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Forord 

Af Christian Bergqvist og Peter Stig Jakobsen 

 

Til publikationen har vi i fællesskab udvalgt tre af de bedste juridiske kandidat-

afhandlinger indleveret ved Det Juridiske Fakultet/Københavns Universitet og 

Copenhagen Business School i 2020 og 2021. Der er tale om juridiske afhand-

linger, 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 

  

http://www.bechbruun.com/
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Killer Acquisitions 

af Lisa Bruun 

 

I lyset af den igangværende diskussion om deres eksistens og anvendelse for 

fusioner på det digitale marked analyseres virkningerne af killer acquisitions og 

reverse killer acquisitions på innovation, og hvordan disse typer fusioner hånd-

teres under de nuværende EU-fusionskontrolregler. 

På baggrund af en definition af innovation og forholdet mellem innovation og 

konkurrence, en analyse af digitale økosystemers økonomiske karakteristika, 

deres forskel fra traditionelle konglomeratvirksomheder samt de strategier og 

incitamenter, der kendetegner opkøb af nystartede virksomheder, formuleres 

forskellige skadesteorier relateret til killer acquisitions og reverse killer acqui-

sitions, der illustrerer disse typer fusioners mulige negative virkninger på inno-

vation og forbrugervelfærd. 

Baseret på en analyse af, hvordan killer acquisitions og reverse killer acquisiti-

ons vurderes i henhold til de nuværende EU-fusionskontrolregler, er det vist, at 

der ikke i tilstrækkelig grad tages højde for de mulige konkurrencebegrænsende 

virkninger, disse typer fusioner kan medføre, og at udfordringerne hovedsagligt 

angår omsætningstærsklerne og henvisning til Kommissionen, den statiske ka-

rakter af metoden til at definere de(t) relevante marked(er) og vurderingen af de 

konkurrencemæssige virkninger, som ikke passer til dynamiske markeder og 

disruptiv innovation. 

På baggrund af ovenstående diskuteres og evalueres mulige forslag til, hvordan 

EU-fusionskontrolreglerne kan tilpasses, både i relation til det proceduremæs-

sige trin og den materielle vurdering. Der anbefales en mindre markedsbaseret 

og mere økosystembaseret tilgang til markedsdefinitionen, et øget fokus på po-

tentielle fremtidige konkurrenter, en lempelse af bevisstandarden for 
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Kommissionen i visse fusionssager og en ændring af formodningen om konglo-

meratfusioners konkurrencebegrænsende virkning. 

I sidste ende afhænger det optimale håndhævelsesniveau af, at den rigtige ba-

lance mellem risikoen og omkostningerne ved type I- og type II-fejl findes. Der-

udover bør overvejelser omkring nystartede virksomheders evne til at opnå fi-

nansiering inddrages. Analysen bidrager til den aktuelle debat om udfordrin-

gerne for fusionskontrol i den digitale æra, og der er behov for yderligere forsk-

ning på området. 
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Kapitel 1: Indledning og problemstilling 

Innovation er et vigtigt værktøj til at øge produktiviteten og forbedre levestan-

darden i EU, og det indgår som en vigtig faktor i Kommissionens fusionskon-

trolpraksis.1 Beskyttelse af innovation til gavn for forbrugerne er også en væ-

sentlig faktor i relation til det digitale marked2 og innovation kan gennem 

fremme af inklusiv vækst og udvikling støtte EU’s overordnede mål.3 På denne 

baggrund er der opstået debat vedrørende konkurrencepolitik og innovation på 

det digitale marked, ikke kun i relation til fusionskontrol, men også den øvrige 

del af konkurrenceretten.4 

Med det stigende fokus på det digitale marked er ”digitalt økosystem” et begreb, 

der vinder frem i den konkurrenceretlige litteratur. Økosystemer er allesteds-

nærværende i digitale industrier; Microsoft, Apple, Google, Amazon og Face-

book er alle eksempler herpå. Begrebet beskriver et netværk af forretningsenhe-

der, der indfanger og skaber værdi. En nærmere definition er svær at angive, da 

digitale økosystemer af natur er dynamiske organisationer med flydende græn-

ser og strategier. Typisk vil et digitalt økosystem være opbygget omkring en 

digital platform, der udgør kernen i økosystemet.5 Derudover vil det enkelte di-

gitale økosystem ofte have et eller flere kerneprodukter eller -tjenester, og der-

udover være aktiv på øvrige mere eller mindre komplementære markeder.6 

 
1 Mosso, C. E. Innovation in EU Merger Control. (12. april 2018). 66th ABA Section of Antitrust Law Spring Meeting, 

Washington, s. 16. 
2 Crémer, J. de Montjoye, Y., &  Schweitzer, H. (2019). Competition policy for the digital era. European Commission 

(herefter ‘Crémer et al. 2019’). 
3 Ezrachi, A. & Stucke, M. E. (2020). Digitalisation and Its Impact on Innovation. August 2020, Directorate-General 

for Research and Innovation, Working paper, s. 9. 
4 Bourreau, M. & de Streel, A. (2020). Big Tech Acquisitions: Competition and Innovation Effects and EU Merger 

Control. Cerre: Centre on Regulation in Europe. Issue Paper February 2020, s. 5; Crémer et al. 2019. 
5 Petit, N. & Teece, D. J. (2020). Taking Ecosystems Competition Seriously in the Digital Economy: A (Preliminary) 

Dynamic Competition/Capabilities Perspective, s. 2-3. 
6 Bourreau, M. (2020). Some Economics of Digital Ecosystems. OECD, Hearing on Competition Economics of Digital 

Ecosystems, DAF/COMP/WD(2020)89, s. 2f. 
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Økosystemet bygges op omkring platformen ved at integrere de øvrige produk-

ter og tjenester, så de hænger sammen med denne.7 

Det store antal af opkøb foretaget af digitale økosystemer har ansporet et intenst 

fokus på digitale økosystemers opkøb af nystartede virksomheder.8 I relation 

hertil har begrebet ”killer acquisition” opnået stigende popularitet. I det oprin-

delige studie fra 2018 af Cunningham et al. om virksomhedsovertagelser i me-

dicinalsektoren, refererer killer acquisitions til etablerede virksomheders opkøb 

af innovative virksomheder alene med formålet at ”[…] discontinue the target’s 

innovation projects and preempt future competition.”9 Med henvisning hertil 

definerer Kommissionens ekspertgruppe killer acquisitions som fusioner, hvor 

”an incumbent acquires a potential competitor with an innovative project that 

is still at an early stage of its development and subsequently terminates the de-

velopment of the target’s innovation in order to avoid a replacement effect.”10 

Efterfølgende spekulationer om begrebets mulige eksistens i virksomhedsover-

tagelser på det digitale marked har affødt divergerende anvendelse af begrebet. 

Forskningslitteraturen bevæger sig gradvist i retningen af en bred fortolkning, 

hvor killer acquisition ligeledes bruges om alle opkøb af nystartede virksomhe-

der, der fjerner potentiel konkurrence, uanset om den erhvervede virksomhed og 

dennes innovation lukkes ned eller ej.11 Situationen hvor den opkøbte innova-

tion efter fusionen ikke lukkes ned, men derimod indlemmes i det digitale øko-

system, betegnes af Caffarra et al. som en ”reverse killer acquisition”.12 Selvom 

de på overfladen kan virke uproblematiske, skader de innovationen ved at fjerne 

en potentiel konkurrent og ved at tillade det digitale økosystem at opkøbe inno-

vation i stedet for selv at udvikle eller videreudvikle et konkurrerende produkt, 

 
7 Podszun, R. (2019). Digital ecosystems, decision-making, competition and conumers – On the value of autonomy for 

competition. Working paper, s. 6. 
8 Se fx Crémer et al. 2019; de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-Based 

View of the Start-Up. CPI Antitrust Chronicle May 2020; Caffarra, C., Crawford, G. S., & Valletti, T. (2020). ”How 

Tech Rolls”: Potental Competition and “Reverse” Killer Acquistions. CPI Antitrust Chronicle May 2020 (herefter ‘Caf-

farra et al. 2020’); Bourreau, M. & de Streel, A. (2020). Big Tech Acquisitions: Competition and Innovation Effects and 

EU Merger Control. Cerre: Centre on Regulation in Europe. Issue Paper February 2020; Gautier, A. & Lamesch, J. 

(2021). Mergers in the Digital Economy. Information Economics and Policy, vol. 54. 
9 Cunningham, C., Ederer, F., & Ma, S. (2021). Killer Acquisitions. Journal of Political Economy, vol. 129, number 3, 

March 2021 (herefter ‘Cunningham et al. 2021’). 
10 Crémer et al. 2019, s. 117. 
11 de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-Based View of the Start-Up. CPI 

Antitrust Chronicle May 2020, s. 51. 
12 Caffarra et al. 2020. 
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så der skabes fremtidig konkurrence med den innovative virksomhed.13 Analy-

sen skelner mellem killer acquisitions og reverse killer acquisitions, og de defi-

neres som oprindeligt af hhv. Cunningham et al. og Caffarra et al. Inden for 

definitionen begrænses analysen til at fokusere på killer og reverse killer acqui-

sitions foretaget af digitale økosystemer. 

Ikke alle nystartede virksomheder udgør potentielle fremtidige konkurrenter14, 

men fusioner, der kan betegnes som killer og reverse killer acquisitions, invol-

verer per definition opkøb af potentielle fremtidige konkurrenter. Analysen op-

deler disse i hhv. spirende og potentielle konkurrenter. Selvom begreberne ofte 

anvendes synonymt, henviser de traditionelt til to forskellige koncepter, og der 

er væsentlig forskel på dem. En potentiel konkurrent defineres som en virksom-

hed, der endnu ikke konkurrerer på et specifikt relevant marked, men som for-

udsiges i fremtiden at ville konkurrere herpå, eller som hurtigt vil kunne ind-

træde og konkurrere på markedet.15 En spirende konkurrent derimod, defineres 

som en virksomhed, der er i besiddelse af et nyt innovativt produkt eller tekno-

logi, og derfor muligvis udgør en alvorlig fremtidig trussel mod en etableret 

virksomhed.16 Hvor både potentiel konkurrence og spirende konkurrence hand-

ler om en forventet indtræden på markedet eller trussel herom, handler spirende 

konkurrence derudover også om fremtidig produktdifferentiering.17 Spirende 

konkurrence involverer således produktdifferentiering og ny teknologi, hvor po-

tentiel konkurrence generelt involverer en geografisk markedsudvidelse eller en 

simpel udvidelse af en eksisterende produktlinje eller tjeneste.18 Forskellen kan 

illustreres med følgende eksempel: Marked X og Marked Y udgør tilstødende 

produktmarkeder, der kan være substituerende eller til en vis grad komplemen-

tærmarkeder. Den potentielle konkurrent har indflydelse på Marked X grundet 

forventet eller sandsynlig fremtidig indtræden herpå.19 Den spirende konkurrent 

er til stede og konkurrerer på Marked Y, men har derudover potentiale for 

 
13 Caffarra et al. 2020, s. 6. 
14 I modsætning til faktiske konkurrenter. 
15 Yun, J. M. (2020). Potential Competition, Nascent Competitors, and Killer Acquisitions. The Global Antitrust Institute 

Report on the Digital Economy 18, s. 654-655. 
16 Hemphill & Wu 2020, s. 1880, 1883. 
17 Yun, J. M. (2020). Potential Competition, Nascent Competitors, and Killer Acquisitions. The Global Antitrust Institute 

Report on the Digital Economy 18, s. 654-655. 
18 Yun, J. M. (2020). Are We Dropping the Crystal Ball? Understanding Nascent & Potential Competition in Antitrust. 

Marquette Law Review, Forthcoming, George Mason Law & Economics Research Paper No. 20-26, s. 7. 
19 Yun, J. M. (2020). Are We Dropping the Crystal Ball? Understanding Nascent & Potential Competition in Antitrust. 

