volvo mod Veng og Renault. Således skulle EU-Domstolen få mulighed for at tage stilling til licensnægtelse som et misbrug af dominerende stilling i både Magill og Tiercé Ladbroke. Endelig fik EU-Domstolen i
Bronner mulighed for at tage stilling til en lignende sag omhandlende leveringsnægtelse, hvorfor EU-Domstolen ligeledes fik mulighed for at tage stilling til
spørgsmålet om, hvorvidt der gjaldt en særlig doktrin for immaterielle rettigheder.
3.2.2.1. Magill
EU-Domstolen tog i Magill (1995)143 stilling til, om det, under »særlige omstændigheder«, kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling at nægte licens til
tredjemand. EU-Domstolens afgørelse i sagen åbnede - sammenholdt med afgørelsen i Bronner (1998) - for en diskussion af, hvorvidt licensnægtelser skulle udsondres fra andre leveringsnægtelser, samt under hvilke betingelser hensynet til
den frie konkurrence medfører, at dominerende virksomheder kan pålægges en
tvangslicens.
Tvisten i Magill opstod eftersom tre tv-stationer - RTE, ITV og BBC - udgav hvert
deres ugentlige tv-programblad i Irland og Nordirland med stationernes egne programmer og modsatte sig, at tredjeparter kunne gengive oversigterne ved at forbeholde sig ophavsretten144 til programoversigterne.145
På denne baggrund klagede Magill til EU-Kommissionen og anførte, at det udgjorde et misbrug af en dominerende stilling, når tv-selskaberne nægtede at meddele licens til offentliggørelse af deres respektive ugentlige programoversigter.

142
Rubach-Larsen, Anne: Magill-dommen: EF-konkurrenceretlige indgreb i immaterialrettigheder, U.1995B.321, side
1-2
143
EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen
(Magill).
144
i henhold til Irlands og Storbritanniens lovgivning var oversigterne således underlagt en ophavsretlig beskyttelse, jf.
den britiske Copyright, Design and Patents Act 1988, section 3.1. I
145
Programoversigterne bestod i lister over kommende tv-udsendelser og nød således ophavsretlig beskyttelse i henhold
til den britiske Copyright, Design and patents Act, jf. fodnoten umiddelbart ovenfor.
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EU-Domstolen tog indledningsvis stilling til spørgsmålet om dominerende stilling
og fastslog, at en virksomhed ikke nødvendigvis besidder en dominerende stilling,
fordi den er indehaver af en intellektuel ejendomsrettighed.146
EU-Domstolen vurderede, at eftersom appellanterne var den eneste kilde til informationerne for Magill147 havde RTE og ITP en position på markedet, der indebar,
at de kunne forhindre en effektiv konkurrence.148
Herefter gik EU-Domstolen videre til at behandle spørgsmålet om misbrug, og
afviste appellanternes antagelse om, at deres dominerende stilling var uden betydning, idet deres adfærd ikke skulle vurderes i henhold til art. 102, eftersom adfærden vedrørte udøvelsen af en rettighed, der i national ret betegnes som en ophavsret.149
EU-Domstolen udtalte i denne forbindelse, at det var korrekt, at vurderingen af en
intellektuel ejendomsrettighed – herunder betingelserne for og beskyttelsen af en
enerettighed - som udgangspunkt hørte under national ret, idet der ikke var sket
en EU-harmonisering.150
Under henvisning til Volvo mod Veng fandt EU-Domstolen dog, at en rettighedshavers udøvelse af eneretten under »særlige omstændigheder« kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling.151
EU-Domstolen oplistede herefter, hvilke fire betingelser, der skal være opfyldt,
før der foreligger sådanne særlige omstændigheder, der vil medføre, at den udviste
adfærd udgør et misbrug.152, 153

146
EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen
(Magill), præmis 46.
147
Således var de i medfør af deres position som tv-selskab den eneste kilde til de oplysninger vedrørende programoversigterne Magill ønskede adgang til.
148
EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen
(Magill), præmis 47.
149
Ibidem, præmis 48.
150
Af denne grund kan en nægtelse af at give licens ikke i sig selv kan anses for at udgøre et misbrug af en dominerende
stilling, jf. EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v.
Kommissionen (Magill), præmis 49.
151
Ibidem, præmis 50. EU-Domstolen henviste herved til sin dom i EU-Domstolens afgørelse af 5. oktober 1988 i sag
C-238/87 Volvo mod Veng (Volvo mod Veng). Det bemærkes hertil, at der i referencen til Volvo mod Veng, præmis 9,
ikke fremgår noget om ”særlige omstændigheder”. Dette antages i at være udledt af Generaladvokatens forslag til afgørelse i samme sag jf. dennes pkt. 40.
152
EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen
(Magill), præmis 52–56.
153
Anderman, Steve og Schmidt, Hedvig: ”EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The regulation of
innovation”, 2011, 2. udgave, Oxford University Press, side 104.
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3.2.2.1.1. Behandlingen af nødvendighedskravet
Nægtelsen af at meddele licens var egnet til at udelukke konkurrencen, eftersom
appellanterne qua deres position som tv-selskaber var de eneste kilder til de oplysninger, som skulle anvendes i det ugentlige tv-blad.154
Således var tv-oversigterne efter EU-Domstolens opfattelse »nødvendige« for
fremstillingen af Magills ugentlige tv-blad, idet TV-selskaberne - ifølge EU-Domstolen - var de eneste kilder, hvorfra informationerne til et ugentligt tv-programblad kunne indhentes.155
EU-Domstolen anførte således, at betingelsen om, at produktet var nødvendig for
evnen til at konkurrere på et downstream-marked var opfyldt, idet der hverken
potentielt eller reelt eksisterede et alternativ.156
3.2.2.1.2. Behandlingen af nyt produkt-kravet
EU-Domstolen konstaterede, at påberåbelsen af eneretten forhindrede fremkomsten af et komplet ugentligt tv-program – et nyt produkt157 – på trods af, at forbrugerne potentielt efterspurgte produktet,158 hvilket anses for at være en negativ effekt.159 Heraf kan det således antages, at en potentiel efterspørgsel anses for tilstrækkelig til at imødekomme betingelsen om et nyt produkt.
På denne baggrund konkluderede EU-Domstolen, at adfærden udgør misbrug af
en dominerende stilling i strid med art. 102. Denne passus indebærer, at rækkevidden af betingelsen er uklar.
Således er spørgsmålet for det første, om de opstillede betingelser er kumulative
eller om der er tale om et misbrug af en dominerende stilling allerede fordi påberåbelsen af eneretten forhindrede fremkomsten af et nyt produkt.160 For det andet
rejser det spørgsmålet om, hvad der efter EU-Domstolens opfattelse er påkrævet,

154
EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen
(Magill), præmis 53.
155
Ibidem. Ved sin vurdering heraf lagde Domstolen vægt på, at hvis man som seer søgte et ugentlig overblik, var den
eneste alternative mulighed at anskaffe appellanterne egne ugentlige programblade - TV Times, Radio Times og RTE
Guide - og sammenholde disse.
156
Ibidem, præmis 52.
157
Ibidem. Selskabernes tv-oversigter kunne således alene delvist erstatte for den ugentlige oversigt, som Magill ønskede
at fremstille.
158
Ibidem, præmis 54.
159
Anderman, Steven og Schmidt, Hedvig: ”EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The regulation of
innovation”, 2011, 2. udgave, Oxford University Press, side 104.
160
Jones, Alison og Sufrin, Brenda: ”EU Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 2016, 6. udgave, Oxford University Press, side 530.
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før der foreligger »et nyt produkt«, hvilket EU-Domstolen forsømmer at fremkomme med en uddybende forklaring på.
Generaladvokaten anfører i sit forslag til afgørelse, at det er hensigtsmæssigt at
foretage en begrebsmæssig klassificering af et nyt produkt, eftersom det må anses
som utilstrækkeligt, at et produkt ikke findes på markedet.161 Generaladvokaten
fremkommer med det synspunkt, at selv i den situation, hvor det nye produkt er
bedre end et allerede eksisterende produkt bør rettighedshaveren ikke tåle et indgreb i sin ophavsret som følge af hensynet til forbrugeren, hvilket er tilfældet,
såfremt der er tale om et nyt produkt, der skal konkurrere med et produkt, der
allerede findes på markedet. Generaladvokaten foreslår således, at denne betingelse afgrænses således, at der alene er tale om misbrug, såfremt det nye produkt
imødekommer andre behov hos forbrugeren, end de behov det eksisterende produkt tilgodeser.162
Generaladvokatens definition taler for at anlægge en restriktiv doktrin i relation til
horisontale leveringspålæg, hvilket umiddelbart synes korrekt. Imidlertid fravælger EU-Domstolen at inddrage denne definition i sin afgørelse, og fandt således,
at Magills produkt var nyt uden nærmere at definere, hvad der lå heri.
3.2.2.1.3. Behandlingen af kravet om ingen objektive begrundelser
EU-Domstolen anfører som en tredje betingelse, at tv-selskabernes licensnægtelse
ikke kan anses for at være begrundet i særlige forhold for radio- og tv-virksomhed
eller udgivelse af tv-blade.163
Således kræves der objektivt konstaterbare forhold for, at en licensnægtelse kan
retfærdiggøres, hvilket EU-Domstolen fandt ikke var tilfældet i den konkrete sag.
Således formåede appellanterne ikke at bevise, at der forelå sådanne objektive forhold.164 At præmissen tolkes således, at det er appellanterne, der må løfte

161
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Claus Gulmann fremsat den 1. juni 1994 i de forenede sager C-241/91 og C242/91, Magill, pkt. 92–93.
162
Ibidem, pkt. 96–97.
163
EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen
(Magill), præmis 55.
164
Anderman, Steve og Schmidt, Hedvig: ”EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The regulation of
innovation”, 2011, 2. udgave, Oxford University Press, side 104.
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bevisbyrde, fremtræder mere klart ved læsningen af den engelske udgave af dommens præmis 55.165 , 166
3.2.2.1.4. Behandlingen af udelukkelseskravet
Som en fjerde betingelse anfører EU-Domstolen, at appellanternes adfærd betød,
at:
»(…) de forbeholdt [sig] et afledt marked, nemlig markedet for ugentlige tvprogramblade, for sig selv og dermed udelukkede enhver konkurrence på dette
marked (…) idet appellanterne nægtede at give adgang til de oplysninger, der
er det nødvendige basismateriale for et sådant blad.«167 [forfatternes fremhævelse]
Rettighedshaveren har eneret til at råde over anvendelsen af eneretten, hvilket
også gør sig gældende for rettighedshaverne i Magill, der besidder en ophavsret
over indholdet af programoversigterne. Spørgsmålet er således, om appellanterne
alene søger at håndhæve deres ophavsret eller søger at anvende ophavsretten til,
at forbeholde sig selv et downstream-marked.
Generaladvokaten anførte i sit forslag til afgørelse, at appellanterne alene håndhævede deres ophavsret.168 EU-Domstolen valgte dog ikke at gå ind i denne diskussion,169 men henviste i denne forbindelse til Commercial Solvents, og tiltrådte
herefter EU-Rettens afgørelse.170
Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at selskabernes tv-oversigter alene
delvist kunne erstatte den ugentlige oversigt, som Magill ønskede at fremstille,
hvorfor bladet rakte klart videre. Dette er i teorien anført som begrundelse for, at

165

”(...) there was no justification for such refusal (…)”. Dette står i modsætning til ordlyden af den danske præmis 55,
hvor der i stedet anføres, at: “(…) nægtelsen af at stille de pågældende oplysninger til rådighed ikke [var] begrundet i
særlige forhold (...)” [forfatternes tilføjelse].
166
Ibidem, side 104.
167
EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen
(Magill), præmis 56.
168
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Claus Gulmann fremsat den 1. juni 1994 i de forenede sager C-241/91 og C242/91, Magill, pkt. 208.
169
Domstolen gentager i stedet sine betragtninger vedrørende nødvendighedskravet, idet udelukkelsen af konkurrencen
på det afledte marked downstream - for ugentlige tv-programblade - bliver begrundet med produktets nødvendighed for
produktionen af ugentligt tv-programblad. Imødekommelsen af betingelsen om nødvendighed anvendes dermed som
begrundelse for, at kravet om udelukkelse er opfyldt.
170
EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen
(Magill), præmis 57.
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kravet om to markeder ikke i sig selv gav anledning til vanskeligheder i dommen.171
3.2.2.1.5. Konkluderende bemærkninger
Betydningen af Magill er særdeles omdiskuteret. Uanset hvad har Magill dog haft
betydning for vurderingen af senere praksis.
For det første følger det af Magill, at problemfeltet mellem konkurrenceretten og
immaterialretten i hvert fald afbalanceres således, at immaterialrettens beskyttelse
af ophavsmandens position i visse situationer må vige for hensynet til den effektive konkurrence på trods af de stemmer, der med vægt taler for det modsatte resultat.172, 173
For det andet kan det udledes af Magill, at licensnægtelse under særlige omstændigheder kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling.174 Det følger af dommens præmis 56, at dette er tilfældet, såfremt en virksomhed, der besidder en dominerende stilling, anvender denne til at forbeholde sig selv et downstream-marked.
Det er omtvistet i den juridiske litteratur, om præmis 56 bør fortolkes således, at
det er en betingelse, at enhver konkurrence udelukkes. Eftersom præmissen bygger på omstændighederne i den foreliggende sag, kan det potentielt være tilstrækkeligt til at statuere misbrug, at licensnægtelse bruges til udelukkelse af en enkelt
konkurrent.175
3.2.2.2. Tiercé Ladbroke
I Tiercé Ladbroke 176 (1997) tog EU-Retten stilling til, om en række franske væddeløbsselskaber havde misbrugt en dominerende stilling ved at nægte Tiercé Ladbroke – en belgisk bookmaker – licens til transmission af de franske løb i Belgien
til trods for, at østrigske og tyske udbydere var blevet meddelt licens.177
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Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”, 2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 794.
Illustrativt for den vanskelige vurdering kan der henvises til Forslag til afgørelse fra generaladvokat Claus Gulmann
fremsat den 1. juni 1994 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91, Magill, pkt. 97.
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Anderman, Steve og Schmidt, Hedvig: ”EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The regulation of
innovation”, 2011, 2. udgave, Oxford University Press, side 102.
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EU-Domstolens afgørelse af 6. april 1995 i de forenede sager C-241/91 og C-242/91 P RTE og IPO v. Kommissionen
(Magill), præmis 50.
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Korah, Valentine: ”Advocate General Jacobs’ Contribution to Competition Law”, Fordham International Law Journal, 2005, Volume 29, side 731.
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EU-domstolens afgørelse af 12. juni 1997 i Tiercé Ladbroke mod Kommissionen (Tiercé Ladbroke).
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Ibidem, præmis 1–9.
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EU-Retten anførte, at da det relevante marked må afgrænses nationalt i relation til
den påståede vilkårlige forskelsbehandling, skulle det relevante marked afgrænses
nationalt, hvorfor vilkårene der var meddelt licens på til de tyske og østrigske
myndigheder ikke kunne tillægges vægt.178
Herefter fastslår EU-Retten, at klager ikke kan påberåbe sig Magill, da sagen adskiller sig grundlæggende herfra, idet de franske væddeløbsselskaber ikke har forbeholdt sig selv et downstream-marked, eftersom de slet ikke er til stede på det
belgiske mediemarked. Modsat var Tiercé Ladbroke ikke blot tilstede, men besad
tilligeen betydelig stilling på markedet for transmission af hestevæddeløb,179 og
væddemål på franske løb.180
Således lagde EU-Retten vægt på, at rettighedshaverne hverken direkte eller indirekte udnyttede deres intellektuelle ejendomsrettigheder på det relevante geografiske marked.181 EU-Retten undlod dog at udtale, at den dominerende virksomheds tilstedeværelse på downstream-markedet er en nødvendig betingelse for at
kvalificere en licensnægtelse som misbrug.182
Dog bemærkede EU-Retten efterfølgende, at selv hvis man ikke anså dette som
afgørende vil art. 102 alligevel ikke finde anvendelse, eftersom der alene foreligger et misbrug, såfremt licensnægtelsen forhindrer et nyt produkt i at komme på
markedet eller licensnægtelsen vedrører et produkt eller en tjenesteydelse, der besidder afgørende betydning for udøvelsen af den pågældende virksomhed, og der
ikke foreligger noget faktisk eller potentielt alternativ.183
EU-Retten fandt altså ikke, at de særlige omstændigheder for, at der var tale om
et misbrug af en dominerende stilling forelå, eftersom live fjersynsbilleder og lydkommentarer af de franske væddeløb, ikke var nødvendige for at kunne udbyde
væddemål om væddeløb i Belgien, hvorfor licensnægtelse ikke kunne anses for at
indebære en risiko for markedseksklusion.184 Det gjorde EU-Retten med følgende
hypotetiske scenarie, der skulle foreligge for, at der forelå et misbrug efter art.
102:
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Ibidem, præmis 126.
Ibidem, præmis 130.
EU-domstolens afgørelse af 12. juni 1997 i Tiercé Ladbroke mod Kommissionen (Tiercé Ladbroke), præmis 132.
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Ibidem, præmis 129–130.
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For en nærmere behandling af dette henvises der til Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: ”Konkurrenceretten i EU”,
2009, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 822 – 823.
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EU-domstolens afgørelse af 12. juni 1997 i Tiercé Ladbroke mod Kommissionen (Tiercé Ladbroke), præmis 129–
131.
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Bergqvist, Christian: ”Konkurrenceretten”, 2019, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 813.
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»(...) vedrørte et produkt eller en tjenesteydelse, der enten fremtræder som afgørende for udøvelsen af den pågældende virksomhed i den forstand, at der ikke
findes noget faktisk eller potentielt alternativ, eller som et nyt produkt, som måske forhindres i at komme på markedet, selv om der er en særlig, konstant og
regelmæssig efterspørgsel fra forbrugernes side«185 [forfatternes fremhævelse]
På denne baggrund fandt EU-Retten, at eftersom transmission af hestevæddeløb
ikke var nødvendig for udøvelsen af bookmakernes hovedvirksomhed – den
kunne alene anses som en ønskelig ydelse for spillerne – forelå der ikke et misbrug
af en dominerende stilling.
3.2.2.2.1. Konkluderende bemærkninger
Det kan altså på baggrund af Tiercé Ladbroke udledes, at de to betingelser i Magill
for, at der foreligger særlige omstændigheder, ikke er kumulative,186 idet EU-Retten i sin afgørelse anvender ordet »eller«, jf. ovenstående fremhævelse. Præmissen kan således indikere, at det er tilstrækkeligt, at det alene er et enkelt af forholdene, der skal være tilstede for, at der foreligger et misbrug.
Dog må man holde sig for øje, at EU-Retten i nærværende sag konkluderer, at der
ikke foreligger de fornødne særlige omstændigheder til et licenspålæg.187
Denne konklusion nås fra EU-Rettens side samtidig med, at det ikke behandles,
hvorvidt der foreligger et nyt produkt, hvilket umiddelbart ikke er i overensstemmelse med EU-Rettens tolkning af Magill. Dog kan dette muligvis forklares med,
at der ikke foretages en analyse af dette krav, eftersom der ikke kan statueres misbrug allerede fordi nødvendighedsbetingelsen ikke er opfyldt – hvilket dog igen
peger på, at betingelserne alligevel er kumulative.
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EU-domstolens afgørelse af 12. juni 1997 i Tiercé Ladbroke mod Kommissionen (Tiercé Ladbroke), præmis 131.
Jones, Alison og Sufrin, Brenda: ”EU Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 2016, 6. udgave, Oxford
University Press, side 532.
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3.2.2.3. Bronner
I Bronner (1998)188 tog EU-Domstolen stilling til, om et bladhus – MediaPrint –
der ejede den eneste landsdækkende udbringsordning i Østrig, var berettiget til at
foretage leveringsnægtelse i relation til Bronner – en mindre avisdistributør i Østrig - ved at nægte Bronner adgang til udbringsordningen, eller om de var forpligtet
til at give Bronner adgang til udbringsordningen mod et rimeligt vederlag.
Baggrunden for sagen var, at Mediaprint havde påbegyndt udbring af aviserne til
forbrugernes hjem, men nægtede at inkludere en af Bronners aviser – Der Standard – i ordningen. Til støtte for denne nægtelse anførte MediaPrint, at inklusionen
af Der Standard vil overskride ordningens kapacitet.
Bronner indbragte spørgsmålet for EU-Domstolen som en præjudiciel forelæggelse omhandlende en række spørgsmål - herunder forståelsen af art. 102 - og
anførte bl.a. at udbringning via postvæsenet eller anden metode ikke var rentabelt.
Således var spørgsmålet, om leveringsnægtelsen var berettiget og ikke, hvorledes
immaterielle rettigheder skal behandles.
Det bemærkes, at Bronner alligevel er medtaget i analysen vedrørende licensnægtelse, eftersom EU-Domstolen i sin behandling af sagen undersøger, hvad der udgør »særlige omstændigheder« med reference til testen anvendt i Magill, og derfor
traditionelt udlægges i den juridiske teori som et eksempel på anvendelsen af essential facility-doktrinen.189
Det antages, at EU-Domstolen følger generaladvokatens forslag til afgørelse,190
hvorfor denne inddrages i det følgende. Generaladvokaten anfører, at misbrugsvurderingen i Magill, skyldtes en samlet vurdering af alle de relevante omstændigheder i sagen,191 hvorfor der konkret må foretages en samlet vurdering af alle
relevante omstændigheder i en sag.
Efterfølgende går generaladvokaten videre til at beskrive, hvordan den foreliggende sag bør vurderes i medfør af den af EU-Kommissionen fastsatte essential
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EU-Domstolens afgørelse af 26. november 1998 i sag C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG mod Mediaprint
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG og Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. (Bronner).
189
Anderman, Steven og Schmidt, Hedvig: ”EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The regulation of
innovation”, 2011, 2. udgave, Oxford University Press, side 108.
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Turney, James: Turney, James: ”Defining the Limits of the EU Essential Facilities Doctrine on Intellectual Property
Rights: The Primacy of Securing Optimal Innovation”, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property,
2005, Volume 3, side 190.
191
Forslag til afgørelse fra generaladvokat F.G. Jacobs fremsat den 28. maj 1998 i sag C-7/97, Bronner, pkt. 63.
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facility-doktrin, og henviser til Magill.192 Det må dog fremhæves, at EU-Domstolen fravælger direkte at anvende doktrinen og i stedet behandler nødvendigheden
af tjenesteydelsen. Således fremgår det af præmis 41, at tjenesteydelsen skal være
»(…) absolut nødvendig for udøvelsen af den pågældendes virksomhed i den forstand, at der ikke findes noget reelt eller potentielt alternativ til den pågældende
udbringningsordning.«193 Derudover indeholder præmis 41 en oplistning af kriterierne for, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Det må i denne forbindelse understreges, at kravet om hindringen af et nyt produkt ikke gengives, hvorved dommen adskiller sig væsentligt fra afgørelsen i Magill, hvor EU-Domstolen
introducerede nyt produkt-kravet.
EU-Domstolens undladelse af at behandle nyt produkt-kravet gør, at det er nærliggende at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt licensnægtelsessager og almindelige leveringsnægtelsessager skal behandles efter forskellige doktriner.
Imidlertid kan det overvejes, om EU-Domstolens undladelse af at behandle nyt
produkt-kravet alene skyldes, at en gennemgang ikke var nødvendig, allerede
fordi nødvendighedskravet ikke var opfyldt. Følgelig vil det nærmere indhold af
EU-Domstolens betingelser - oplistet i præmis 41 - blive gennemgået i det følgende.
3.2.2.3.1. Behandlingen af nødvendighedskravet
EU-Domstolen konstaterede, at et misbrug af en dominerende stilling ikke foreligger alene, fordi leveringsnægtelsen udelukker enhver konkurrence fra den virksomhed, som ønsker levering; leveringsnægtelsen ville således alene anses som et
misbrug, såfremt adgangen til udbringningsordningen var nødvendig for distributionen på dagbladsmarkedet i den forstand, at der ikke eksisterede hverken et potentielt eller reelt alternativ.
Herefter gik EU-Domstolen videre til at påpege, at der eksisterede en række alternativer, herunder udbringning via postvæsenet og salg i butikker og kiosker, hvorfor betingelsen ikke var opfyldt. EU-Domstolen henviste til, at selv om disse alternativer var mindre fordelagtige, blev de dog anvendt af andre dagbladsudgivere. Herudover fremhævede EU-Domstolen, at det måtte vurderes at være muligt
for udgivere af dagblade – evt. i samarbejde med andre – at opbygge sin egen
192