Marquette Law Review, Forthcoming, George Mason Law & Economics Research Paper No. 20-26, s. 21-22. 
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indtræden på Marked X20.21 Både potentielle og spirende konkurrenter udgør 

potentielle fremtidige konkurrenter til det pågældende digitale økosystem, men 

da der er forskel på den økonomiske og juridiske vurdering af dem, skelnes der 

mellem dem i analysen.22 

Antallet af killer acquisitions på det digitale marked er sandsynligvis få23, og 

oftest indlemmes den opkøbte innovation i det digitale økosystem eller indgår 

som input i allerede eksisterende produkter.24 På baggrund af hvad flere har be-

tegnet som et håndhævelsesproblem i relation til killer og reverse killer acquisi-

tions25, søger analysen at afdække de mulige konkurrencebegrænsende virknin-

ger forbundet med digitale økosystemers opkøb af potentielle fremtidige kon-

kurrenter, især med fokus på innovation, og om det på baggrund heraf er muligt 

at optimere måden disse fusioner behandles på i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Selvom en spirende konkurrent i teorien godt kan eksistere på samme marked som det digitale økosystem, arbejder 

analysen med definitionen af spirende konkurrent som værende på et tilstødende marked (Yun, J. M. (2020). Are We 

Dropping the Crystal Ball? Understanding Nascent & Potential Competition in Antitrust. Marquette Law Review, 

Forthcoming, George Mason Law & Economics Research Paper No. 20-26, s. 17). 
21 Yun, J. M. (2020). Are We Dropping the Crystal Ball? Understanding Nascent & Potential Competition in Antitrust. 

Marquette Law Review, Forthcoming, George Mason Law & Economics Research Paper No. 20-26, s. 21-22. 
22 Yun, J. M. (2020). Are We Dropping the Crystal Ball? Understanding Nascent & Potential Competition in Antitrust. 

Marquette Law Review, Forthcoming, George Mason Law & Economics Research Paper No. 20-26., s. 7. 
23 Se fx de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-Based View of the Start-

Up. CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 52; McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up 

Acquisitions: Introducing the Economic Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, 

March 2021, pp. 141–167, s. 146; Crémer et al. 2019, s. 117. 
24 Crémer et al. 2019, s. 117-118. 
25 Se fx Cabral, L. (2021). Merger Policy in Digital Industries. Information Economics and Policy, vol. 54, s. 2; Viscusi, 

W. K., Harrington, Jr., J. E., & Sappington, D. E. M. (2018). Economics of Regulation and Antitrust, 5th edition, The 

MIT Press, s. 382; Caffarra et al. 2020. 
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Kapitel 2: Økonomisk analyse 

2.1 Digitale økosystemer 

2.1.1 Digitale økosystemer som nye konglomerater 

Digitale økosystemer kaldes også digitale konglomerater26, og der er væsentlige 

forskelle imellem disse og de traditionelle konglomeratvirksomheder, som kon-

kurrenceretten historisk har behandlet.27 En vigtig forskel findes i virksomhe-

dernes strategiske motiver for indtræden på nye markeder. For begge typer er 

der tale om en diversifikationsstrategi, men hvor den traditionelle konglomerat-

strategi havde til hovedformål at allokere kapital for at reducere volatilitet og 

risiko samt sikre finansiel stabilitet, er den digitale konglomeratstrategi i højere 

grad drevet af frygten for at blive erstattet eller fortrængt fra markedet som re-

sultat af disruptiv innovation28. Ved at indtræde på nye markeder, kan det digi-

tale økosystem bedre opnå beskyttelse mod at blive erstattet af ny innovation 

eller teknologi.29 De digitale konglomerater søger desuden ind på nye markeder, 

der ikke nødvendigvis ligger langt fra deres etablerede markeder. Årsagen er, at 

de ofte søger efter synergier med deres kerneforretning, hvilket ikke er tilfældet 

for de traditionelle konglomeratvirksomheder. Derfor kan de digitale økosyste-

mer være meget mere sammenhængende under overfladen end man ville for-

vente af den traditionelle konglomeratvirksomhed.30 

En anden væsentlig forskel er digitale konglomeraters tilstedeværelse på det di-

gitale marked, der på mange områder adskiller sig fra traditionelle markeder. 

Digitale økosystemer kan drage fordel af, at det digitale marked er underlagt 

direkte og indirekte netværkseffekter. Derudover er det digitale marked 

 
26 Se fx Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy. 
27 Lim, Y. (2020). Tech Wars: Return of the Conglomerate ―Throwback or Dawn of a New Series for Competition in 

the Digital Era? Journal of Korean Law, vol. 19, 47-62, s. 53. 
28 Uddybes i afsnit 2.2.1. 
29 Lim, Y. (2020). Tech Wars: Return of the Conglomerate ―Throwback or Dawn of a New Series for Competition in 

the Digital Era? Journal of Korean Law, vol. 19, 47-62, s. 55. 
30 Krause, R. (11.06.2016). The New Digital Conglomerates: Google, Facebook, Amazon ... And Apple? https://www.in-

vestors.com/news/technology/google-facebook-amazon-apple-digital-conglomerates/. 

https://www.investors.com/news/technology/google-facebook-amazon-apple-digital-conglomerates/
https://www.investors.com/news/technology/google-facebook-amazon-apple-digital-conglomerates/
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karakteriseret ved stordriftsfordele, eftersom digitale ydelser ofte har store faste 

omkostninger, men minimale marginale omkostninger. De faste omkostninger 

er dog i overvejende grad forbundet med vidensproduktion, hvilket betyder, at 

spirende og potentielle konkurrenter udgør en reel trussel for etablerede virk-

somheder på det digitale marked, selvom der er stordriftsfordele. Både stor-

driftsfordele og netværkseffekter bidrager til, at der er få virksomheder – eller 

kun én – der opererer på et givent marked. Derudover kan disse to effekter for-

stærke hinanden, således at markedsdominans skabes og vedholdes gennem in-

novation.31 

Digitale økosystemer er også indehavere af store mængder af data, som gør dem 

i stand til løbende at forbedre deres produkter og tjenester til gavn for forbru-

gerne.32 Det kan effektivt fastholde forbrugerne i det pågældende økosystem, 

fordi der er stor praktikalitet forbundet hermed, og fordi det øger skifteomkost-

ningerne for brugerne.33 På denne måde kan opbygningen af et økosystem være 

en effektiv måde at opstille adgangsbarrierer på markedet.34 De digitale økosy-

stemer er ikke kun til stede på det digitale marked, men bevæger sig også ind på 

offline markeder, som fx supermarkeder i forbindelse med Amazons opkøb af 

Wholefoods.35 

De økonomiske karakteristika, der især kendetegner det digitale marked, med-

fører således, at de digitale konglomeratfusioners konkurrencefremmende og 

konkurrencebegrænsende virkninger forstærkes.36 

2.1.2 Digitale økosystemers økonomiske karakteristika 

På trods af naturlige forskelle mellem de enkelte digitale økosystemer har de en 

række fællestræk, der grundlæggende adskiller dem fra andre former for virk-

somheder. For det første er digitale økosystemer kendetegnet ved deres interesse 

 
31 Viscusi, W. K., Harrington, Jr., J. E., & Sappington, D. E. M. (2018). Economics of Regulation and Antitrust, 5th 

edition, The MIT Press, s. 375-377. 
32 Viscusi, W. K., Harrington, Jr., J. E., & Sappington, D. E. M. (2018). Economics of Regulation and Antitrust, 5th 

edition, The MIT Press, s. 400. 
33 Podszun, R. (2019). Digital ecosystems, decision-making, competition and conumers – On the value of autonomy for 

competition. Working paper, s. 6. 
34 Newman, J. M. (2019). Antitrust in Digital Markets. Vanderbilt Law Review, vol. 72:5, 1497, s. 1508. 
35 Sorkin, A. R. (19.06.2017). Conglomerates Didn’t Die. They Look Like Amazon. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2017/06/19/business/dealbook/amazon-conglomerate.html. 
36 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 2. 

https://www.nytimes.com/2017/06/19/business/dealbook/amazon-conglomerate.html
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i og indbyrdes konkurrence om at få adgang til forbrugernes opmærksomhed37, 

der er en værdifuld men begrænset ressource.38 Dette er især relevant når pro-

dukterne eller tjenesterne er gratis for forbrugerne.39 Ved at få forbrugernes op-

mærksomhed er det muligt at trække dem ind i økosystemet40 og herefter profi-

tere heraf, fx gennem reklamer.41 De digitale økosystemer konkurrerer derfor 

om ”adgangspunkter” til forbrugerne, som kan være forskellige fra system til 

system. Eksempler på adgangspunkter er smartphones, tablets og computere, og 

disse fungerer oftest bedst, når forbrugeren bruger de produkter og tjenester, der 

eksisterer inden for det samme digitale økosystem.42 

For det andet er digitale økosystemer karakteriseret ved deres mulighed for at 

udnytte forbrugernes adfærdsmæssige og kognitive begrænsninger.43 Omfat-

tende undersøgelser viser, at forbrugere er begrænset rationelle og har begræn-

sede kognitive ressourcer44, men mængden af tilgængelig information stiger 

fortsat eksponentielt, hvilket øger overbelastningen af de kognitive ressourcer.45 

De digitale økosystemer fungerer som portaler, hvorigennem forbrugeren kun 

får adgang til den information og de tjenester de ønsker. De mest succesfulde 

virksomheder tilbyder de laveste kognitive byrder.46 Forbrugernes skift mellem 

de forskellige økosystemer medfører kognitive omkostninger, hvilket medfører, 

at en virksomhed kan beskytte sin dominerende stilling på dets kernemarked ved 

at skabe et økosystem, der består af flere portaler, hvor det er let for forbrugeren 

at skifte mellem disse.47 Målet er at fastholde forbrugerne i det enkelte økosy-

stem.48 

 
37 Se fx Wu, T. (2017). Blind Spot: The Attention Economy and the Law. Antitrust Law Journal, volume 82, p. 771, 

2019; Argentesi, E., Buccirossi, P., Calvano, E., Duso, T., Marrazzo, A., & Nava, S. (2019). Ex-post Assessment of 

Merger Control Decisions in Digital Markets – Final Report. Lear, s. 6f. 
38 Wu, T. (2017). Blind Spot: The Attention Economy and the Law. Antitrust Law Journal, volume 82, p. 771, 2019, s. 

771. 
39 Wu, T. (2017). Blind Spot: The Attention Economy and the Law. Antitrust Law Journal, volume 82, p. 771, 2019, s. 

773. 
40 Crémer et al. 2019, s. 47. 
41 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 11. 
42 Crémer et al. 2019, s. 48. 
43 Newman, J. M. (2019). Antitrust in Digital Markets. Vanderbilt Law Review, vol. 72:5, 1497. 
44 Tor 2019, s. 1-2. 
45 Newman, J. M. (2019). Antitrust in Digital Markets. Vanderbilt Law Review, vol. 72:5, 1497, s. 1504. 
46 Newman, J. M. (2019). Antitrust in Digital Markets. Vanderbilt Law Review, vol. 72:5, 1497, s. 1506. 
47 Newman, J. M. (2019). Antitrust in Digital Markets. Vanderbilt Law Review, vol. 72:5, 1497, s. 1507-1508. 
48 Podszun, R. (2019). Digital ecosystems, decision-making, competition and conumers – On the value of autonomy for 

competition. Working paper, s. 6. 
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For det tredje indsamler og anvender digitale økosystemer en omfattende 

mængde data. Denne data indgår som et essentielt input, der hjælper de digitale 

økosystemer fx i relation til markedsføring og udviklingen af nye innovative 

produkter og tjenester.49 Derudover giver data og udnyttelsen heraf de digitale 

økosystemer mulighed for at integrere produkter og tjenester, hvilket er en for-

udsætning for at der overhovedet er tale om et fungerende økosystem.50 De di-

gitale økosystemer har således incitament til at opbygge sammenkoblede net-

værk, der indsamler og behandler store mængder data, for på denne måde kon-

tinuerligt at tilføje værdi til hele netværket.51 

I sammenligning med andre typer virksomheder har digitale økosystemer en 

konkurrencemæssig fordel, fordi de kan fange forbrugerne i økosystemet, bl.a. 

i medfør af interaktionen mellem de forskellige produkter og tjenester og den 

måde som data både faciliterer og forbedrer dette.52 De særlige karakteristika 

ved digitale økosystemer spiller derfor en vigtig rolle ved vurderingen af fusio-

ner, der involverer disse, og kan være afgørende for, om fusionen tillades eller 

blokeres.53 

2.2 Innovation og konkurrence 

2.2.1 Innovation og efficiens 

Betegnelse som innovation kræver udbredelse og accept af forbrugerne samt at 

det nye produkt eller tjeneste tages i brug i praksis.54 Der sondres mellem for-

skellige typer af innovation, og en undersøgelse af killer og reverse killer acqui-

sitions’ effekt på innovationen forudsætter, at disse og forskellen imellem dem 

defineres. 