Ibidem, pkt. 47–50.
EU-Domstolens afgørelse af 26. november 1998 i sag C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG mod Mediaprint
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG og Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. (Bronner), præmis 41.
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landsdækkende udbringningsordning. Endelig udtaler EU-Domstolen, at det faktum, at visse udbringningsformer er mere fordelagtige end andre - eller at opbygningen af en ordning ikke er økonomisk rentabel – ikke kan betragtes som tilstrækkeligt til at opfylde betingelsen.194
Dermed udpensles indholdet af betingelsen om, at et produkt skal anses som nødvendigt. Dette må læses i medfør af generaladvokatens bemærkninger omkring (i)
hensynet til parternes modstående interesser samt (ii) udtalelserne omkring formålet med art. 102, hvor det anføres, at målet hovedsageligt er at forhindre, at
konkurrencen fordrejes; snarere end at beskytte konkurrenternes position på markedet.195 Dette kan ses som et udtryk for en effektbaseret tilgang, der indskrænker
sager om misbrug af dominerende stilling til situationer, hvor den pågældende
tjenesteydelse er absolut nødvendig.196
Dette må forstås således, at konkurrencen ikke alene skal skærpes, men helt elimineres197 således, at doktrinens anvendelse indskrænkes til situationer, hvor produktet er absolut nødvendigt på downstream-markedet.198
Det fremgår ikke direkte af dommen om EU-Domstolen, er af den opfattelse, at
immaterielle rettigheder nyder en stærkere beskyttelse end andre ejendomsrettigheder; dette anføres imidlertid af en række teoretikere under henvisning til, at
immaterielle rettigheder ellers ville være værdiløse og ikke opfordre til innovation.199
Umiddelbart fremgår det dog af første led i præmis 41, at beskyttelsen er den
samme uanset om den pågældende sag vedrører immaterielle rettigheder eller anden ejendomsret, jf. formuleringen:
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EU-Domstolens afgørelse af 26. november 1998 i sag C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG mod Mediaprint
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»Selv om det antages, at den nævnte afgørelse vedrørende udøvelsen af en intellektuel ejendomsret kan anvendes på udøvelsen af en hvilken som helst ejendomsret (...)«
EU-Domstolen må antages at anlægge en objektiv test ved vurderingen af, om
betingelsen er opfyldt, idet det i præmis 44 anføres, at der ikke foreligger hverken
tekniske, retlige eller økonomiske forhold, der kan udelukke »enhver« anden udgiver af dagblade. Denne udlægning af præmissen understøttes endvidere af, at
generaladvokaten i sit forslag til afgørelse peger på, at der bør anvendes en objektiv målestok for alle virksomheder200 og anfører, at et indgreb i ejendomsretten
alene kan begrundes, såfremt: »(...) den dominerende virksomhed virkelig ”tager
kvælertag” på markedet.«201
Herefter afslutter EU-Domstolen behandlingen af betingelserne, idet der ikke var
tale om et misbrug af dominerende stilling allerede fordi nødvendighedskravet
ikke er opfyldt. På denne baggrund findes der ikke anledning til at behandle de
øvrige betingelser nærmere.
Imidlertid må det fremhæves, at EU-Domstolen i den ovenfor refererede præmis
41 muligvis opbløder udelukkelseskravet, idet det til forskel fra tidligere praksis202
anføres, at nægtelsen skal føre til udelukkelse af enhver konkurrence på markedet
fra den leveringssøgende virksomheds side. Således forudsættes der anvendelse
af en mindre restriktiv test end i Magill, hvor der forudsættes eliminering af enhver
konkurrence.203, 204
3.2.2.3.2. Konkluderende bemærkninger
På baggrund af ovenstående analyse, kan det således udledes, at EU-Domstolen i
Bronner introducerede et yderligere et kriterie – økonomisk rentabilitet – der skal
inddrages i vurderingen af, hvornår et input er nødvendigt.205 På denne måde kan
Bronner anses som en uddybning af det i Magill indeholdte nødvendighedskrav
ved at klargøre under hvilke omstændigheder et produkt er nødvendigt.
200

Forslag til afgørelse fra generaladvokat F.G. Jacobs fremsat den 28. maj 1998 i sag C-7/97, Bronner, pkt. 66.
Ibidem, pkt. 65.
Sammenholdt herved med præmis 40, hvor der henvises til Magills formulering om udelykkelse af enhver konkurrence.
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Herudover må det på baggrund af dommen antages, at EU-Domstolens manglende
inddragelse af nyt produkt-kravet skal forstås således, at nyt produkt-kravet enten
alene er en betingelse, der anvendes for så vidt angår immaterielle rettigheder idet immaterielle rettigheder nyder en stærkere beskyttelse - eller slet ikke er en
betingelse, der længere kan opretholdes.
Således anføres det i litteraturen, at Bronner indebærer formuleringen af en sammenhængende doktrin, som statuerer leveringspligt, såfremt følgende betingelser
er opfyldt:
»i) manglende levering medførte udelukkelse af enhver konkurrence på det sekundære marked, ii) grundet den efterspurgte tjenesteydelses nødvendige karakter og iii) fravær af en objektiv begrundelse.« [forfatternes fremhævelse]206
Det må hertil bemærkes, at Bronner - som gennemgået ovenfor - formentlig opbløder udelukkelseskravet og forudsætter anvendelsen af en mindre restriktiv test
end i Magill, hvor der forudsættes eliminering af enhver konkurrence.207, 208
Endelig må det fremhæves, at EU-Domstolens afvisning af at følge generaladvokatens forslag til afgørelse indebærer et fravalg af essential facility-doktrinen, idet
EU-Domstolen i stedet koncentrer sin behandling omkring nødvendigheden af tjenesteydelsen for at få adgang til downstream-markedet.

3.2.3. Fra IMS Health til Microsoft I og II fra midten af 00’erne
Doktrinen der af EU-Domstolen blev opstillet i Bronner blev efterfølgende prøvet
og udviklet i forbindelse med afsigelsen af to nye og centrale domme i starten af
dette årtusinde - nemlig IMS Health og Microsoft I - der blev behandlet sideløbende og afsagt stort set samtidig. Begge domme har senere været genstand for
stor debat i den juridiske litteratur, idet deres rækkevidde og implikationer har
været diskuteret i et forsøg på at afklare de spørgsmål og tvivlspunkter, der blev
rejst i forbindelse med deres afsigelse.
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3.2.3.1. IMS Health
I IMS Health (2004)209 tog EU-Domstolen stilling til, om en udbyder af information til medicinal- og sundhedsindustrien - IMS Health – var berettiget til at foretage licensnægtelse over for en række konkurrerende virksomheder til en blokstruktur eller om de var forpligtet til at give adgang til blokstrukturen mod et rimeligt vederlag.
Baggrunden for sagen var, at IMS Health anvendte denne blokstruktur - som muliggjorde indberetning af salgsdata på regionalt plan i Tyskland for lægemidler –
til at levere oplysninger, om salg af lægemidler i Tyskland på regionalt plan til
lægemiddelvirksomheder ved salg til bl.a. læger og apoteker. Herudover blev de
også uddelt gratis, hvorfor IMS’ kunders IT-systemer var designet til IMS’ blokstruktur i en sådan grad, at det reelt var en branchestandard, eftersom kunder af
IMS ikke ønskede at benytte andre systemer.
EU-Kommissionen vurderede, at eftersom der ikke eksisterede hverken et reelt
eller potentielt alternativ til blokstrukturen var den uundværlig for at kunne konkurrere på markedet. Eftersom det tillige blev vurderet, at der ikke var objektive
begrundelser for licensnægtelse og der forelå særlige omstændigheder - som i Magill – pålagde EU-Kommissionen IMS at meddele licens til konkurrenterne.210
EU-Kommissionens afgørelse blev anket til EU-Retten, der i en kendelse udtalte,
at EU-Kommissionens afgørelse var at anse som en udvidende fortolkning af Magill.211
Inden EU-Retten kunne træffe afgørelse havde IMS og NDC imidlertid indledt
dialog i forbindelse med sagens behandling ved den tyske domstol, der følgelig
stillede en række præjudicielle spørgsmål omhandlende art. 102.212
Centralt stod spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne, der blev anvendt i Magill,
indbefattede, at der forelå et nyt produkt eller om denne betingelse alene var et
udslag af de omstændigheder, der forelå i Magill.
EU-Domstolen konstaterede i sin besvarelse af de præjudicielle spørgsmål, at der
foreligger misbrug, når:
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»(...) en virksomhed, der er indehaver af en ophavsret, nægter at give adgang til
et produkt eller en tjenesteydelse, der er nødvendig for at udøve en given aktivitet, er tilstrækkeligt, at tre kumulative betingelser er opfyldt, nemlig at (...)«213
[forfatternes fremhævelse]
Det bemærkes, at det efter ordlyden af præmissen er tilstrækkeligt til at finde et
misbrug af en dominerende stilling, at disse kumulative betingelser er opfyldt. På
baggrund af dette er der efterfølgende blevet stillet spørgsmålstegn ved, om en
licensnægtelse under andre omstændigheder kan udgøre et misbrug,214 herunder
hvorvidt der under andre konkrete omstændigheder vil skulle mere eller mindre
til.215
Herefter går EU-Domstolen i samme præmis videre til at oplyse, at hvis der er tale
om et produkt, der er (i) nødvendigt for at udøve en given aktivitet, er det tilstrækkeligt, at følgende tre kumulative betingelser er opfyldt: (ii) nægtelsen forhindrer
fremkomsten af et nyt produkt, som forbrugerne potentielt efterspørger, (iii) licensnægtelsen er ikke begrundet i objektive hensyn, og (iv) licensnægtelsen vil
udelukke enhver konkurrence på et downstream-marked.216, 217
Disse fire betingelser, vil blive nærmere behandlet i det følgende.
3.2.3.1.1. Behandlingen af nødvendighedskravet
I relation til vurderingen af, hvorvidt et produkt kan anses for at være nødvendigt
med hensyn til udøvelsen af aktiviteter på et bestemt marked, bemærkede EUDomstolen med henvisning til Bronner, at det skal undersøges, om der findes alternative løsninger.218
På trods af henvisningen til præmis 46 i Bronner kan der identificeres en forskel i
den anvendte ordlyd. Således stilles der i Bronner et krav om, at produktet skal
være »absolut nødvendigt«, hvilket – ud fra en umiddelbar betragtning – lempes i
IMS Health, hvor der alene stilles krav om, at produktet er »nødvendigt«. Dette
kan indikere, at betingelsen om nødvendighed underlægges en strengere tolkning
213
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i relation til produkter beskyttet af immaterielle rettigheder end i relation til almindelige ejendomsrettigheder. Dette må dog formentlig afvises, idet EU-Domstolen
ikke ses i den efterfølgende oplistning af betingelsens indhold at lempe på indholdet af betingelsen om nødvendighed.
Således skulle det dels undersøges, om der eksisterede alternative løsninger i form
af eksisterende produkter - selv om disse er mindre fordelagtige – og dels om der
eksisterede enten tekniske, retlige eller økonomiske hindringer, der gjorde det
uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at skabe alternative produkter med
henblik på at operere på dette marked. EU-Domstolen uddybede herefter, at det
ved vurderingen heraf skulle undersøges, hvorvidt de virksomheder, der anvendte
blokstrukturen var blevet afhængige af den som et resultat af virksomhedernes
bidrag til udviklingen af blokstrukturen. Såfremt dette var tilfældet, ville det kræve
en vidtgående økonomisk og teknisk indsats at købe salgsundersøgelser baseret
på en anden struktur, hvorfor konkurrenter – selvom de udbød et tilsvarende produkt – ikke vil kunne tilbyde dette på økonomisk rentable vilkår.219
At EU-Domstolen inddrager omfanget af lægemiddelvirksomhedernes deltagelse
i udviklingen af blokstrukturen – samt dennes karakter af industristandard – er
bemærkelsesværdigt. Disse momenter er i teorien blevet udlagt som en åbning for,
at vurderingen af betingelsen om nødvendighed kan åbnes op og eksempelvis inddrage forhold på aftagersiden.220
EU-Domstolen går herefter videre til at sammenfatte de kriterier, som skal tillægges vægt ved vurderingen af, om produktet er nødvendigt, og fremhæver i denne
forbindelse at nødvendighedsvurderingen, må tage udgangspunkt i (i) brugernes
bidrag til udviklingen af den i sagen omhandlede blokstruktur og (ii) de udgifter,
som potentielt ville skulle afholdes for at købe via en alternativ struktur.221
3.2.3.1.2. Behandlingen af nyt produkt-kravet
EU-Domstolen gik herefter videre til at uddybe, at det ikke er tilstrækkeligt til at
opfylde betingelsen, at den anmodende virksomhed ønsker at reproducere eksisterende produkter (som tilbydes af rettighedshaveren). EU-Domstolen forklarede
dette synspunkt ved at udpensle det bagvedliggende ræsonnement for, at der er
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opstillet en betingelse om, at licensnægtelsen skal forhindre fremkomsten af et nyt
produkt.
Betingelsen er således et udslag af, at hensynet til beskyttelsen af den frie konkurrence alene tillægges større vægt end hensynet til beskyttelsen af ophavsretten,
såfremt nægtelsen af at meddele licens skader forbrugerne ved at forhindre, at der
sker en udvikling på downstream-markedet.222 På denne måde understregede EUDomstolen således – modsat i Bronner - at det er en betingelse for at statuere
misbrug af dominerende stilling i forbindelse med nægtelse af licens til en ophavsret, at nægtelsen forhindrer fremkomsten af et nyt produkt.
Imidlertid forsømmer EU-Domstolen endnu engang at uddybe, hvad der skal være
opfyldt for, at et produkt vurderes til at være nyt. Umiddelbart kan betingelsen om
et nyt produkt forstås som enten (i) at produktet skal øge konkurrencepresset ved
at konkurrere med et eksisterende produkt eller (ii) at der skal foreligge et nyt
produkt, der er karakteriseret ved at besidde nye funktioner og egenskaber i sammenligning med markedets allerede eksisterende produkter.223
Mest taler for at anlægge den sidste definition af et nyt produkt – der således er
karakteriseret ved at besidde nye funktioner og egenskaber – eftersom generaladvokat Antonio Tizzano i sit forslag til afgørelse udtaler, at hensynet til den frie
konkurrence alene bør veje tungere end hensynet til beskyttelse af ophavsretten i
den situation, hvor den licensanmodende virksomhed skaber et nyt produkt, der er
karakteriseret ved at besidde nye funktioner og egenskaber.224
EU-Domstolen tiltræder dog ikke eksplicit generaladvokat Tizzanos forslag til afgørelse på dette punkt.
Efterfølgende bemærker EU-Domstolen imidlertid, at det afgørende må være, om
licensnægtelsen forhindrer »(…) udviklingen af det afledte marked til skade for
forbrugerne.« 225
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3.2.3.1.3. Behandlingen af udelukkelseskravet
For så vidt angår betingelsen om udelukkelse af konkurrencen indledte EU-Domstolen med at tiltræde generaladvokat Antonio Tizzanos forslag til afgørelse i relation til, at det er tilstrækkeligt til at imødekomme betingelsen, hvis »(...) der kan
identificeres et potentielt, endog hypotetisk, marked.«226, 227
Herefter anførte EU-Domstolen, at det er nødvendigt at foretage en sondring mellem to forskellige markedstyper: (i) upstream-markedet og (ii) downstream-markedet.
Upstream-markedet er det marked, som eksisterer forud for det produkt eller den
ydelse, som leveringsnægtelsen angår. Upstream-markedet kaldes undertiden hovedmarkedet. Downstream-markedet er det marked, hvorpå det produkt som leveringsnægtelsen angår anvendes til fremstilling af et andet produkt (eller en anden ydelse). Det forudgående produkt behøver ikke blive markedsført som et separat produkt for, at der foreligger et særskilt marked. Således er det tilstrækkeligt,
at der foreligger et potentielt marked, hvilket eksempelvis er tilfældet, såfremt
produktet er nødvendigt for at udøve en given aktivitet, og en række virksomheder
efterspørger produktet, idet de ønsker at udbyde denne aktivitet. Dermed skal der
- i stedet for at ske identifikation af to markeder, der er vertikalt afhængige – foreligge to forskellige produktionstrin, der hænger sammen, idet det forudgående
produkt er påkrævet for, at det efterfølgende produkt kan leveres og er genstand
for en efterspørgsel.228 Endelig udtalte EU-Domstolen, at det var et krav, at al
konkurrencen kan udelukkes,229 hvorved der blev anlagt en effektbaseret fortolkning.
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3.2.3.1.4. Behandlingen af kravet om ingen objektive begrundelser
Denne betingelse er ikke genstand for en særskilt behandling i IMS Health, idet
EU-Domstolen alene bemærker, at spørgsmålet: »(…) ikke har været genstand for
særlige bemærkninger«230
Heraf må det således udledes, at det er op til den forelæggende ret - med afsæt i
de til den forelæggende ret fremlagte oplysninger - at foretage sin egen vurdering af, om betingelsen er opfyldt.231
3.2.3.1.5. Konkluderende bemærkninger
Det kan altså udledes af dommen, at nægtelsen af at meddele licens skal forhindre
fremkomsten af et nyt produkt for at udgøre et misbrug af en dominerende stilling.
Tilsvarende kan IMS Health udlægges således, at et nyt produkt alene foreligger,
såfremt produktet besidder andre karakteristika end de produkter, der allerede er
på markedet. Såfremt dette er tilfældet, gælder der et strengere krav for at statuere
misbrug i relation til immaterielle rettigheder, end der gælder for andre ejendomsrettigheder, jf. Bronner modsætningsvis.
IMS Health kritiseres på denne baggrund for at skabe en uhensigtsmæssig forskelsbehandling, idet rettighedshavere til andre ejendomsrettigheder kan have
brugt tilsvarende store mængder af tid, energi og penge på at innovere, hvorfor
det ikke bør være mindre forventeligt, at ens ejendomsret respekteres.232 Modsat
kan det anføres, at en retsstilling hvor immaterielle rettigheder ikke tilkendes en
særlig effektiv beskyttelse er uønskelig som følge af de beskyttelseshensyn immaterialretten varetager. Således kan enerettens effektive beskyttelse anses for at
skabe et stærkere incitament for innovation og derved fremme vækst og i sidste
ende maksimere forbrugervelfærden.
Således forekommer EU-Domstolens afgørelser i henholdsvis Bronner og IMS
Health umiddelbart uforenelige. Dernæst fremgår det af IMS Health, at betingelsen om nødvendighed kan åbnes op – og derved lempes – idet der kan inddrages
forhold på aftagersiden.
Endelig udvikler IMS Health på betingelsen om to markeder, idet dette udvikles
fra at indebære en identifikation af to markeder, der er vertikalt afhængige til, at
der skal identificeres to forskellige produktionstrin, der hænger sammen, idet det
230
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forudgående produkt er påkrævet for, at det efterfølgende produkt kan leveres og
er genstand for en efterspørgsel.
3.2.3.2. Microsoft I
På baggrund af den ovenstående analyse af EU-Kommissionens og Fællesskabsdomstolenes praksis, synes retstilstanden, i hvert fald forud for EU-Rettens afgørelse i Microsoft I (2007),233 at være præget af en tendens til, at der skulle foreligge
relativt tungtvejende omstændigheder før den dominerende virksomhed blev anset for at have misbrugt sin dominerende stilling ved at nægte at meddele tredjemand licens til et produkt beskyttet af en immateriel rettighed.234 Følgelig er EURettens afgørelse i Microsoft I 235 den mest omdebatterede og essentielle konkurrenceretlige licensnægtelsessage i nyere tid.
Det skal bemærkes, at EU-Rettens afgørelse i Microsoft I berører flere konkurrenceretlige problemstillinger. Nærværende analyse tager af plads- og afgrænsningsmæssige hensyn alene sigte på den del af EU-Rettens afgørelse, som omhandler
Microsofts licensnægtelse af tekniske interoperabilitetsoplysninger.
Det må i denne forbindelse fremhæves, at Microsoft besad en særdeles dominerende stilling på markedet, idet de havde en markedsandel på mere end 90 % og
Windows kunne anses for de facto at udgøre standarden for andre operativsystemer.236 Som følge heraf anførte EU-Kommissionen ligeledes, at Microsoft besad
en kvasi-monopollignende stilling, der medførte, at Microsoft langt hen ad vejen
kunne agere uafhængigt af konkurrenter.237
I det følgende skal sagens baggrund og faktuelle omstændigheder nærmere omtales, idet EU-Rettens dom af den 17. september 2007 anskues bedst i lyset af EUKommissionens forudgående afgørelse fra 2004, som således danner et bagtæppe
for forståelsen af Microsoft I.