 
49 Crémer et al. 2019, s. 73. 
50 Podszun, R. (2019). Digital ecosystems, decision-making, competition and conumers – On the value of autonomy for 

competition. Working paper, s. 6. 
51 Hoffmann, J. & Johannsen, G. (2019). EU-Merger Control & Big Data On Data-specific Theories of Harm and 

Remedies. Forthcoming, Marco Botta, Josef Drexl (eds.), EU Competition Law Remedies in Data Economy, Springer 

2019, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-05, s. 17. 
52 Jacobides, M. G., Cennamo, C. & Gawer A. (2020). Distinguishing between Platforms and Ecosystems: Complemen-

tarities, Value Creation, and Coordination Mechanisms. Working paper, s. 14. 
53 Ocello, E. & Sjödin, C. (2018). Digital Markets in EU Merger Control: Key Features and Implications. CPI Antitrust 

Chronicle February 2018, s. 9. 
54 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 4. 
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Indledningsvist sondres mellem to typer innovation, der vedrører teknologiske 

processer. Den første type er inkrementel innovation, der vedrører en mindre 

forbedring af fx et træk eller et kendetegn ved et teknologisk paradigme. I mod-

sætning hertil indebærer radikal innovation et stort teknologisk fremspring, der 

reelt svarer til en ændring af det eksisterende teknologiske paradigme.55 Inkre-

mentel innovation vedrører i høj grad konkurrence på markedet, mens radikal 

innovation i høj grad vedrører konkurrence for markedet.56 

Dernæst sondres mellem to typer af innovation, der vedrører forholdet mellem 

selve innovationen og værdinetværket omkring den. Her skelner Bower og Chri-

stensen mellem to typer af teknologisk innovation: opretholdende og disruptiv. 

Opretholdende innovation vedrører innovation, der forbedrer og tilfører noget 

mere eller bedre til de af forbrugerne allerede kendte og værdsatte produkter og 

tjenester, der findes inden for de etablerede virksomheders værdinetværk. I 

modsætning hertil er disruptiv innovation, der foregår udenfor de etablerede 

virksomheders værdinetværk, og fortrænger dette ved at introducere nye pro-

dukter eller tjenester, som er ukendte for forbrugerne.57 

Begge kategorier af innovation kan være relevante i forhold til fusioner. Hvor 

innovation relateret til den teknologiske proces i højere grad vedrører den eksi-

sterende konkurrence, vedrører innovation relateret til værdinetværket i højere 

grad udsigten til fremtidig konkurrence og indtrædelse på markedet med ny tek-

nologi.58 Sammenlignet med opretholdende innovation spiller konkurrenceret-

ten en vigtig rolle for beskyttelsen af disruptiv innovation, dels fordi disruptiv 

innovation indebærer en større effekt på forbrugervelfærden, men også fordi 

disruptiv innovation udgør en større trussel for etablerede virksomheder, hvilket 

øget deres incitamenter til at blokere for innovation af denne type.59 

 
55 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 2. 
56 Cabral, L. (2018). Standing on the shoulders of dwarfs: Dominant Firms and Innovation Incentives. Working paper, 

s. 3. 
57 Bower, J. L. & Christensen, C. M. (1995). Disruptive Technologies: Catching the Wave. Harvard Business Review, 

73: 43-53, s. 45; de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. 

OECD DAF/COMP/GF(2015)7, s. 2-4. 
58 McSweeny, T. & O’Dea, B. (2018). Data, Innovation, and Potential Competition in Digital Markets – Looking Be-

yond Short-Term Price Effects in Merger Analysis. CPI Antitrust Chronicle February 2018, s. 4. 
59 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 6. 
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Spirende konkurrenter udgør en vigtig kilde til disruptiv innovation.60 Den dis-

ruptive innovation er væsentlig, fordi den grundet sin uforudsete natur også kan 

fortrænge succesfulde virksomheder, der investerer i opretholdende innova-

tion.61 Dette har tidligere ofte været tilfældet, men i dag er det lettere at opdage 

mulig disruptiv innovation, bl.a. fordi mange virksomheder, der er aktive på 

markeder præget af innovation, aktivt overvåger en bred vifte af nystartede virk-

somheder. Dette giver dem mulighed for at foretage strategiske opkøb af virk-

somheder, og derved blokere for mulig disruptiv innovation.62 

Forbrugervelfærd kan opdeles i statisk efficiens og dynamisk efficiens. Over-

ordnet set henviser statisk efficiens til en minimering af produktionsomkostnin-

gerne og priser, der ligger på eller tæt ved omkostningerne. Dynamisk efficiens 

vedrører derimod innovation.63 Statisk efficiens kan opdeles i to overordnede 

typer: allokativ og produktiv. Traditionelt set har konkurrenceretten tillagt allo-

kativ efficiens og priseffekter størst betydning, dernæst produktiv efficiens og 

til sidst dynamisk efficiens.64 I forhold til digitale økosystemer er dynamisk ef-

ficiens vigtigst, da innovation spiller en væsentlig rolle for konkurrencen på det 

digitale marked.65 I relation til det digitale marked handler konkurrenceretten i 

mindre grad om, hvordan virksomheders adfærd og håndhævelse påvirker sta-

tisk efficiens gennem deres effekt på priser, produkter, tjenester og omkostnin-

ger, og handler i højere grad om, hvordan de påvirker dynamisk efficiens gen-

nem skabelsen af nye produkter, tjenester og teknologiske forbedringer, som 

mindsker omkostningerne drastisk.66 Forbedring af den statiske efficiens er ikke 

uvæsentlig, men gevinsten for forbrugerne er potentielt langt større ved 

 
60 Bower, J. L. & Christensen, C. M. (1995). Disruptive Technologies: Catching the Wave. Harvard Business Review, 

73: 43-53, s. 43-44; Hemphill, S. C. & Wu, T. (2020). Nascent Competitors. University of Pennsylvania Law Review, 

Vol. 168. Working paper. New York University Law & Economics Research Paper No. 20-50, s. 1887. 
61 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 2-3. 
62 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7., s. 6. 
63 Walker, M. (2020). Competition policy and digital platforms: six uncontroversial propositions. European Competition 

Journal, vol. 16, no. 1, s. 3. 
64 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 24. 
65 Walker, M. (2020). Competition policy and digital platforms: six uncontroversial propositions. European Competition 

Journal, vol. 16, no. 1, s. 3-4. 
66 Viscusi, W. K., Harrington, Jr., J. E., & Sappington, D. E. M. (2018). Economics of Regulation and Antitrust, 5th 

edition, The MIT Press, s. 379. 
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dynamisk efficiens. Derfor bør fokus i relation til det digitale marked i højere 

grad være på dynamisk konkurrence.67 

2.2.2 Forholdet mellem konkurrence og innovation 

Konkurrences effekt på innovation og incitamenterne hertil er kompliceret og 

omdiskuteret i den økonomiske litteratur. Teorierne herom peger tilsyneladende 

i to forskellige retninger68, og divergerer grundlæggende i forhold til spørgsmå-

let om, hvorvidt fusioner, der øger markedsmagt, fører til mere eller mindre in-

novation og hvilken rolle konkurrenceretten spiller i relation til beskyttelsen af 

innovation. Formålet med følgende afsnit er ikke at indtræde i diskussionen, 

men derimod at udlede en hypotese omkring forholdet mellem konkurrence og 

innovation, der berettiget kan danne grundlag for den videre analyse.  

Med teorien om kontinuerlig innovation og kreativ destruktion argumenterer 

Schumpeter og tilhængere heraf for, at der er et negativt forhold mellem kon-

kurrence og innovation, hvor mere konkurrence på et marked fører til mindre 

innovation.69 Efter Schumpeters teori er det udsigten til opnåelse af belønningen 

fra innovationen, der øger incitamentet til at innovere.70 I modsætning hertil er 

Arrow og tilhængere heraf, der argumenterer for, at en monopolist har mindre 

incitament til at innovere i sammenligning med en virksomhed, der er udsat for 

konkurrence grundet monopolistens økonomiske interesse i at bevare status quo. 

Det er mindre sandsynligt at det er monopolisten, der tager initiativ til innovati-

onen af disruptiv teknologi, mens virksomheder under konkurrencepres vil 

 
67 Walker, M. (2020). Competition policy and digital platforms: six uncontroversial propositions. European Competition 

Journal, vol. 16, no. 1, s. 3. 
68 Ifølge de Streel & Larouche 2015, s. 5, er (Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (2005). 

Competition and Innovation: an Inverted-U Relationship. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 120, Issue 2, pp. 

701-728) udtryk for en tredje retning, der argumenterer for eksistensen af et inverteret U-forhold mellem graden af 

konkurrence på produktmarkedet og innovation, hvorved både for lidt eller for meget konkurrence har en negativ effekt 

på innovation. Dets relevans for især fusionskontrol kritiseres dog af bl.a. Shapiro grundet måden hvorpå mere konkur-

rence modelleres som en højere grad af produkt- eller procesimitation (dvs. reduceret mulighed for at profitere fra in-

novation) eller mindre produktdifferentiering (Shapiro, C. (2012). Competition and Innovation: Did Arrow Hit the Bull’s 

Eye? Chapter 7 in Lerner, J. & Stern, S. (red.), The Rate and Direction of Inventive Activity Revisited, University of 

Chicago Press (Marts 2012), pp. 361-410, s. 370f.). Derfor er denne retning ikke medtaget. 
69 Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers; De Coninck, R. (2016). 

Innovation in EU Merger control: in need of a consistent framework. Competition Law & Policy Debate, vol. 2, issue 

3. September 2016, s. 43. 
70 Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers; De Coninck, R. (2016). 

Innovation in EU Merger control: in need of a consistent framework. Competition Law & Policy Debate, vol. 2, issue 

3. September 2016, s. 43; de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforce-

ment. OECD DAF/COMP/GF(2015)7, s. 5. 
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stræbe efter at udvikle nye produkter og procedurer for at overgå konkurrenterne 

eller forsvare deres markedsposition.71 

Teoriernes umiddelbare uforenelighed udfordres af bl.a. Shapiro, der argumen-

terer for teoriernes kompatibilitet og gensidig forstærkning når det kommer til 

konkurrencepolitik og opstiller tre principper, som integrerer de to teorier. For 

det første skal markederne være åbne, så innovation anspores af udsigten til at 

beskytte eksisterende salg ved tilførsel af værdi til forbrugerne eller udsigten til 

at vinde markedet. For det andet vil øget udsigt til at kunne profitere fra skabel-

sen af innovation og beskyttelse af den konkurrencemæssige fordel heraf, øge 

incitamentet til innovation. For det tredje forbedrer synergier innovationsmulig-

hederne, hvilket fremmer innovation. De to første principper omhandler incita-

menterne til at innovere, mens det sidste princip omhandler evnen til at inno-

vere.72 

Shapiros principper understøtter både Arrows argument om, at en virksomhed, 

der har interesse i at bevare status quo, har mindre incitament til at udvikle eller 

introducere ny teknologi, der forstyrrer status quo sammenlignet med en ny ak-

tør, og Schumpeters argument om, at udsigten til at opnå markedsstyrke er be-

lønningen for innovation. Dog eksisterer der ifølge Shapiro ikke nogen konflikt 

mellem disse to indsigter, da innovation anspores, hvis markedet er åbent for 

konkurrence (”contestable”). Så længe konkurrencepolitikken fremmer kon-

kurrenceevnen ved at holde markederne åbne for konkurrence og ikke uretmæs-

sigt negativt påvirker evnen til at profitere fra innovation, vil den derfor være 

kompatibel med både Schumpeter og Arrow, og tilskynde til innovation.73  

 
71 Arrow, K. J. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In The Rate and Direction of 

Inventive Activity: Economic and Social Factors, edited by the Universities- National Bureau Committee for Economic 

Research and the Committee on Economic Growth of the Social Science Research Councils, pp. 609-626. Princeton, 

NJ: Princeton University Press, s. 619-622; De Coninck, R. (2016). Innovation in EU Merger control: in need of a 

consistent framework. Competition Law & Policy Debate, vol. 2, issue 3. September 2016, s. 43. 
72 Shapiro, C. (2012). Competition and Innovation: Did Arrow Hit the Bull’s Eye? Chapter 7 in Lerner, J. & Stern, S. 

(red.), The Rate and Direction of Inventive Activity Revisited, University of Chicago Press (Marts 2012), pp. 361-410, 

s. 363-365. 
73 Shapiro, C. (2012). Competition and Innovation: Did Arrow Hit the Bull’s Eye? Chapter 7 in Lerner, J. & Stern, S. 