EU-Kommissionen nåede frem til den konklusion, at Microsoft havde misbrugt
sin dominerende stilling i strid med art. 102 på markedet for operative styresystemer til arbejdsgruppeservere. EU-Kommissionen pålagde herefter Microsoft at
233
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stille interoperabilitetsoplysningerne til rådighed for sine konkurrenter, ligesom
Microsoft blev pålagt en forpligtelse til løbende at holde disse oplysninger ajourførte. Sagen blev imidlertid appelleret til EU-Retten.
EU-Retten bemærkede indledningsvis – med reference til de relevante præmisser
i sagerne Volvo mod Veng, Magill, og IMS Health – at retspraksis statuerer, at det
ikke per se udgør et misbrug af en dominerende stilling i strid med art. 102, såfremt en dominerende virksomhed nægter at forsyne en konkurrent med en licens
til et produkt beskyttet af en immateriel ejendomsret. Herefter bemærker EU-Retten, at dette kun vil være tilfældet, når der foreligger særlige omstændigheder.238
Herefter koncentrerer EU-Retten sig om de betingelser, som tidligere praksis har
fundet relevante ved vurderingen af, hvornår der »navnlig« foreligger sådanne
»særlige omstændigheder«, at en dominerende virksomhed må antages at overtræde art. 102 ved at nægte at indrømme tredjeparter licens til et produkt beskyttet
af en immateriel ejendomsret.
EU-Retten uddyber herefter, hvornår sådanne særlige omstændigheder foreligger,
idet EU-Retten refererer fire betingelser, som i henhold til tidligere retspraksis
skal opfyldes for at konstituere særlige omstændigheder: (i) licensnægtelsen skal
vedrøre et produkt eller en tjenesteydelse, som er nødvendigt for at udøve aktiviteter på et downstream-marked, (ii) licensnægtelsen skal udelukke enhver effektiv
konkurrence på et downstream-marked, (iii) licensnægtelsen skal forhindre fremkomsten af et nyt produkt og (iv) licensnægtelsen må ikke være objektivt begrundet. 239
I denne forbindelse er det værd at bemærke, at EU-Retten i denne situation fravælger at foretage en sondring mellem leveringsnægtelse og leveringsstandsning
på trods af, at EU-Kommissionens afgørelse påpegede, at Microsoft traditionelt
havde leveret de pågældende oplysninger. Dette indikerer, at det efter EU-Rettens
vurdering ikke var relevant at skelne mellem sager omhandlende leveringsnægtelse og sager omhandlende leveringsstandsning.240
EU-Retten bemærker herefter – med henvisning til IMS Health (præmis 44) – at
det er nødvendigt at definere to markeder.241 For det første skal markedet for det
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produkt, der er genstand for en licensnægtelse defineres. Her vil den dominerende
virksomhed typisk indtage en dominerende stilling. For det andet skal der defineres et downstream-marked, hvor det relevante produkt er afgørende for, at der kan
udvikles et andet produkt.
I forlængelse heraf bemærker EU-Retten, at det, for så vidt angår definitionen af
downstream-markedet, er »(...) tilstrækkeligt, at der kan identificeres et potentielt,
endog hypotetisk, marked (…)242
I det følgende vil der blive foretaget en nærmere analyse af de ovenfor refererede
betingelser og deres indhold, som EU-Retten gengav i præmis 332-333.
3.2.3.2.1. Behandlingen af nødvendighedskravet
Det centrale element i Microsoft I var, om Microsofts nægtelse af at indrømme
tredjemand licens til en række tekniske interoperabilitetsoplysninger reelt afskar
Microsofts konkurrenter fra at udøve virksomhed på et downstream-marked.
EU-Kommissionens tilgang indebar, at immaterielle rettigheder, der må anses for
at være centrale med henblik på at opnå interoperabilitet, ikke skulle opnå beskyttelse i samme grad som andre immaterialrettigheder.243 Dette var i overensstemmelse med det synspunkt, der tidligere er lanceret i et Discussion Paper udgivet
af DG COMP244 omkring en reduceret beskyttelse af tekniske oplysninger, der er
nødvendige for at sikre interoperabilitet mellem it-produkter.
Når det skal fastlægges om en licensnægtelse til et produkt omfattet af en immateriel rettighed afskærer konkurrerende virksomheder fra at være aktive på et
downstream-marked, udtaler EU-Retten, at det er nødvendigt at foretage vurderingen på baggrund af en toleddet test, idet forholdet skal vurderes på baggrund af
(i) hvorvidt interoperabilitetsoplysningerne er afgørende for om konkurrenten kan
vedblive med at eksistere på markedet. Dernæst skal det (ii) undersøges, hvorvidt
de oplysninger, som er genstand for licensnægtelsen – in casu interoperabilitetsoplysningerne – de facto er den eneste økonomisk bæredygtige mulighed for den
licenssøgende virksomhed.245
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I relation til nødvendighedstestens andet led – dvs. spørgsmålet om i hvilken udstrækning markedet er repræsenteret af andre økonomisk bæredygtige muligheder
for at sikre konkurrenterne interoperabilitet - gengiver EU-Retten de betingelser,
som tidligere er fremsat i Bronner og IMS Health.246, 247
Således kan det udledes af Microsoft I, at nødvendighedskravet har bevæget sig
fra at være en teknisk vurdering baseret på objektiv - næsten fysisk nødvendighed
- til ligeledes at inkludere en økonomisk vurdering,248 hvilket umiddelbart forudsætter, at der foretages en langt mere konkret analyse af konsekvenserne af en
leveringsnægtelse, herunder inddragelsen af branchespecifikke forhold.249
3.2.3.2.2. Behandlingen af udelukkelseskravet
Kravet om udelukkelse af enhver effektiv konkurrence indebærer ifølge EU-Retten, at betingelsen ikke repræsenterer et krav om udelukkelse af enhver konkurrence. Således er det afgørende element i relation til vurderingen af, om der foreligger en overtrædelse af art. 102, »(…) om der er fare, eller sandsynlighed, for,
at afslaget fører til udelukkelse af enhver effektiv konkurrence på markedet«.250
Dermed var det ikke en betingelse, at enhver konkurrence reelt var elimineret.251
EU-Retten udpenslede efterfølgende, hvornår der foreligger en effektiv konkurrence. Dette blev afgrænset i nedadgående retning således, at: »(...) det ikke [er]
tilstrækkeligt (…) at den dominerende virksomheds konkurrenter fortsat er marginalt til stede på markedet inden for bestemte ”nicher”.«252 [forfatternes fremhævelse]. Som begrundelse herfor pegede EU-Retten på, at en udelukkelse af konkurrencen vil være vanskelig at omgøre, idet markedet var karakteriseret ved
stærke »network effects«.253
På baggrund heraf kan det således konstateres, at EU-Retten forholder sig anderledes til udelukkelseskravet, henset til den omstændighed, at EU-Retten efter
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Microsoft I kræver, at der er plads til effektiv konkurrence; modsat i afgørelserne
Magill og IMS Health, hvor EU-Domstolen fortolkede betingelsen således, at der
skulle foreligge en udelukkelse af enhver konkurrence på et downstream-marked.
Denne lempelse har formentlig medført, at adgangen til at statuere misbrug i medfør af art. 102 er udvidet. 254 Hertil bemærkes det, at tendensen til den udvidede
adgang kan spores helt tilbage til Bronner, jf. gennemgangen ovenfor, hvor der
blev blødt op således, at nægtelsen alene skulle medføre udelukkelse af enhver
konkurrence på markedet fra den leveringssøgende virksomheds side.255, 256 Således er sagen i den juridiske teori blevet udlagt som en opblødning af udelukkelseskravet, idet EU-Retten forlader kravet om udelukkelse af enhver konkurrence
til fordel for den mildere standard om risiko for udelukkelse af effektiv konkurrence.257
Eftersom der kunne ske intervention allerede på dette grundlag var det ikke nødvendigt for EU-Retten at tage stilling til det af EU-Kommissionen forfægtede
synspunkt om, at tekniske oplysninger, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet, ikke skal tilkendes samme beskyttelsesgrad som andre IP-rettigheder.258
Dermed er synspunktet fra DG COMP’s Discussion Paper259 endnu ikke afklaret
i retspraksis.
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3.2.3.2.3. Behandlingen af nyt produkt-kravet
EU-Retten bemærkede indledningsvis, at det alene er i sager omhandlende immaterielle rettigheder, at der henvises til nyt produkt-kravet.260 Ifølge EU-Retten udgjorde det relevante spørgsmål, om Microsofts konkurrenter »(…) hovedsageligt
vil begrænse sig til at reproducere de eksisterende produkter (…)«, som Microsoft
allerede havde udviklet.261
Herefter anførte EU-Retten, at bedømmelsen af, hvorvidt Microsofts licensnægtelse hæmmer fremkomsten af nye produkter, for hvilke der er potentiel forbrugerefterspørgsel, skal fortolkes med udgangspunkt i art. 102, som forbyder misbrug, der indebærer »begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling
til skade for forbrugerne.«262
Denne vurdering tager sit udgangspunkt i en afvejning af på den ene side hensynet
til forbrugerne og på den anden side hensynet til eneretten, idet EU-Retten henviser til nyt produkt-kravet i sammenhæng med de forbrugerskadelige effekter undertrykkelsen af et nyt produkt medfører.
Hertil bemærker EU-Retten med henvisning til Magill og IMS Health, at:
»(…) fremkomsten af nye produkter (…) kan ikke være den eneste parameter,
der kan afgøre, om afslag på at meddele licens til udnyttelse af en intellektuel
ejendomsrettighed kan skade forbrugerne som omhandlet i artikel 82, stk. 2,
litra b), EF. Således som det fremgår af bestemmelsens ordlyd, kan en sådan
skade ikke alene forekomme, når der er tale om begrænsning af produktionen
eller afsætning, men også, når der er tale om begrænsning af den tekniske udvikling.«263
Kravet om fremkomsten af nye produkter er således ikke det eneste parameter,
der kan afgøre, om en licensnægtelse kan skade forbrugerne, idet bestemmelsen
ligeledes foreskriver »begrænsning af (…) den tekniske udvikling« til skade for
forbrugerne som en potentiel misbrugsadfærd. 264 På denne baggrund tiltrådte EURetten det af EU-Kommissionen anførte synspunkt om, at betingelsen om et nyt
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produkt alene er et eksempel på en situation, hvor leveringsnægtelse potentielt
indebærer skadelige effekter på forbrugernes langsigtede interesser.265
EU-Rettens tilgang hertil i Microsoft I repræsenterer således en udvikling af tidligere praksis, eftersom tidligere praksis har opereret med et nyt produkt-krav i licensnægtelsessager, hvilket efter Microsoft I er opgivet. Således kan betingelsen
om et nyt produkt ikke længere anses som en »conditio sine qua non«.266 Af denne
grund anses Microsoft I også for at medføre, at sondringen mellem leveringsnægtelsessager og licensnægtelsessager - umiddelbart - er opgivet.267
3.2.3.2.4. Behandlingen af kravet om ingen objektive begrundelser
For så vidt angår den sidste betingelse – om ingen objektive begrundelser - bemærker EU-Retten, at EU-Kommissionen bærer bevisbyrden i relation til at godtgøre, at der foreligger omstændigheder, der begrunder en krænkelse af art. 102,
men at det påhviler den dominerende virksomhed at fremkomme med en objektiv
begrundelse.268
Det er således den dominerende virksomhed, som påberåber sig licensnægtelsen,
som skal fremkomme med overbevisende argumenter og bevismateriale. Herefter
påhviler det EU-Kommissionen at godtgøre, at disse ikke er tilstrækkelige.269
EU-Retten fandt ikke, at Microsoft i den foreliggende sag havde formået dette.
3.2.3.2.5. Konkluderende bemærkninger
På baggrund af EU-Rettens afgørelse i Microsoft I kan det konstateres, at EURetten foretager en korrektion i relation til den klassiske licensnægtelsesdoktrin
ved at gå væk fra »nyt produkt-kravet«, og dermed opgive sondringen mellem
sager omhandlende leveringsnægtelse og licensnægtelse.270
Med afsæt i Microsoft I er der i den juridiske teori og Enforcement Paper271 sammenfattet en sammenhængende doktrin, der statuerer en leveringspligt, såfremt
leverings- eller licensnægtelsen: (i) omhandler et produkt - eller en tjeneste - som
rent objektivt er en nødvendig forudsætning for, at virksomheden kan konkurrere
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effektivt på et downstream-marked, (ii) kan medføre udelukkelse af den effektive
konkurrence på downstream-markedet, og (iii) må anses for sandsynligvis at
skade forbrugernes interesser. 272, 273
Således kan Microsoft I anses for at cementere den diskussion, der blev åbnet med
Magill.
Afslutningsvis må det bemærkes, at det kan overvejes, hvorvidt dommens rækkevidde bør begrænses som følge af, at dommen kan anses for at være konkret begrundet i de særlige faktiske forhold, der forelå i sagen, herunder særligt Microsofts kvasimonopol-lignende status med en markedsandel på mere end 90%.274
Således er det nærliggende at læse dommen som et udtryk for, at der gælder en
særlig skærpet bedømmelse af (super)dominerende virksomheder.275 Tilsvarende
skal det således holdes for øje ved læsningen af dommen, at den netop er afsagt
på baggrund af en række specielle faktiske forhold overfor en aktør med en utrolig
stor verdensomspændende markedskraft.276
I forlængelse af den ovenstående gennemgang af Microsoft I og de af EU-Retten
fremførte konklusioner heri, skal det imidlertid bemærkes, at EU-Retten i sin afgørelse i Microsoft II (2012)277efterfølgende har anvendt en argumentation, der måske utilsigtet - sår tvivl om de i Microsoft I fremførte konklusioner. Således
kan den diskussion om retsstillingen - der har pågået siden Magill og blev lukket
med Microsoft I - muligvis anses for at være åbnet på klem med Microsoft II.
Denne tvivl kommer til udtryk ved, at EU-Retten i Microsoft II udtaler, at betingelserne i IMS Health - herunder kravet om, at licensnægtelsen skal hindre fremkomsten af et nyt produkt - var opfyldt i Microsoft I.278 Som anført under gennemgangen af Microsoft I, gjorde dette sig netop ikke gældende, jf. gennemgangen af
»nyt produkt-kravet« umiddelbart ovenfor.
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Formuleringen i Microsoft II kan skyldes, at EU-Retten har fået formuleret sig på
en uhensigtsmæssig måde, men det kan også være et udtryk for, at EU-Retten med
formuleringen har forsøgt at puste nyt liv til diskussionen om nyt produkt-kravet.279 Hvad der er tilfældet må fortsat anses for uafklaret. Såfremt Microsoft II
reelt er en udvikling af retspraksis – idet formuleringen er bevidst og ikke uheldig
- må denne udvikling læses med det in mente, at det senere er kommet frem, at
dommen blev afsagt med et stort dissentierende mindretal og store interne uenigheder blandt dommerne.280, 281 Mest taler dog for at anse formuleringen som uheldig – fremfor bevidst - eftersom hverken EU-Retten eller EU-Domstolen i de otte
år, der er forløbet siden dommens afsigelse, har fulgt op på formuleringen i senere
domme.