(red.), The Rate and Direction of Inventive Activity Revisited, University of Chicago Press (Marts 2012), pp. 361-410, 

s. 401. 
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Dette udgangspunkt har også længe været understøttet af Kommissionen.74 

Analysens udledninger og konklusioner omkring konkurrences effekt på inno-

vation baseres på de tre ovennævnte principper, og følger derved også Shapiros 

synspunkt om, at det for at vurdere en fusions virkning på innovation ikke er 

nødvendigt at antage en universel teori om forholdet mellem konkurrence og 

innovation.75 Det er herefter ikke nødvendigt at tilslutte sig en af teorierne, da 

der hersker enighed om, at konkurrenceretten skal beskytte innovationsproces-

sen ved at holde markederne åbne for potentielle innovatører.76 Fokus bør være 

effekten på det endelige samfundsmæssige mål om forbrugervelfærd, og ikke på 

forholdet mellem konkurrence og innovation.77 

2.3 Strategiske overvejelser og incitamenter 

Fusioner og opkøb af nystartede innovative virksomheder er et værktøj, der ofte 

bruges af digitale økosystemer78, og det er derfor relevant at forstå de bagved-

liggende strategiske overvejelser og incitamenter. Et nuanceret billede af pro-

blemstillingen forudsætter ligeledes en forståelse for de nystartede innovative 

virksomheders strategi og incitamenter. 

 
74 Se fx Laitenberger, J. Competition and Innovation. (9. december 2015). Speech at CRA Annual Brussels Conference, 

s. 8, der bemærker, at Kommissionen i sin tilgang til forholdet mellem konkurrence og innovation søger at finde den 

rette balance mellem at beskytte innovationsprocessen, holde markederne åbne for konkurrence for nyskabende virk-

somheder med disruptiv innovation og samtidig give mulighed for i passende grad at profitere fra innovation. For argu-

mentet om at holde markederne åbne for konkurrence udtalte daværende konkurrencekommissær Mario Monti i 2001, 

at ”[…] The risk is rather that a position of market power may be temporary in the absence of anti-competitive action 

but anti-competitive action by the company with market power would render that temporary strength permanent” 

(Monti, M. Competition in the New Economy. (21. maj 2001). Speech at 10th International Conference on Competition, 

Bundeskartellamt Berlin). Se også Almunia, J. Competition in the online world. (11. november 2013). LSE Public Lec-

ture London: “One of the priorities of competition control is to ensure that dominant firms and gatekeepers do not abuse 

their positions; especially that they do not prevent other firms from entering the market with new and innovative prod-

ucts and services.” 
75 Shapiro, C. (2012). Competition and Innovation: Did Arrow Hit the Bull’s Eye? Chapter 7 in Lerner, J. & Stern, S. 

(red.), The Rate and Direction of Inventive Activity Revisited, University of Chicago Press (Marts 2012), pp. 361-410, 

s. 363. 
76 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 5. 
77 Webster, E. (2020). The Nexus Between Innovation and Competition: Will the New Digital Technologies Change the 

Relationship? CPI Antitrust Chronicle February 2020, p. 4. 
78 Argentesi, E., Buccirossi, P., Calvano, E., Duso, T., Marrazzo, A., & Nava, S. (2019). Ex-post Assessment of Merger 

Control Decisions in Digital Markets – Final Report. Lear, s. 10; Crémer et al. 2019, s. 110; Motta, M. & Peitz, M. 

(2020). Removal of Potential Competitors – A Blind Spot of Merger Policy? CRC TR 224 Discussion Paper Series. Dis-

cussion Paper No. 208, Project B 05. University of Bonn and University of Mannheim, Germany, s. 4; Petit, N. (2016). 

Technology Giants, The “Moligopoly” Hypothesis And Holistic Competition: A Primer. Work in progress, s. 28; New-

man, J. M. (2019). Antitrust in Digital Markets. Vanderbilt Law Review, vol. 72:5, 1497, s. 1511. 
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2.3.1 Baggrund for digitale økosystemers opkøb 

Det digitale marked er dynamisk af natur, hvilket medfører, at der ofte er kon-

kurrence for markedet i stedet for konkurrence på markedet.79 I medfør heraf 

kan spirende og potentielle konkurrenter udgøre en reel trussel, da der er poten-

tiale for at overtage hele markedet på baggrund af disruptiv innovation.80 Opkøb 

af spirende og potentielle konkurrenter bliver derfor en strategi, hvormed de di-

gitale økosystemer kan forhindre konkurrencen for markedet inden den opstår81, 

eller før den fortrænger den etablerede virksomhed fra markedet.82 Formålet bag 

killer acquisitions som strategi er, at det i visse tilfælde er mere profitabelt for 

det digitale økosystem at opkøbe og derefter lukke en spirende eller potentiel 

konkurrent ned i stedet for at konkurrere med denne i fremtiden og derved miste 

profit, eller købe virksomheden og dennes produkt og fortsætte med at udvikle 

eller drive produktet eller tjenesten og derved risikere at kannibalisere sit eget 

produkt og salg af dette.83 

Strategien bag reverse killer acquisitions kan ligeledes være at undgå fremtidig 

konkurrence, men opkøb og indlemmelse af ny teknologi og innovation i sit 

økosystem er også en måde hvorpå det digitale økosystem kan spare tid og kræf-

ter sammenlignet med organisk ekspansion.84 Gennem opkøb kan det digitale 

økosystem således undlade selv at innovere. Reverse killer acquisitions er lige-

ledes en måde, hvorpå det digitale økosystem kan opnå tilstedeværelse på flere 

markeder og forbedre datarelaterede stordriftsfordele.85 Derudover kan det digi-

tale økosystem gennem opkøb af spirende konkurrenter på komplementære mar-

keder opstille en barriere for potentielle angreb og konkurrence på økosystemets 

kernemarked.86 

 
79 Argentesi, E., Buccirossi, P., Calvano, E., Duso, T., Marrazzo, A., & Nava, S. (2019). Ex-post Assessment of Merger 

Control Decisions in Digital Markets – Final Report. Lear, s. 10. 
80 Viscusi, W. K., Harrington, Jr., J. E., & Sappington, D. E. M. (2018). Economics of Regulation and Antitrust, 5th 

edition, The MIT Press, s. 380. 
81 Crémer et al. 2019, s. 55. 
82 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 7; 

de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 9. 
83 Cunningham et al. 2021. 
84 Caffarra et al. 2020, s. 2. 
85 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167, s. 146. 
86 Crémer et al. 2019, s. 121; OECD. (2020). Roundtable on Conglomerate Effects of Mergers - Background Note. 

DAF/COMP(2020)2, s. 28. 
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Opkøb af nystartede virksomheder er dog ikke nødvendigvis begrundet i strate-

gien om at fjerne en potentiel fremtidig konkurrent. Det kan fx også være be-

grundet i ønsket om at forbedre sin service ved at udbygge dybden og bredden 

af den data, som økosystemet er i besiddelse af.87 Gennem opkøb kan det digi-

tale økosystem skaffe sig adgang til data, der enten vedrører nye forbrugere, 

eller data med ny information om eksisterende forbrugere.88 Disse data kan fx 

bidrage til at styrke det digitale økosystems konkurrencemæssige position på 

dets kernemarked eller til at identificere nye markeder, der kunne være interes-

sante at træde ind på.89 Erhvervelsen og den efterfølgende udnyttelse af disse 

data kan skabe en effektivitetsmæssig begrundelse for den pågældende fusion, 

men hvis markedet er meget koncentreret, kan en fusion væsentligt mindske 

konkurrencen ved at fjerne en potentiel eller spirende konkurrent.90 Derudover 

kan opkøb være begrundet i en strategi om at erhverve medarbejderne i den på-

gældende virksomhed (“acqui-hiring”)91, men det har dog fortsat den effekt, at 

potentielle fremtidige konkurrenter fjernes.92 

2.3.2 Nystartede virksomheders strategier og incitamenter 

Mange nystartede virksomheder har salg af virksomheden som deres grundlæg-

gende strategi.93 Årsagen er, at muligheden for at blive opkøbt af en etableret 

virksomhed indgår som et vigtigt element i opnåelse af finansiering.94 På det 

digitale marked foregår denne finansiering overvejende gennem venturekapital, 

og investorernes udbytte af deres risikable investering er betinget af 

 
87 Viscusi, W. K., Harrington, Jr., J. E., & Sappington, D. E. M. (2018). Economics of Regulation and Antitrust, 5th 

edition, The MIT Press, s. 403. 
88 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 11. 
89 Hoffmann, J. & Johannsen, G. (2019). EU-Merger Control & Big Data On Data-specific Theories of Harm and 

Remedies. Forthcoming, Marco Botta, Josef Drexl (eds.), EU Competition Law Remedies in Data Economy, Springer 

2019, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-05, s. 16. 
90 Viscusi, W. K., Harrington, Jr., J. E., & Sappington, D. E. M. (2018). Economics of Regulation and Antitrust, 5th 

edition, The MIT Press, s. 403. 
91 Gautier, A. & Lamesch, J. (2021). Mergers in the Digital Economy. Information Economics and Policy, vol. 54, s. 2; 

Argentesi, E., Buccirossi, P., Calvano, E., Duso, T., Marrazzo, A., & Nava, S. (2019). Ex-post Assessment of Merger 

Control Decisions in Digital Markets – Final Report. Lear, s. 10. 
92 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167, s. 146. 
93 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 5-

6. 
94 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167, s. 142; Crémer 

et al. 2019, s. 111. 
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virksomhedens exitstrategi. Exitstrategier kan generelt opdeles i børsnotering 

eller salg af virksomheden, hvor sidstnævnte er mest populær.95 

Virksomhedssalg som exitstrategi kan dog være problematisk, da det er én af 

grundene til den manglende disruptive innovation.96 At fokusere på, hvorvidt 

der innoveres eller ej er ikke tilstrækkeligt, da der derudover er behov for at 

inddrage mængden og retningen af innovationen.97 Der er tendens til, at de ny-

startede virksomheder udvikler ny teknologi og innovation, der komplementerer 

de digitale økosystemer, for på den måde at øge mulighederne for at blive op-

købt.98 Der vil derfor ofte kun være tale om et input eller supplement til det 

digitale økosystems eksisterende produkter eller tjenester99, hvilket er proble-

matisk, fordi de nystartede virksomheder bevæger sig længere væk fra udviklin-

gen af disruptiv innovation, der kan udfordre de digitale økosystemer.100 

Årsagen til denne tendens skal igen findes i venturekapitalisternes incitament til 

at investere. Når de digitale økosystemer opkøber nystartede virksomheder, kan 

det afskrække andre nystartede virksomheder fra at indtræde på markedet. På 

denne måde skabes en ”kill zone” omkring økosystemernes kernemarkeder, som 

hæmmer udviklingen af disruptiv innovation.101 Selvom den nystartede virk-

somhed er teknologisk overlegen sammenlignet med den etablerede virksom-

hed, så gør netværkseksternaliteter og udsigten til en fusion det sværere at til-

trække nye brugere, hvilket reducerer den pris, der kan opnås ved opkøbet.102 

 
95 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 5-

6. 
96 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 5. 

På trods af den hurtige teknologiske udvikling, der kendetegner det digitale marked, samt teorien om, at markedet burde 

være blevet overtaget som følge af disruptiv innovation, så er store digitale økosystemer som Amazon, Google, Micro-

soft, Apple og Netflix alle mere end 20 år gamle (Ibid., s. 4). 
97 Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020). Antitrust Limits on Startup Acquisitions. Review of Industrial Organization, 

56, 615-636, s. 617. 
98 The Economist. (02/06/2018). Into the danger zone: American tech giants are making life tough for startups. 

https://www.economist.com/business/2018/06/02/american-tech-giants-are-making-life-tough-for-startups; Bryan, K. 

A. & Hovenkamp, E. (2020). Antitrust Limits on Startup Acquisitions. Review of Industrial Organization, 56, 615-636, 

s. 617, 629. 
99 Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020). Antitrust Limits on Startup Acquisitions. Review of Industrial Organization, 

56, 615-636, s. 616. 
100 Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020). Antitrust Limits on Startup Acquisitions. Review of Industrial Organization, 

56, 615-636, s. 617, 629; Kamepalli, S. K., Rajan, R. G. & Zingales, L. (2021). Kill Zone. University of Chicago, Becker 

Friedman Institute for Economics Working Paper No. 2020-19, s. 2, 35. 
101 Kamepalli, S. K., Rajan, R. G. & Zingales, L. (2021). Kill Zone. University of Chicago, Becker Friedman Institute 

for Economics Working Paper No. 2020-19, s. 2, 35. 
102 Kamepalli, S. K., Rajan, R. G. & Zingales, L. (2021). Kill Zone. University of Chicago, Becker Friedman Institute 

for Economics Working Paper No. 2020-19, s. 35. 
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Dette medfører mindre incitament for venturekapitalisterne til at investere i ny-

startede virksomheder, der udvikler innovation, som direkte konkurrerer med 

det digitale økosystems kernemarked103, hvilket reducerer virksomhedens inci-

tament til at udvikle disruptiv innovation.104 

Intensiteten af de nystartede virksomheders innovationsincitamenter styrkes af 

udsigten til at blive opkøbt og derved belønnet for innovationsindsatsen. Når en 

nystartet virksomhed opkøbes med stor fortjeneste skaber dette incitament for 

andre til at innovere og udvikle ny teknologi i håb om selv at blive opkøbt, hvil-

ket kan hæve det samlede innovationstempo.105 Men eksistensen af ovennævnte 

kill zone påvirker retningen af innovationen, da den medfører en nedbringelse 

af virksomhedernes incitament til at innovere på måder, der potentielt kan true 

det digitale økosystem.106 Problemet er således ikke, at de nystartede virksom-

heder ikke bibringer ny teknologi og innovation, men nærmere hvilken tekno-

logi og innovation der er tale om. Der er derfor grund til bekymring over, at 

nystartede virksomheder har tendens til at blive opkøbt af de digitale økosyste-

mer i stedet for at blive børsnoteret eller fusionere med en anden (mindre) virk-

somhed.107 

2.4 Skadesteorier 

2.4.1 Killer acquisitions 

Killer acquisitions udgør en mere specifik variant af den generelle skadesteori 

om tab af potentiel konkurrence gennem opkøb af en spirende eller potentiel 

konkurrent.108 Som beskrevet er strategien bag killer acquisitions at fjerne en 

potentiel fremtidig konkurrent109 før denne udvikler sig til en faktisk konkurrent 

eller overtager markedet grundet disruptiv innovation, og dernæst lukke det 

 
103 Kamepalli, S. K., Rajan, R. G. & Zingales, L. (2021). Kill Zone. University of Chicago, Becker Friedman Institute 

for Economics Working Paper No. 2020-19; Caffarra et al. 2020, s. 4. 
104 Kamepalli, S. K., Rajan, R. G. & Zingales, L. (2021). Kill Zone. University of Chicago, Becker Friedman Institute 

for Economics Working Paper No. 2020-19, s. 35. 
105 D’udekem, B., Mathur, D., & Van Audenrode, M. (2020). Remember Stacker? Another Look at “Killer” Acquisitions 

in the Digital Economy. CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 4. 
106 Ezrachi, A. & Stucke, M. E. (2020). Digitalisation and Its Impact on Innovation. August 2020, Directorate-General 

for Research and Innovation, Working paper, s. 40. 
107 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 51. 
108 OECD. (2020). Start-ups, Killer Acquisitions and Merger Control – Background Note. DAF/COMP(2020)5, s. 2. 
109 Det bemærkes, at både fusioner med potentielle og spirende konkurrenter kan betegnes som killer acquisitions; det 

afhænger af, hvorledes der kan argumenteres for, at fusionsparterne udgør potentielle fremtidige konkurrenter på det 

marked, hvor det digitale økosystem er til stede, således at fusionen får horisontal karakter. 
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opkøbte ned for at undgå kannibalisering af økosystemets eget produkt.110 Heraf 

følger, at killer acquisition som skadesteori kun vedrører horisontale fusioner, 

og det er et krav, at det opkøbte lukkes ned. Derved adskiller den sig fra skades-

teorien om tab af potentiel konkurrence, der alene kræver, at den konkurrence-

mæssige trussel fjernes, men ikke at det opkøbte lukkes ned. Dog kan der godt 

være tale om en horisontal fusion, selvom det ved første øjekast ligner, at den 

nystartede virksomheds innovation er komplementær eller ikke-relateret.111 Tid-

ligere er det beskrevet, hvordan karakteristika ved det digitale marked bidrager 

til, at spirende og potentielle konkurrenter i fremtiden kan udvikle sig til at være 

faktiske konkurrenter og have produkter, der kan konkurrere direkte med det 

digitale økosystems. 

Killer acquisitions skader innovationen, da ny teknologi og innovation i hæn-

derne på et digitalt økosystem under alle omstændigheder kun vil nå ud til flere 

forbrugere med de dertilhørende positive synergieffekter, hvis den faktisk ind-

lemmes i økosystemet.112 Dette er tilfældet ved reverse killer acquisitions, men 

ikke ved killer acquisitions. Killer acquisitions kan ligeledes være en måde 

hvorpå det digitale økosystem forhindrer andre (faktiske eller potentielle) kon-

kurrenter i at få adgang til den nye teknologi eller innovation, og derved forbedre 

deres produkter og tjenester. Såfremt det digitale økosystem allerede er i besid-

delse af denne teknologi, og opkøbet ikke forbedrer dens produkt, vil en ned-

lukning af det opkøbte blot medføre, at det digitale økosystem opnår større mar-

kedsmagt og de faktiske konkurrenter er dårligere stillede, hvilket er dårligt for 

forbrugerne.113 Killer acquisitions skader ligeledes det digitale økosystems inci-

tament til at innovere, da de ikke behøver at innovere for at overleve, hvis de 

kan opkøbe enhver potentiel fremtidig konkurrent.114 Tidligere er det angivet, at 

markeder, der er åbne for konkurrenter, tilskynder til innovation.115 Derved ska-

der killer acquisitions innovationen ikke alene gennem tabet af en mulig disrup-

tiv aktør, men også gennem en negativ effekt på det digitale økosystems inno-

vationsincitamenter, fordi markedet for det pågældende produkt er mindre åbent 

 
110 Cunningham et al. 2021. 
111 OECD. (2020). Start-ups, Killer Acquisitions and Merger Control – Background Note. DAF/COMP(2020)5, s. 6-7. 
112 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 58. 
113 Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020). Antitrust Limits on Startup Acquisitions. Review of Industrial Organization, 

56, 615-636, s. 617. 
114 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 58. 
115 Se afsnit 2.2.2. 
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for konkurrenter efter fusionen.116 Sammenlignet med nystartede virksomheder 

har det digitale økosystem færre incitamenter til at innovere, fordi de kan ende 

med at erstatte deres eksisterende produkter og tjenester med nye, der blot vil 

stjæle egne kunder.117 

Killer acquisition som skadesteori er tæt beslægtet med forslaget om en innova-

tionsbaseret skadesteori i disse typer fusioner. Forslaget handler om, at Kom-

missionen bør undersøge, om fusionen medfører en risiko for en kannibaliser-

ende effekt, dvs. at det er plausibelt at målvirksomheden via sin innovation kan 

”eat into the market of the aquirer”. Er svaret ja, bør det undersøges, om det 

digitale økosystem har incitament til at forsinke eller annullere potentiel inno-

vation.118 

Der er ingen tvivl om, at killer acquisitions er skadelige for forbrugervelfærden 

og derfor ikke bør tillades.119 Grundet killer acquisitions sandsynlige lille antal 

i praksis, bør det dog ikke være den eneste eller endda den primære skadesteori, 

der anlægges i vurderingen af digitale økosystemers opkøb af nystartede virk-

somheder.120 Desuden kan anlæggelse af killer acquisition som skadesteori i 

praksis være vanskelig, fordi det er svært at finde beviser for, at hensigten bag 

opkøbet har været at lukke den opkøbte virksomhed og dennes produkt ned. 

Killer acquisition som skadesteori kan derfor sandsynligvis kun anvendes til ef-

terfølgende evaluering af gennemførte fusioner.121 

2.4.2 Reverse killer acquisitions 

2.4.2.1 Udfordringer ved fastlæggelse af skadesteori 

Sammenlignet med killer acquisitions er reverse killer acquisitions sværere at 

vurdere, da de fjerner en potentiel fremtidig konkurrent122, men samtidig tilfører 

 
116 Frederico, G., Morton, F. S. & Shapiro, C. (2020). Antitrust and Innovation: Welcoming and Protecting Disruption. 

Innovation Policy and the Economy 2020, Volume 20; 125-190, s. 150. 
117 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 58. 
118 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 32-33; Crémer et al. 

2019, s. 117. 
119 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 9. 
120 Latham, O, Tecu, I., & Bagaria, N. (2020). Beyond Killer Acquisitions: Are There More Common Potential Compe-

tition Issues in Tech Deals and How Can These Be Assessed? CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 11; Crémer et al. 

2019, s. 117. 
121 Yun, J. M. (2020). Are We Dropping the Crystal Ball? Understanding Nascent & Potential Competition in Antitrust. 

Marquette Law Review, Forthcoming, George Mason Law & Economics Research Paper No. 20-26, s. 23. 
122 Både forstået på den måde, at en spirende eller potentiel konkurrent elimineres, men også på den måde, at der er tale 

om eliminationen af udsigten til fremtidig konkurrence (Caffarra et al. 2020, s. 3). 
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væsentlige synergier og effektivitetsgevinster.123 Derfor er fastlæggelsen af en 

skadesteori mere kompleks ved reverse killer acquisitions.124 

Ofte vil det digitale økosystem have evnerne, aktiverne og de økonomiske res-

sourcer, der er nødvendige for en yderligere implementering og kommercialise-

ring af de produkter, tjenester eller innovation, som den nystartede virksomhed 

bidrager med.125 Derudover kan der være tale om ny teknologi eller innovation, 

som kun fungerer optimalt under ejerskab af et digitalt økosystem med en tilpas 

størrelse, som i højere grad kan brede innovationen eller teknologien ud til flere 

forbrugere. Derved øges forbrugervelfærden ved innovationens indlemmelse i 

det digitale økosystem sammenlignet med den nystartede virksomheds indtræ-

den på markedet, selvom der herved er risiko for, at økosystemet øger sin mar-

kedsstyrke.126 Derudover lettes den kognitive byrde for forbrugerne, når det op-

købte produkt eller tjeneste indlemmes i det digitale økosystem.127 

Effektivitetsgevinsterne må naturligvis ikke overses, men det må heller ikke 

overses, at vedholdende markedskoncentration forårsaget af salg af nystartede 

innovative virksomheder til store digitale økosystemer er et problem. Markeder, 

der ikke er åbne for konkurrence, fordrejer ikke kun priser, men reducerer også 

innovation.128 Vurderingen af disse fusioner bliver derved en afvejning mellem 

den forbrugervelfærd, der følger af indlemmelse og forbedring inden for økosy-

stemet, og den forbrugervelfærd, der ville være, hvis den potentielle fremtidige 

konkurrent konkurrerede mod det digitale økosystem. I det følgende opstilles 

mulige skadesteorier, der forbinder indlemmelsen af den opkøbte innovation i 

det digitale økosystem med skade på forbrugervelfærden. 

2.4.2.2 Eliminering af potentiel fremtidig konkurrence 

Forbrugervelfærden forbedres, når det digitale økosystem i stedet for opkøb 

heraf, selv udvikler et produkt eller en tjeneste, som kan konkurrere på det 

 
123 D’udekem, B., Mathur, D., & Van Audenrode, M. (2020). Remember Stacker? Another Look at “Killer” Acquisitions 

in the Digital Economy. CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 6. 
124 Crémer et al. 2019, s. 117-118. 
125 Crémer et al. 2019, s. 111. 
126 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 56-

57. 
127 Se afsnit 2.1.2. 
128 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 57. 
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endelige marked.129 Modsat medfører reverse killer acquisitions, at der sker en 

eliminering af den potentielle fremtidige konkurrence, fordi det digitale økosy-

stem enten ikke videreudvikler eller udvikler sin egen konkurrerende innova-

tion, men i stedet opkøber denne, eller at de integrerer det opkøbte i egen inno-

vation, og herefter lukker det købte ned.130 Indlemmelse i økosystemet øger også 

markedskoncentrationen på et marked, der i forvejen har høj markedskoncen-

tration, hvilket er et problem. Så længe effektivitetsgevinsterne ved indlemmel-

sen kommer forbrugerne til gavn i tilstrækkelig grad, kan markedskoncentratio-

nen dog være fordelagtig for forbrugerne. Men når der kun er lille grad af kon-

kurrence på markedet, så gavner markedskoncentration kun forbrugerne, hvis 

der er konkurrence for markedet. Denne konkurrence reduceres, når potentielle 

fremtidige konkurrenter elimineres, uanset om disse indlemmes i økosystemet 

eller ej.131 

Det er svært at forudsige, hvorvidt det foruden fusionen var endt i en situation 

med konkurrerende innovation fra hhv. det digitale økosystem og den nystartede 

virksomhed. Grundet usikkerheden omkring, hvorvidt begge parters innovation 

ville blive succesfulde, er denne skadesteori også mere spekulativ.132 Som tidli-

gere nævnt er innovation per definition først innovation når det opfundne tages 

i brug i praksis.133 Dette er det klare argument for, at duplikativ innovation bør 

undgås, og at det er bedre at tillade opkøbet, da det øger muligheden for, at det 

ene af de to (potentielle) produkter realiseres.134 Uafhængigt af denne usikker-

hed, er en begrænsning af reverse killer acquisitions dog at foretrække af neden-

stående grunde. 