3.3. Standard Essential Patents
Som en forgrening af licensnægtelsessagerne er der i nyere praksis opstået en
række spørgsmål i relation til de såkaldte standard essential patents-sager (SEP).
Disse sager er centreret omkring, hvorvidt det udgør misbrug af en dominerende
stilling at håndhæve sine immaterialrettigheder ved anlæg af søgsmål mod en virksomhed, der - uberettiget - har benyttet rettighedshaverens SEP.
Disse sager differentierer sig fra klassiske leveringsnægtelsessager, idet sagerne
giver anledning til en række særlige problemstillinger. Disse særlige problemstillinger opstår ved, at den dominerende SEP-indehaver typisk over for et standardiseringsorgan (Standard Setting Organization, ’SSO’) har givet tilsagn om at meddele licenser til det relevante SEP, og på trods heraf efterfølgende vælger at anlægge et patentkrænkelsessøgsmål mod den virksomhed, som uberettiget har
krænket patentet.
Sagerne Motorola (2014), Samsung (2014) og Huawei (2015) har i relation til
disse problemstillinger været fremtrædende, hvorfor nærværende afsnit centrerer
sig omkring en behandling af disse.
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3.3.1. Motorola og Samsung
EU-Kommissionen har i to situationer - Motorola282 og Samsung283 - haft mulighed for at tage stilling til de såkaldte SEP-sager. Sagerne omhandlede, hvorvidt
det udgør misbrug af en dominerende stilling, hvis en dominerende virksomhed
anlægger sag mod en konkurrent med påstand om at ophøre med anvendelsen af
SEP’et på trods af, at denne har meddelt tilsagn via en SSO til at give licens på
FRAND-vilkår.
Baggrunden for sagerne var, at både Samsung og Motorola ønskede at få forhindret Apple i at anvende deres SEP-rettigheder. Imidlertid havde EU-Kommissionen allerede tilbage i 2012 påbegyndt undersøgelser af, hvorvidt de to dominerende virksomheder indgik deres licensaftaler på FRAND-vilkår (Fair, Reasonable
and Non-Discriminatory).284
Behandlingen vil tage sit udgangspunkt i Motorola, eftersom tvisterne er stort set
identiske, hvorfor det er fravalgt at behandle Samsung i detaljen.
EU-Kommissionens undersøgelser i Motorola mundede ud i, at EU-Kommissionen i 2013 offentliggjorde en klagepunktsmeddelelse mod Motorola. Heri angav
EU-Kommissionen, at den licenssøgende virksomhed måtte anses for at være villig til at indgå en licensaftale på FRAND-vilkår, hvis den licenssøgende virksomhed har samtykket til, at betingelserne for en licensaftale kan fastsættes af en tredjepart. Afgørende var dog, at dette skete med bindende virkning i den situation,
hvor parterne var ude af stand til selv opnå enighed om betingelserne for en licensaftale.285
EU-Kommissionen afsagde sine afgørelser i 2014. Afgørelserne indeholder en undersøgelse af, om der foreligger særlige omstændigheder, og de måtte således anses for at være inspireret af EU-Domstolens praksis i bl.a. Magill og IMS
Health.286
Motorola var indehaver af et SEP, der var af afgørende betydning for GPRS-standarden - hvorfor Motorola havde forpligtet sig til via ETSI at meddele licens på
282
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FRAND-vilkår.287 Apple benyttede imidlertid patentet til også at fremstille iPhones og en række andre produkter, hvilket medførte at Motorola lagde sag an i
Tyskland med henblik på at få det forbudt. Som svar herpå tilbød Apple forskellige licensaftaler til Motorola. Motorola afviste de første fem forslag, men tog
imod det sjette aftaleforslag, hvorefter parterne indgik forlig.288
EU-Kommissionen vurderede i begge sager, at det udgør et misbrug af en dominerende stilling, hvis patentindehaveren – såfremt denne er en dominerende virksomhed – anlægger sag med påstand om forbud mod en licenssøgende virksomheds anvendelse af det pågældende patent, såfremt der foreligger »særlige omstændigheder«.289, 290 Som begrundelse herfor henviste EU-Komissionen bl.a. direkte til Magill, Bronner, IMS Health og Microsoft I og disses dommes anvendelse
af testen om særlige omstændigheder.291
EU-Kommissionen fandt i begge sager, at der forelå sådanne særlige omstændigheder som en følge af (i) standardiseringsprocessen for det omtvistede SEP og (ii)
det faktum, at patenthaveren havde påtaget sig via ETSI at meddele licens på
FRAND-vilkår.292, 293
EU-Kommissionen gik videre til at uddybe, at en SEP-indehaver ikke desto mindre må tilkendes en ret til at beskytte sine interesser. Dette kunne ske via håndhævelse af et forbud i en række forskellige situationer, herunder hvis den licenssøgende virksomhed ikke er villig til at indgå en licensaftale på FRAND-vilkår, hvilket vil medføre, SEP-indehaveren ikke modtager et passende vederlag.294
Med afsæt i en vurdering af sagens faktiske forhold fastslog EU-Kommissionen,
at der ikke kunne identificeres forhold, der indikerede, at Apple var afvisende
overfor at indgå en licensaftale på FRAND-vilkår. Tværtimod fremhævede EUKommission den omstændighed, at Apple i fremsættelsen af sit andet forslag til
licensaftale samtykkede til, at betingelserne for en licensaftale kunne fastsættes af
en tredjepart – en domstol - med bindende virkning. Dermed var der ingen fare
for, at Motorola ikke ville modtage et passende vederlag for sit SEP.295
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Dernæst understregede EU-Kommissionen, at en licenssøgende virksomhed skal
være villig til at indgå en aftale på FRAND-vilkår selv i den situation, hvor virksomheden ikke er enig i hverken gyldigheden af patentet eller det omhandlede
SEP. Til gengæld behøver den licenssøgende virksomhed ikke at anerkende tidligere begåede krænkelser, ligesom virksomheden ikke behøver være enig i, at forslaget er på FRAND-vilkår. Herved sikres, at en dominerende virksomhed ikke
kan misbruge sin stilling ved at presse den potentielle licenstager med urimelige
vilkår.296 I Samsung fremkom EU-Kommissionen med en proces for, hvorledes
en forhandlingsprocedure skal tilrettelægges således, at FRAND-vilkår kan opnås.
Således skulle FRAND-vilkårene fastsættes af en tredjepart, hvis ikke parterne inden for en periode på 12 måneder kunne opnå enighed.