For det første har niveauet for innovationsindsatsen i sig selv betydning for for-

brugervelfærden, og selvom der findes undtagelser, så anerkendes det generelt 

at det er favorabelt at innovative virksomheder ikke fusionerer.135 Det 

 
129 Caffarra et al. 2020, s. 4. 
130 Caffarra et al. 2020, s. 2. 
131 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167, s. 147. 
132 De Coninck, R. (2016). Innovation in EU Merger control: in need of a consistent framework. Competition Law & 

Policy Debate, vol. 2, issue 3. September 2016, s. 46. 
133 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 4 
134 Caffarra et al. 2020, s. 4; Wen W. & Zhu, F. (2019). Threat of platform-owner entry and complementor responses: 

Evidence from the mobile app market. Strategic Management Journal, Strat Mgmt J. 2019;40:1336–1367, s. 1361. 
135 Caffarra et al. 2020, s. 4 Kokkoris, I. & Valletti, T. (2020). Innovation Considerations in Horizontal Merger Con-

trol. Journal of Competition Law & Economics, 16(2), 220–261, afsnit III. 
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overordnede fokus bør derfor være på den samlede intensitet af innovationsind-

satsen i samfundet.136 For det andet kan eksistensen af fx den føromtalte kill 

zone medføre, at de nystartede virksomheders incitament til innovation mind-

skes for de markeder, hvor det digitale økosystem er til stede.137 Hvis disse ef-

fekter ikke modarbejdes og innovationsindsatsen derfor er svækket, så mistes 

potentiel fremtidige konkurrence. For det tredje kan der være en stor gevinst 

hvis den nystartede innovative virksomhed udgør en reel erstatning for det ek-

sisterende produkt, der modvirker monopol eller dominans på markedet. Selv i 

tilfælde hvor der alene opnås konkurrence, er der betydelige fordele forbundet 

hermed. Ved at tillade opkøb af en sådan innovativ virksomhed går man glip af 

denne mulighed, også selvom innovationen ikke lukkes ned.138 Selvom det er 

dyrt at innovere, vil det ofte udmønte sig i både flere udbydere og mere konkur-

rence, men det vil også ofte medføre differentierede produkter og tjenester til 

gavn for forbrugerne. Derfor er reverse killer acquisitions problematiske.139 

At der er tale om opkøb af en nystartet virksomhed medfører ikke nødvendigvis, 

at der er tale om opkøb af en potentiel fremtidig konkurrent. Det vil være kon-

kurrencebegrænsende, hvis det digitale økosystem opkøber en nystartet virk-

somhed, der er i besiddelse af et innovativt projekt, som måske eller måske ikke 

vil være succesfuldt, såfremt den nystartede virksomhed kan forfølge sit projekt 

uden at fusionere. Hvis dette ikke er tilfældet, så kan opkøbet være konkurren-

cefremmende, forudsat at det digitale økosystem har incitament til at udvikle 

projektet efter opkøbet, dvs. at opkøbet ikke foretages alene for at eliminerede 

den potentielle fremtidige konkurrence, som det er tilfældet ved killer acquisiti-

ons. Fusionen kan også have en gavnlig effekt på ex ante innovation.140 

2.4.2.3 Økosystem nødvendigt for at kunne konkurrere 

Mange nystartede virksomheder udvikler ny teknologi og innovation, der sup-

plerer de digitale økosystemer.141 Derfor spiller komplementære produkter og 

tjenester en stor rolle.142 I relation hertil er en mulig skadesteori, at 

 
136 Caffarra et al. 2020, s. 4. 
137 Se afsnit 2.3.2. 
138 Caffarra et al. 2020, s. 4-5. 
139 Caffarra et al. 2020, s. 2. 
140 Motta, M. & Peitz, M. (2021). Big Tech Mergers. Information Economics and Policy, volume 54. 
141 Se afsnit 2.3.2. 
142 Gautier, A. & Lamesch, J. (2021). Mergers in the Digital Economy. Information Economics and Policy, vol. 54, s. 
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indlemmelsen af de komplementære produkter og tjenester i det digitale økosy-

stem medfører, at eventuelle konkurrenter hertil nærmest tvinges til at have de-

res eget økosystem for at kunne konkurrere. 

Som tidligere vist mindskes den kognitive byrde, når forbrugeren bruger de pro-

dukter og tjenester, der eksisterer inden for det samme digitale økosystem.143 

Dette skaber fordele for forbrugerne, men det kan også medføre, at det bliver 

svært at konkurrere mod det digitale økosystem.144 Forbrugeren fastholdes i det 

digitale økosystem, hvilket opstiller høje adgangsbarrierer til det pågældende 

marked.145 Derudover kan digitale økosystemer forstærke effekterne af fx bund-

ling, som effektivt kan hæve adgangsbarriererne og derved udgøre en eksklude-

ringsstrategi.146 

Når digitale økosystemer opkøber potentielle fremtidige konkurrenter, kan dette 

også mindske sandsynligheden for disruptiv innovation og begrænse konkurren-

cen for markedet. Det vil sandsynligvis mindske innovationen på lang sigt, ef-

tersom disse opkøb kan forhindre de mindre virksomheder i at gå sammen om 

at danne en virksomhed i en passende størrelse, der troværdigt kan true med 

indtræden på markedet og være i stand til at konkurrere mod de digitale økosy-

stemer.147 Dette er et problem, når antagelsen om innovation på disse markeder 

bygges på, at markederne skal være åbne for konkurrence fra potentielle inno-

vatører.148 Effekten forstærkes af, at de nystartede virksomheder har incitament 

til at innovere i retningen af ny teknologi og innovation, som komplementerer 

det digitale økosystem i stedet for i retningen af ny teknologi og innovation, der 

kan hjælpe øvrige konkurrenter med at indhente de digitale økosystemer.149 

 
143 Crémer et al. 2019, s. 48. 
144 Hoffmann, J. & Johannsen, G. (2019). EU-Merger Control & Big Data On Data-specific Theories of Harm and 

Remedies. Forthcoming, Marco Botta, Josef Drexl (eds.), EU Competition Law Remedies in Data Economy, Springer 

2019, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-05, s. 20. 
145 Se afsnit 2.1.1. 
146 Witt, A. C. (2020), Big Tech Acquisitions: The Return of Conglomerate Merger Control? Forthcoming, Concurrences 

No 3-2020, s. 7. 
147 Lemley, M. A. & McCreary, A. (2019) Exit Strategy. Stanford Law and Economics Olin Working Paper #542, s. 57-

58. Kontrafaktisk til fusionen kunne den spirende eller potentielle konkurrent have solgt til en anden konkurrent eller 

været blevet børsnoteret (Caffarra et al. 2020, s. 4). 
148 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 5. Se yderligere afsnit 2.2.2. 
149 Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020). Antitrust Limits on Startup Acquisitions. Review of Industrial Organization, 

56, 615-636, s. 617. Se afsnit 2.3.2. 
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Udvidelsen af den teknologiske afstand mellem de digitale økosystemer og kon-

kurrenterne gør det svært for øvrige konkurrenter at kunne udfordre de digitale 

økosystemer. Herved bliver markedet mindre konkurrencedygtigt og mere kon-

centreret.150 Dette kan blive problematisk, hvis markedet kommer til alene at 

bestå af få store digitale økosystemer. Her vil konkurrencen ikke nå samme in-

tensitet som hvis markedet var åbent for konkurrenter uden et økosystem.151 

2.4.2.4 Udnyttelse af position som digitalt økosystem 

Det digitale økosystem kan gennem opkøb af virksomheder med komplemen-

tære produkter beskytte mod potentielle angreb på økosystemets kernemar-

ked.152 Dette indebærer, at der i så fald på overfladen er tale om hvad der kan 

karakteriseres som konglomeratfusioner, men risikoen for konkurrencebegræn-

sende virkninger bevæger sig mod styrkelsen af en dominerende stilling, og går 

dermed videre end afskærmning, som er en etableret skadesteori ved konglome-

ratfusioner.153 

Selv på markeder, hvor det digitale økosystem ikke har en dominerende stilling, 

kan dette være tilfældet. Her har Kommissionens ekspertgruppe fremsat en ska-

desteori, der er baseret på ”a broader view of the position of the incumbent in a 

market for the digital ecosystem”.154 Skaden sker gennem en udvidelse af net-

værkseffekterne, som styrker og fastholder et konkret “users’ space”.155 De ek-

sisterende brugere af det digitale økosystem kan herefter udnyttes på den nye 

tjeneste eller i forhold til det nye produkt, der efter fusionen indlemmes i det 

digitale økosystem. Samtidig bliver den opkøbte virksomheds brugere integreret 

i det digitale økosystem, og der er mindre sandsynlighed for, at alle brugerne 

forlader økosystemet efter fusionen på grund af stærke netværksekternaliteter. I 

tilfælde af, at den opkøbte virksomhed i det kontrafaktiske scenarie kunne have 

 
150 Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020). Antitrust Limits on Startup Acquisitions. Review of Industrial Organization, 

56, 615-636; Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020). Startup Acquisitions, Error Costs, and Antitrust Policy. The Uni-

versity of Chicago Law Review, vol. 87, no. 2. pp. 331-356, s. 333. 
151 Crémer et al. 2019, s. 34. 
152 Crémer et al. 2019, s. 121. Se afsnit 2.3.1. 
153 Crémer et al. 2019, s. 121-122. Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om 

kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 265/07). EU-Tidende nr. C 265 af 18.10.2008, s. 6–25 (her-

efter ’Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner’), pkt. 93f.; afsnit 3.2.2.3.2. 
154 Crémer et al. 2019, s. 122. 
155 Crémer et al. 2019, s. 122; de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-

Based View of the Start-Up. CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 57. 
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konkurreret selv eller være blevet opkøbt af en anden konkurrent, vil ovenstå-

ende hæmme den effektive konkurrence.156 

Skadesteorien er dog blevet kritiseret bl.a. med begrundelsen om, at den påførte 

skade ikke fremgår tydeligt, eftersom brugerne tilsyneladende bliver i økosyste-

met, fordi de har gavn heraf. Accept af skadesteorien kan således medføre, at 

alene potentialet til afskærmning af konkurrenterne vil udgøre skade i sig selv, 

hvilket svarer til en foregribelse af analysen af den pågældende fusion.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 Crémer et al. 2019, s. 122. 
157 de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-Based View of the Start-Up. CPI 

Antitrust Chronicle May 2020, s. 57. 
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Kapitel 3: Juridisk analyse 

3.1 Fusionskontrol i EU 

De EU-retlige regler om fusionskontrol er reguleret i fusionsforordningen158 

suppleret med retningslinjer fra Kommissionen159. Proceduren omkring godken-

delse eller blokering af en fusion kan opdeles i to overordnede trin. Indlednings-

vis undersøges, om der er pligt til at anmelde den påtænkte fusion og hvilken 

jurisdiktion der skal ske anmeldelse til. Dernæst vurderes, om den anmeldte fu-

sion er forenelig med det indre marked. 

3.1.1 Fællesskabsdimension og anmeldelse 

Fusionsforordningen finder anvendelse på fusioner mellem virksomheder160, der 

omfattes af fusionsbegrebet, som defineret i forordningens art. 3, og som har 

fællesskabsdimension, jf. omsætningstærsklerne i forordningen. Fusionsforord-

ningen finder anvendelse på alle fusioner, som har fællesskabsdimension, uanset 

hvor de involverede parter har deres registrerede hjemsted eller hovedkontor. 

Det afgørende er, om de deltagende virksomheder udøver væsentlige aktiviteter 

på det indre marked.161 Fusioner med fællesskabsdimension skal anmeldes til 

Kommissionen før gennemførelse, jf. fusionsforordningens art. 4. Fusioner uden 

fællesskabsdimension er ikke omfattet af fusionsforordningen og falder som ud-

gangspunkt uden for Kommissionens kompetenceområde. I stedet henhører 

disse fusioner under medlemsstaternes kompetence til eventuel behandling hos 

de individuelle nationale konkurrencemyndigheder.162 Henvisnings-

 
158 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ("EF-

fusionsforordningen"). EU-Tidende nr. L 024 af 29/01/2004 s. 0001 – 0022. 
159 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-

hedsovertagelser (2004/C 31/03). EU-Tidende nr. C 031 af 05/02/2004 s. 0005 – 0018 (herefter ’Retningslinjer for 

vurdering af horisontale fusioner’); Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner. 
160 Virksomhedsbegrebet er ikke defineret i det europæiske traktatgrundlag, men defineres i retspraksis fra EU-Domsto-

len. Herom er det defineret i sag C-41/90, Höfner, ECLI:EU:C:1991:161, præmis 21, at ”[..] inden for konkurrenceret-

ten omfatter begrebet virksomhed enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status 

og den finansieringsmåde […]”. 
161 Fusionsforordningen, præamblen, betragtning 10. 
162 Fusionsforordningen, præamblen., betragtning 8. 
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mekanismen163 giver dog mulighed for, at disse fusioner kan behandles af Kom-

missionen. 

Hvis en fusion ikke har fællesskabsdimension, men vil kunne efterprøves i hen-

hold til den nationale konkurrencelovgivning i mindst tre medlemsstater, kan 

den anmeldende part før anmeldelse af fusionen til de kompetente myndigheder 

ved en begrundet erklæring meddele Kommissionen, at fusionen bør behandles 

af denne, jf. art. 4, stk. 5. Derudover er der efter art. 22, stk. 1, mulighed for, at 

en eller flere medlemsstater efter anmeldelse kan anmode Kommissionen om at 

behandle en fusion, der ikke har fællesskabsdimension, men som påvirker sam-

handelen mellem medlemsstater, og hvor der er fare for, at den vil påvirke kon-

kurrencen betydeligt i den eller de medlemsstater, der har fremsat anmodningen. 

Henvisning efter art. 22 kræver ikke, at fusionen er anmeldelsespligtig i de hen-

visende medlemsstaters nationale fusionskontrolregimer. 

3.1.2 Vurdering af fusionen 

Det følger af fusionsforordningens art. 2, stk. 3, at ”[f]usioner, der hæmmer den 

effektive konkurrence betydeligt inden for [det indre marked] eller en væsentlig 

del heraf, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende 

stilling, skal erklæres uforenelige med [det indre marked]”. Kommissionens 

materielle undersøgelse og vurdering af, hvorvidt en planlagt fusion vil hæmme 

den effektive konkurrence betydeligt, kaldes også SIEC-testen164. 

Der sondres grundlæggende mellem horisontale og ikke-horisontale fusioner. 

Dog kan den samme fusion både have horisontale og ikke-horisontale virkninger 

på samme tid.165 Inspireret af amerikansk fusionskontrol166, er der i EU-fusions-

kontrol en formodning om, at ikke-horisontale fusioner ikke påvirker den effek-

tive konkurrence mærkbart eller i hvert fald at dette er mindre sandsynligt. For-

modningen bygger især på, at ikke-horisontale fusioner – i modsætning til hori-

sontale fusioner – ikke medfører, at den direkte konkurrence mellem fusions-

parterne på det samme relevante marked forsvinder, selvom dette dog kan ske, 

 
163 Der inddrages kun mulighederne for henvisning af en fusion til Kommissionen. De relevante artikler for henvisning 

fra Kommissionen til medlemsstaterne findes i fusionsforordningens art. 4, stk. 4, og art. 9. 
164 Fra engelsk ”significantly impede effective competition”, heraf SIEC-testen. 
165 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 7. 
166 Witt, A. C. (2020), Big Tech Acquisitions: The Return of Conglomerate Merger Control? Forthcoming, Concurrences 

No 3-2020, s. 1. 
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hvis den ene af fusionsparterne er en potentiel konkurrent på det relevante mar-

ked, hvor den anden fusionspart opererer. Derudover giver ikke-horisontale fu-

sioner også betydelige muligheder for effektivitetsgevinster.167 

Etableringen eller styrkelsen af en dominerende stilling indgår som et vigtigt 

element i SIEC-testen. Om end væsentligt er der alene tale om et eksempel, og 

ikke en betingelse, der skal være opfyldt før der kan være tale om begrænsning 

af konkurrencen, jf. ordlyden af forordningens art. 2, stk. 3. Dette blev ændret i 

2004 fra den forrige fusionsforordning. Markedsdominans spiller dog fortsat en 

stor rolle ved vurderingen af fusioner i EU.168 

Kommissionens vurdering af fusioner omfatter normalt afgrænsning af det rele-

vante produkt- og geografiske marked og en vurdering af fusionens konkurren-

cemæssige virkninger herpå.169 I forbindelse med den planlagte fusions konkur-

rencemæssige virkninger undersøges dernæst normalt markedsandele og kon-

centrationsgrad, dens mulige konkurrencebegrænsende virkninger og de rele-

vante faktorer, som ville kunne opveje disse virkninger.170 

3.2 Gældende ret for killer acquisitions og reverse killer acquisitions 

3.2.1 Udfordringer vedrørende fællesskabsdimension og anmeldelse 

En undersøgelse af analysens problemstilling forudsætter, at disse fusioner be-

handles af Kommissionen, da det ellers ikke er muligt at analysere og diskutere 

EU-fusionskontrolreglerne. Omsætningstærsklerne udgør imidlertid en reel ud-

fordring ved fusioner med potentielle fremtidige konkurrenter, da størstedelen 

af disse ikke overstiger omsætningstærsklerne.171 Der er typisk tale om nystar-

tede virksomheder, der ikke har megen omsætning172, hvilket er problematisk, 

 
167 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 11-13. 
168 Se fx Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 2, der angiver, at etablering eller styrkelse af en do-

minerende stilling er ”en primær form for […] konkurrencemæssige hindringer”. 
169 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 10. 
170 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 11-12, afsnit III; Retningslinjer for vurdering af ikke-hori-

sontale fusioner, afsnit III. 
171 Se fx Crémer et al. 2019, s. 111; Bourreau, M. & de Streel, A. (2020). Big Tech Acquisitions: Competition and 

Innovation Effects and EU Merger Control. Cerre: Centre on Regulation in Europe. Issue Paper February 2020, s. 15; 

Hatton, C., Gabathuler, D., & Lichy, A. (2018). Digital Markets and Merger Control in the EU: Evolution, Not Revo-

lution? CPI Antitrust Chronicle February 2018, s. 2-4; de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An 

Assets and Capabilities-Based View of the Start-Up. CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 53. 
172 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 9. 
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når omsætningstærsklerne ofte ud over fusionsparternes samlede omsætning 

også inddrager fusionsparternes individuelle samlede omsætning.173 Antagelsen 

om, at en fusions mulige konkurrencemæssige betydning for det indre marked 

er relateret til både den overtagende virksomhed og målvirksomhedens omsæt-

ning er derved i modstrid med, at mange innovative nystartede virksomheder 

ikke har fokus på overskud på kort sigt, men i stedet forsøger at opbygge et 

succesfuldt produkt og tiltrække en stor brugerbase. De håber ofte enten på at 

blive opkøbt, eller på at kunne tjene på denne brugerbase på et senere tidspunkt. 

Derfor vil deres konkurrencepotentiale ikke afspejles i omsætningen i denne pe-

riode.174 Der er derfor væsentlig sandsynlighed for, at fusionen ikke behandles 

af Kommissionen som følge af omsætningstærsklerne. Eksempler herpå er Fa-

cebook/Instagram-fusionen175 og Google/Waze-fusionen176, der begge grundet 

manglende fællesskabsdimension blev behandlet af The Office of Fair Tra-

ding177 i medfør af de britiske fusionskontrolregler. Der er dog eksempler på 

fusioner involverende digitale økosystemer, som oversteg omsætningstærsk-

lerne. Herunder kan nævnes Microsoft/Skype-fusionen178 og Microsoft/Linke-

dIn-fusionen179. 

Efter henvisningsmekanismen har Kommissionen mulighed for at behandle en 

fusion, der ikke på baggrund af omsætningstærsklerne har fællesskabsdimen-

sion, hvilket har været flittigt brugt i forbindelse med fusioner, der involverer 

digitale økosystemer. Som eksempel kan nævnes Google/DoubleClick-fusionen 

hvor den anmeldende part anmodede om efterprøvelse hos Kommissionen i hen-

hold til fusionsforordningens art. 4, stk. 5.180 Det samme var tilfældet for Face-

books køb af WhatsApp181 og Microsoft/GitHub-fusionen182. Derudover kan 

nævnes Apple/Shazam-fusionen, som blev henvist til behandling hos Kommis-

sionen efter fusionsforordningens art. 22.183 

 
173 Fusionsforordningen, art. 1, stk. 2 og 3. 
174 Crémer et al. 2019, s. 111. 
175 Facebook/Instagram, (ME/5525/12). Office of Fair Trading (OFT). 
176 Google/Waze, (ME/6167/13). Office of Fair Trading (OFT). 
177 Office of Fair Trading (OFT) blev i 2014 erstattet af Competition and Markets Authority (CMA) (Gov.uk. Office of 

Fair Trading. https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-fair-trading). 
178 Microsoft/Skype, COMP/M.6281. Commission decision C(2011)7279, pkt. 5-6. 
179 Microsoft/LinkedIn, COMP/M.8124. Commission decision C(2016) 8404 final, pkt. 6-7. 
180 Google/DoubleClick, COMP/M.4731. Commission decision C(2008) 927 final, pkt. 7. 
181 Facebook/WhatsApp, COMP/M.7217. Commission decision C(2014) 7239 final, pkt. 9-12. 
182 Microsoft/GitHub, M.8994. Commission decision C(2018) 7020 final, pkt. 8-11. 
183 Apple/Shazam, M.8788. Commission decision C(2018) 5748 final, pkt. 6-9. 

https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-fair-trading
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Det kan diskuteres om henvisningsmekanismen er utilstrækkelig, bl.a. fordi 

Kommissionen i tilfælde af anmeldelse via art. 4, stk. 5, godt nok får fuld juris-

diktion over den pågældende transaktion, men det kræver at den anmeldende 

part anmoder om behandling hos Kommissionen, hvilket ikke nødvendigvis er i 

deres interesse.184 Derudover kan Kommissionen ved henvisning via art. 22 kun 

undersøge fusionens effekt i de medlemslande, som har refereret fusionen eller 

tilsluttet sig anmodningen om henvisning, medmindre en undersøgelse af virk-

ning på andre medlemsstater er nødvendig for at vurdere virkningerne af fusio-

nen inden for de anmodende medlemsstaters område.185 

3.2.2 Vurdering af fusionen 

Såfremt digitale økosystemers opkøb af nystartede virksomheder faktisk be-

handles af Kommissionen, jf. ovenfor, vil skelnen mellem konkurrencefrem-

mende og konkurrencebegrænsende fusioner ofte være udfordrende.186 Det illu-

streres i det følgende i relation til fusioner, der kan karakteriseres som killer og 

reverse killer acquisitions. 