3.3.2. Huawei
I den præjudicielle afgørelse Huawei Technologies (2015)297 skulle EU-Domstolen i en efterfølgende sag ligeledes tage stilling til, hvorvidt indehaveren af et SEP
inden for telekommunikationssektoren - og som over for et SSO havde forpligtet
sig til at udstede licenser til andre virksomheder på FRAND-vilkår - misbrugte sin
dominerende stilling ved efterfølgende at anlægge et patentkrænkelsessøgsmål.
Under forhandlingerne havde det licenssøgende selskab – ZTE – tilkendegivet sin
villighed i forhold til at indgå licensaftale med Huawei vedrørende det omhandlede patent, idet der dog aldrig blev indgået en licensaftale.298
Da ZTE efterfølgende uden at afholde licensafgift til Huawei markedsførte softwareprodukter i Tyskland, som var omfattet af Huawei patentbeskyttelse, valgte
selskabet den i 2011 at indlede et patentkrænkelsessøgsmål.
EU-Domstolen bemærkede – med henvisning til Volvo mod Veng, Magill og IMS
Health – at en af de væsentligste særrettigheder, som indrømmes indehaveren af
en immateriel enerettighed, netop er retten til at udøve og håndhæve denne enerettighed, herunder f.eks. ved at anlægge et patentkrænkelsessøgsmål. 299
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Der er ikke tale om en absolut rettighed, idet EU-Domstolen – igen med henvisning til Volvo mod Veng, Magill og IMS Health – efterfølgende bemærkede, at det
imidlertid måtte antages at være ubestridt, at indehaverens udøvelse af denne enerettighed under særlige omstændigheder kunne lede til et misbrug af en dominerende stilling i strid med art. 102.300
Med henvisning til generaladvokat M. Whatelets udtalelse i forslaget til afgørelse
anførte EU-Domstolen videre, at den i sagen omhandlede tvist var defineret af
»særlige forhold«, som differentierede sagen fra klassiske leveringsnægtelsessager.301
Disse særlige forhold var kendetegnet ved, at sagen omhandlede et SEP (i modsætning til andre patenter, som ikke er bundet op på en essentiel standard), som
var godkendt af et frivilligt standardiseringsorgan. Dermed var konkurrerende
virksomheder, som ville benytte patentet til at producere og markedsføre produkter, som var i overensstemmelse med den til patentet tilknyttede standard, nødsaget til at anvende det omhandlede SEP.
Derudover medfører et sådant patent, at der skabes berettigede forventninger til
tredjemænd, som ønsker at benytte patentet. Endeligt udtalte EU-Domstolen, at
den i sagen omhandlede tvist yderligere differentierede sig ved, at Huawei alene
havde opnået patentbeskyttelsen, som et SEP under den betingelse, at selskabet
havde forpligtet til at licensere patentet på FRAND-vilkår.302
Selvom EU-Domstolen i præmis 46 anerkendte den særrettighed, som indehaveren af en enerettighed havde til at udøve og håndhæve denne rettighed, herunder
bl.a. ved at anlægge et patentkrænkelsessøgsmål mod patentkrænkeren, fremhævede EU-Domstolen imidlertid konsekvenserne ved, at SEP-indehaveren principielt kan begrænse og udhule konkurrencen ved netop at hindre tilstedeværelsen
af konkurrence produkter på markedet, såfremt produkterne er omfattet af den
standard, som ligger til grund for SEP’en.303
Herved kan det udledes, at EU-Domstolen er af den holdning, at SEP’er generelt
anses for at være mere konkurrencebegrænsende end normale patenter, idet normalte patenter ikke afskærer konkurrencen i tilsvarende grad.
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Som kardinalpunktet i sine præmisser anfører EU-Domstolen herefter de kriterier,
som skal være til stede førend en SEP-indehaver kan nedlægge et patentkrænkelsessøgsmål:304 (i) SEP-indehaveren skal forinden patentkrænkelsessøgsmålet anlægges konfrontere SEP-krænkeren med den påståede krænkelse, 305 (ii) SEP-indehaveren skal fremkomme med et skriftligt (licens)tilbud for så vidt angår det
omhandlede SEP, 306 ligesom (iii) SEP-krænkeren skal opfylde en flerhed af kriterier for at kunne bestride patentkrænkelsessøgsmålet, herunder reagere hurtigt
og i overensstemmelse med sædvanlig anerkendt handelspraksis og i god tro, på
dette tilbud. 307
Det bemærkes, at EU-Domstolen heller ikke i sin sammenfatning forholdt sig nærmere til spørgsmålet om, hvorledes fastlæggelsen af FRAND-vilkårene skulle ske,
herunder hvordan indholdet af disse vilkår nærmere skulle konstitueres. At EUDomstolen mere eller mindre bevidst vælger ikke at forholde sig til spørgsmålet
herom, indebærer, at det overlades til de nationale domstole, herunder de nationale
voldgiftsretter, at præcisere fastlæggelsen og indholdet af FRAND-vilkårene.
Dette kan i sin yderste konsekvens indebære, at disse får karakter af »pricing authorities«, hvilket må anskues som problematisk ud fra den synsvinkel, at de tildeles en udfyldende rolle for så vidt angår fastlæggelsen af det nærmere indhold
af FRAND-vilkår, uden nogen forudsætninger for at kunne vurdere hvad der nærmere ligger i en rimelig pris og vilkår.308

3.3.3. Konkluderende bemærkninger
Sammenfattende kan det på baggrund af SEP-sagerne i Motorola, Samsung og
Huawei udledes, at det nærmere indhold af FRAND-vilkår stadigvæk er uafklaret.
Dernæst følger det navnlig af Motorola og Samsung, at det er en betingelse for
licenspålæg, at den dominerende virksomhed modtager et passende vederlag for
sit SEP.
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De lege ferenda må det anføres, at det er problematisk, at indholdet af FRANDvilkår ikke udspecificeres, idet de nationale domstole derved gøres til pricing authorities.
Endelig følger det af sagerne, at EU-Domstolen hermed fremkommer med en ny
type situation, som kan udgøre særlige omstændigheder, der er tilstrækkeligt til at
kunne udgøre et misbrug af en dominerende stilling i strid med art. 102. Af denne
grund må det dog holdes for øje, at dommenes rækkevidde er begrænset, idet de
specifikt vedrører den situation, hvor en SEP-indehaver har påtaget sig at meddele
licens på FRAND-vilkår.309

309 Levinsen, Kirsten: ”Konkurrenceloven med kommentarer”, 2018, 4. Udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side

759.
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Afsnit 4: Sammenfatning og
afsluttende bemærkninger

Udgangspunktet er, at virksomhederne – uanset dominerende markedsposition –
i medfør af kontraktfrihedens grundsætning selv vælger hvem de ønsker at indgå
aftaler med. Heri ligger, at konkurrencemyndighederne og Fællesskabsdomstolene nødvendigvis bør være restriktive i deres vurderinger af, om der skal ske et
leveringspålæg. Dette gælder også som følge af henholdsvis den økonomiske afvejning, de retssikkerhedsmæssige hensyn og den særlige beskyttelse, der skal
ydes til eneretten i bestræbelserne på at sikre innovation.
Ikke desto mindre er det ud fra analysen klart, at der under »særlige omstændigheder« kan ske leveringspålæg. Hvad der udgør disse særlige omstændigheder
fremtræder klarere ved en nærlæsning af de gennemgåede domme, hvoraf særligt
Bronner, IMS Health og Microsoft I står centralt.
På baggrund af navnlig disse domme er det muligt at opstille en ikke-udtømmende
- men dog sammenhængende og mere restriktiv - leveringsnægtelsesdoktrin, der
skaber et overblik over, hvilke kriterier og hensyn, der inddrages i vurderingen af,
om der foreligger et misbrug i strid med art. 102. Det må i denne forbindelse
fremhæves, at betingelserne formentlig ikke er udtømmende, idet der i fremtiden
kan forekomme nye typer af forbrugerskadelige leveringsnægtelser, som vil nødvendiggøre inddragelsen af nye kriterier og hensyn i misbrugsvurderingen. Som
et konkret eksempel herpå kan der henvises til de nylige SEP-sager, eksempelvis
Huawei.
Det bemærkes i denne forbindelse, at den traditionelle teori om »essential facilities« ikke ses at have fornødent grundlag i den gennemgåede retspraksis. Essential
facility-doktrinen har navnlig fundet sin grobund i Kommissionsafgørelser omhandlende infrastrukturfaciliteter. Imidlertid forekommer det, at fællestrækket for
disse sager snarere har været et klart misbrug i form af en sammenblanding af en
myndighedskompetence og forretningsmæssige hensyn, der har ført til lukningen
af et downstream-marked. På denne baggrund forekommer det mere nærliggende
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at tiltræde den i nyere litteratur forfægtede teori om, at afgørelserne snarere er et
udslag af et egentligt monopoliseringsforbud, idet det er begrænsningen af tredjepartsadgangen til downstream-markedet, der udgør misbruget af en dominerende
stilling.
På baggrund af Microsoft I kan det indledningsvis fastslås, at der ikke længere
sondres mellem leveringsnægtelser og licensnægtelser, hvorfor misbrugsvurderingen er sammenfaldende. Dette skyldes, at EU-Retten i afgørelsen vælger at forlade tidligere praksis om et nyt produkt-krav i licensnægtelsessager. Endvidere
følger det af en lang række af de analyserede sager - herunder European Night
Services - at det er en forudsætning for sager omhandlende leveringsnægtelse, at
der kan identificeres to trin i en distributionskæde med afhængige markeder, hvor
det vertikalt placerede marked alene kan nås via den i sagen omhandlede tjeneste
eller produkt.
Det kan udledes af bl.a. IMS Health og Microsoft I, at downstream-markedet ikke
nødvendigvis behøver at eksistere - det kan besidde en mere hypotetisk karakter,
dog forudsættes det, at markedet reelt kan beskrives.
Kravet om en dominerende stilling gælder i relation til upstream-markedet – dvs.
hovedmarkedet - hvor leveringsnægtelsen skal være rettet mod det produkt eller
den tjeneste, der har afgørende betydning for adgangen til at udøve aktiviteter på
downstream-markedet. Det følger af dommen i Bronner, at produktet eller tjenesten besidder afgørende betydning, såfremt »der mangler reelle alternativer«.
Dette er et udtryk for, at der anlægges en effektbaseret tilgang, der indebærer et
krav om, at enhver konkurrence skal elimineres. Dette opblødes med IMS Health,
hvor der sker inddragelse af forhold på den leveringssøgende virksomheds side,
eksempelvis produktets karakter af branchestandard. Dernæst opblødes kravet til
niveauet af konkurrence yderligere med Microsoft I, hvor der alene stilles krav
om, at der skal være plads til effektiv konkurrence, hvorfor produktet eller tjenesten må anses for at besidde afgørende betydning, såfremt manglende levering
indebærer risiko for udelukkelse af den effektive konkurrence. I denne forbindelse
inddrages det i vurderingen, om udelukkelsen af konkurrencen er vanskelig at omgøre som følge af stærke network effects.
Hertil må det dog bemærkes, at rækkevidden af dommen i Microsoft I ikke er
åbenlys, idet det er uklart, hvorvidt betingelsen om effektiv konkurrence er et udtryk for, at Microsoft i sagen underlægges en skærpet ansvarsvurdering som følge
af Microsofts superdominerende stilling, som EU-Kommissionen betegnede som
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en »kvasi-monopollignende stilling«. Således kan det skærpede krav om plads til
effektiv konkurrence muligvis anses for at være et udslag heraf, hvorfor det er muligt, at Bronners krav om udelukkelse af enhver konkurrence stadig er gældende.
Endvidere følger det af de gennemgåede afgørelser - herunder United Brands og
British Midland - at kravene til produktets afgørende karakter eventuelt kan lempes, såfremt sagen vedrører en leveringsstandsning, hvilket EU-Kommissionen
har bekræftet i sit Enforcement Paper. Tilsvarende fremgår det af afgørelserne i
ARA Foreclosure, Telefónica, Telekomunikacja Polska og Slovak Telekom, at
konstruktive leveringsnægtelser er underlagt en mindre restriktiv doktrin. Det bemærkes i denne forbindelse, at det tilsvarende følger af GVG/FS, at konstruktive
leveringsnægtelser er at sidestille med et afslag. Baggrunden for, at konstruktive
leveringsnægtelser er underlagt en mindre restriktiv doktrin, er i medfør af EUKommissionens Enforcement Paper, at det dominerende selskabs incitament
alene bør inddrages i begrænset omfang, hvis leveringspligten udspringer af en
sektorspecifik regulering, idet de nødvendige hensynsafvejninger allerede er foretaget i forbindelse med vedtagelsen af den sektorspecifikke regulering.
Modsat kan det på baggrund af United Brands overvejes om kravene til produktets
nødvendige karakter kan skærpes, såfremt sagen omhandler en horisontal leveringsnægtelse, hvor levering indebærer, at konkurrencen skærpes på upstreammarkedet og ikke på downstream-markedet. Dette er dog for nuværende uafklaret,
idet EU-Kommissionen for nuværende ikke har ønsket at anerkende, at der gælder
en særlig restriktiv doktrin i relation til horisontale leveringsnægtelser. Herudover
følger det af afgørelsen i Tiercé Ladbroke, at vurderingen af, om leveringsnægtelsen eliminerer konkurrencen ikke forudsætter, at den dominerende aktør er til
stede på downstream-markedet. Modsat følger det bl.a. af Bronner, at det inddrages i vurderingen om den dominerende virksomhed selv - på rentabel måde - kan
fremskaffe det efterspurgte produkt på anden vis, idet der ikke foreligger adgangsbarrierer upstream.
På baggrund af de gennemgåede afgørelser – herunder Motorola – fremgår det, at
der ikke må være en objektiv begrundelse for leveringsnægtelsen i form af eksempelvis manglende (rimelig) betaling fra modparten. Det følger af Microsoft I, at
det er den dominerende virksomhed, der har bevisbyrden for, at leveringsnægtelsen bunder i en objektiv begrundelse. Af FAG – Flughafen Frankfurt/Main fremgår det, at leveringsnægtelsen følgelig skal være konsekvent og proportionel, idet
Lufthavnens forsøg på at begrunde leveringsnægtelsen med pladsmangel i den
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konkrete sag blev afvist, eftersom der forelå et mindre indgribende middel i form
af muligheden for at foretage en mindre kapacitetsudvidelse. Herudover følger det
forudsætningsvist af Eurotunnel og FAG, at kapacitetsbegrænsning kan være en
objektiv begrundelse.
Dernæst følger det af GVG/FS, at et leveringspålæg ligeledes omfatter støttefaciliteter på trods af disse isoleret set ikke vil kunne gøres til genstand for en leveringspligt.
Endelig må det fastslås, at der fortsat foreligger en række uafklarede spørgsmål,
der formentlig vil blive adresseret i fremtidig praksis. Således er det på nuværende
tidspunkt ikke muligt at hverken afvise eller bekræfte eksistensen af en række forskellige underdoktriner. Der er en principiel forskel på leveringsnægtelse overfor
eksisterende kunder og leveringsnægtelse over for nye kunder, idet den dominerende virksomhed for så vidt angår den første kundetype allerede har valgt at levere. Ikke desto mindre er det fortsat uklart, om der bør sondres mellem leveringsstandsninger og leveringsnægtelser, hvilket navnlig Sot. Lélos kai Sia kan tages til
indtægt for, eftersom dommen qua sin manglende henvisning til Bronners kriterium om nødvendighed genåbner debatten omkring en skrappere vurdering af leveringsstandsninger. Tilsvarende er der en principiel forskel på horisontale leveringsnægtelser og vertikale leveringsnægtelser, hvilket navnlig United Brands kan
tages til indtægt for. Ikke desto mindre har EU-Kommissionen indtil videre ikke
ønsket at anerkende en særlig restriktiv doktrin i relation til denne type af leveringsnægtelser, hvorfor det fortsat er uklart, om der bør sondres mellem horisontale leveringsnægtelser og andre leveringsnægtelser.
Endvidere må det på baggrund af afgørelsen i Microsoft I anses for uafklaret, om
der gælder en reduceret beskyttelse af tekniske oplysninger, der er nødvendige for
at sikre interoperabilitet mellem it-produkter som fremført af Kommissionen i Microsoft I, baseret på de i DG COMP’s Discussion Paper lancerede synspunkter.
Afslutningsvist må det pointeres, at det nærmere indhold af FRAND-vilkår fortsat
er åbent, hvilket navnlig er klart ved læsningen af Samsung, Huawei og Microsoft
I. I alle tre tilfælde skal der gives licens på FRAND-vilkår - men uden at det fastlægges, hvad der udgør FRAND-vilkår. De lege ferenda må dette anses som problematisk, eftersom nationale domstole og voldgiftsretter derved gøres til »pricing
authorities«, idet de skal udspecificere det nærmere indhold af FRAND-vilkår.
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