3.2.2.1 Afgrænsning af det relevante marked 

Afgrænsningen af det relevante marked udgør ofte det kritiske første skridt i 

vurderingen af en fusion. En korrekt afgrænsning er vigtig, da vurderingen af 

det konkurrencemæssige pres baseres herpå.187 Derudover har det relevante 

marked betydning for, om fusionen behandles og vurderes som en horisontal 

eller en ikke-horisontal fusion eller en kombination heraf. Vurderingen af, hvor-

vidt målvirksomheden udgør en potentiel fremtidig konkurrent til det digitale 

økosystem, beror ligeledes på, hvordan det relevante marked er defineret.188 Ek-

sempelvis vil en snæver markedsdefinition medføre, at det digitale økosystem 

og målvirksomheden ikke er på samme marked, hvorfor der i så fald er tale om 

en ikke-horisontal fusion hvor det ikke efter gældende ret er relevant at vurdere, 

om der er tale om en potentiel fremtidig konkurrent.189 

 
184 de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-Based View of the Start-Up. CPI 

Antitrust Chronicle May 2020, s. 53. 
185 Kommissionens meddelelse om henvisning af fusioner (2005/C 56/02), fodnote 45. 
186 Crémer et al. 2019, s. 112. 
187 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 10; Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det 

relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03). EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 

s. 0005 – 0013, pkt. 2. 
188 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 58. 
189 Se afsnit 3.2.2.3. 
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Det er vanskeligt at definere det relevante marked i fusionssager, der vedrører 

digitale økosystemers opkøb af potentielle fremtidige konkurrenter, især fordi 

det enkelte digitale økosystem er til stede på flere markeder, men stadig opererer 

som ét samlet økosystem.190 Markedsafgrænsningen kompliceres yderligere af, 

at den potentielle fremtidige konkurrent sjældent konkurrerer direkte på det di-

gitale økosystems kernemarked.191 Ofte vil den opkøbte virksomhed have ud-

viklet produkter eller tjenester, der ikke overlapper med det smalt afgrænsede 

marked, hvorpå det digitale økosystem har en dominerende stilling. Derfor er 

der mange fusioner, som kan karakteriseres som konglomeratfusioner, og derfor 

som udgangspunkt giver anledning til færre bekymringer i forhold til deres kon-

kurrencemæssige virkninger.192 

Udfordringerne ved afgrænsning af det relevante marked blev kommenteret af 

Kommissionen i Facebook/WhatsApp-fusionsafgørelsen, hvor det vurderedes at 

der var et vist markedsoverlap mellem sociale netværkstjenester og forbruger-

kommunikationsapps, og at linjerne mellem disse sløres, fordi hver af disse tje-

nester implementerer funktioner og egenskaber, der traditionelt har tilhørt den 

anden tjeneste.193 På trods heraf konkluderede Kommissionen, at sociale net-

værkstjenester tilbyder en rigere social oplevelse, bl.a. grundet muligheden for 

at angive interesser og aktiviteter, dele fotos og udtrykke meninger om andres 

brugeres indlæg, sammenlignet med forbrugerkommunikationsapps, der be-

grænser sig mere til simpel kommunikation mellem brugerne. De sociale net-

værkstjenester er således mere rettet mod at skabe en rigere oplevelse omkring 

den enkelte brugers digitale identitet.194 Anlæggelsen af en bredere markedsde-

finition kunne dog medføre risiko for overvurdering af de konkurrencemæssige 

begrænsninger, som forbrugerkommunikationsapps pålagde sociale netværk på 

overtagelsestidspunktet.195 Et andet eksempel er Facebook/Instagram-fusio-

nen196, der blev vurderet af OFT, hvor Instagrams ”product scope” blev 

 
190 Se afsnit 2.1.1. 
191 Crémer et al. 2019, s. 118. 
192 Gautier, A. & Lamesch, J. (2021). Mergers in the Digital Economy. Information Economics and Policy, vol. 54, s. 

11; Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 11-14. 
193 Facebook/WhatsApp, COMP/M.7217. Commission decision C(2014) 7239 final, pkt. 52. 
194 Facebook/WhatsApp, COMP/M.7217. Commission decision C(2014) 7239 final, pkt. 54. 
195 Crémer et al. 2019, s. 118-119. 
196 Facebook/Instagram, (ME/5525/12). Office of Fair Trading (OFT). 
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defineret til at være en foto-app og ikke et socialt netværk.197 I begge tilfælde 

konkurrerede målvirksomheden således med det digitale økosystem i et segment 

af økosystemet, der samtidig udgjorde et selvstændigt separat marked, og ud-

gjorde derved ikke tætte konkurrenter.198 Det illustrerer, at der på overtagelses-

tidspunktet muligvis (endnu) ikke er et tilstrækkeligt overlap mellem markedet 

hvor det digitale økosystem dominerer, og det separate, men ofte beslægtede 

marked, hvorpå den potentielle fremtidige konkurrent befinder sig.199 

Der er i praksis en tendens til snæver markedsafgrænsning. Det ses fx i Micro-

soft/Skype-fusionsafgørelsen, hvor Kommissionen definerede det ene relevante 

marked som ”consumer communications services”.200 Denne definition blev 

støttet af Retten i Cisco-sagen, der omhandlede to virksomheders anfægtelse af 

Kommissionens beslutning om godkendelse af denne fusion.201 En snæver mar-

kedsafgrænsning kan dog være problematisk, da der er risiko for at overse mål-

virksomhedens konkurrencemæssige potentiale, som er væsentlig i relation til 

killer og reverse killer acquisitions. Den disruptive innovation, der er væsentlig 

for det digitale marked, udgør også en udfordring i forbindelse med definitionen 

af det relevante marked, eftersom disruptiv innovation kan forælde eksisterende 

markeder og danne af nye markeder. Det harmonerer ikke med en fusionsana-

lyse, der baseres på definition af det relevante marked, da de fusionerende parter 

netop ikke vil være på samme marked.202 

Ovenstående viser, at den traditionelle definition af det relevante marked har 

svært ved at favne disse fusioner. Det medfører problemer i forhold til vurderin-

gen af, om der er tale om en potentiel fremtidig konkurrent. Udfordringen er at 

finde en markedsdefinition, der ikke er så snæver at konkurrencen fra potentielle 

fremtidige konkurrenter udviskes eller overses, men samtidig ikke er så bred, at 

konkurrencen kunstigt øges ud over hvad der reelt er tilfældet. 

 
197 Ibid., pkt. 9: “Instagram provides an app allowing users to take and modify photos and share those photos with other 

users on the Instagram network or post the photos to other social networks (including Facebook).” 
198 Crémer et al. 2019, s. 118. 
199 Crémer et al. 2019, s. 112. 
200 Microsoft/Skype, COMP/M.6281. Commission decision C(2011)7279, pkt. 10-17. 
201 Sag T-79/12, Cisco Systems og Messagenet mod Kommissionen, ECLI:EU:T:2013:635. 
202 Graef, I., Wahyuningtyas, S. Y., Valcke, P. (2014). How Google and others upset competition analysis: disruptive 

innovation and European competition law. 25th European Regional Conference of the International Telecommunica-

tions Society (ITS), Brussels, Belgium, 22-25 June 2014, s. 11. 
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Det overordnede problem ved vurdering af killer og reverse killer acquisitions 

er, at den nuværende tilgang til markedsafgrænsning har overvejende statisk ka-

rakter, hvilket ikke harmonerer med dynamiske markeder og disruptiv innova-

tion. Det er et væsentligt problem, fordi markedsafgrænsningen danner grund-

laget for den øvrige del af fusionsanalysen.203 

3.2.2.2 Markedsandele og koncentrationsgrad 

Markedsandele og koncentrationsgrad spiller traditionelt en stor rolle i vurde-

ringen af virksomhedernes konkurrencestyrke204, men har kun lille betydning 

ved fusioner, der involverer potentielle fremtidige konkurrenter, da disse per 

definition ikke udgør faktiske konkurrenter på markedet.205 Kommissionen kan 

dog tage højde for, at fusionen involverer en virksomhed, der fx grundet inno-

vation vil ekspandere betydeligt i den nærmeste fremtid.206 Der kan ligeledes 

tages hensyn til, at den ene af fusionsparterne er en potentiel konkurrent eller 

nylig indtræder på markedet, som har en beskeden markedsandel.207 Desuden 

har markedsandele og virksomhedernes nuværende markedsposition ikke betyd-

ning for, hvorvidt de fusionerende parters innovationspotentiale tages i betragt-

ning, da der tages højde for, at en virksomhed kan være særdeles innovativ uden 

at dette giver udslag i markedsandelene.208 

Kommissionen har i tidligere fusionsafgørelser, der involverede digitale økosy-

stemer, anvendt markedsandele ved vurdering af virksomhedernes konkurren-

cestyrke, fx i Google/DoubleClick-fusionsafgørelsen209 i 2008 og Microsoft/Ya-

hoo!-fusionsafgørelsen210 i 2010. Imidlertid slog Kommissionen i Micro-

soft/Skype-fusionsafgørelsen fra 2011 fast, at markedsandelene på dynamiske 

markeder, der udvikler sig hurtigt, ikke er den bedste proxy til at vurdere den 

markedsstyrke som udbyderne i sektoren for privat kommunikation har og at de 

kun giver en foreløbig indikation af konkurrencesituationen på disse dynamiske 

 
203 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 6. 
204 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 14; Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, 

pkt. 24. 
205 Viscusi, W. K., Harrington, Jr., J. E., & Sappington, D. E. M. (2018). Economics of Regulation and Antitrust, 5th 

edition, The MIT Press, s. 380. 
206 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 26a. 
207 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 20a. 
208 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 20b, 38. 
209 Google/DoubleClick, COMP/M.4731. Commission decision C(2008) 927 final, para. 96-118. 
210 Microsoft/Yahoo! Search Business, COMP/M.5727. Commission decision C(2010) 1077, para. 112-130. 
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markeder.211 Kommissionen slog ligeledes fast, at markedsandele kun giver en 

begrænset indikation af den konkurrencemæssige styrke på markedet for kom-

munikationstjenester for forbrugere, bl.a. fordi dette er en spirende og dynamisk 

sektor, hvor markedsandelene kan ændre sig hurtigt på kort tid.212 Dette syns-

punkt blev bekræftet af Retten, som tilføjede at ”[…] sektoren for privat kom-

munikation […] en ny sektor under udvidelse, som er kendetegnet ved korte in-

novationscyklusser, og hvorpå store markedsandele kan vise sig at være kortva-

rige. I en sådan dynamisk sammenhæng er store markedsandele ikke nødven-

digvis et tegn på en markedsmagt og dermed den varige skade for konkurrencen, 

som søges forebygget ved forordning nr. 139/2004.”213 Med henvisning til 

denne afgørelse anlagde Kommissionen samme synspunkt i Face-

book/WhatsApp-fusionsafgørelsen fra 2014, der ligeledes vedrørte sektoren for 

privat kommunikation.214 

Kommissionen har dermed udvist forståelse for markedsandelenes diminutive 

betydning på dynamiske markeder, men har indtil videre kun udtalt sig om sek-

toren for privat kommunikation. Det er derfor ikke bekræftet, hvorvidt oven-

nævnte synspunkter ligeledes er gyldige på andre dynamiske markeder. 

3.2.2.3 Konkurrencebegrænsende virkninger 

I forbindelse med problemstillingen omkring killer og reverse killer acquisitions 

er det relevant at undersøge de ikke-koordinerede virkninger af den pågældende 

fusion.215 I den forbindelse skal det undersøges, om der er tale om en fusion med 

en potentiel eller spirende konkurrent, og om fusionen skader innovation. I for-

hold til vurderingen af mulige konkurrencebegrænsende virkninger er der som 

nævnt væsentlig forskel på, hvordan hhv. horisontale og konglomeratfusioner 

vurderes216, hvorfor de behandles separat i det følgende. Efter analysens defini-

tion af begrebet har killer acquisitions alene horisontal karakter. En reverse kil-

ler acquisition kan både have horisontal eller konglomerat karakter. Forskellen 

er, at der ved horisontale fusioner ikke er tale om strategisk indtræden på et nyt 

 
211 Microsoft/Skype, COMP/M.6281. Commission decision C(2011)7279, para. 99. 
212 Microsoft/Skype, COMP/M.6281. Commission decision C(2011)7279, para. 78. 
213 Sag T-79/12, Cisco Systems og Messagenet mod Kommissionen, ECLI:EU:T:2013:635, pkt. 69. 
214 Facebook/WhatsApp, COMP/M.7217. Commission decision C(2014) 7239 final, pkt. 99. 
215 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 22; Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, 

pkt. 17. 
216 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 11-14. 
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marked gennem opkøb, da det digitale økosystem allerede er til stede på dette 

marked.217 

3.2.2.3.1 Horisontale fusioner 

3.2.2.3.1.1 Potentielle og spirende konkurrenter 

Vurderingen af potentiel konkurrence tages ikke i betragtning ved markedsaf-

grænsningen. Først under en konkret analyse af fusionen fastslås det, om den 

potentielle konkurrence faktisk vil medføre en effektiv konkurrencebegræns-

ning.218 En fusion mellem en etableret virksomhed og en potentiel konkurrent 

kan have samme konkurrencebegrænsende virkninger som en fusion mellem to 

faktiske konkurrenter på det pågældende marked, og vil derved kunne hindre 

den effektive konkurrence betydeligt.219 Det forudsætter dog, at den potentielle 

konkurrent allerede udøver en betydelig begrænsende indflydelse på markedet 

og adfærden herpå, eller der skal være betydelig sandsynlighed for, at den po-

tentielle konkurrent uden fusionen bliver en effektiv konkurrent. Derudover er 

det et krav, at der ikke eksisterer tilstrækkeligt mange andre potentielle konkur-

renter, der vil kunne opretholde et tilstrækkeligt konkurrencemæssigt pres efter 

fusionen.220 Der er derfor en del betingelser, som skal være opfyldt før Kom-

missionen anser fusionen som værende en fusion med en potentiel konkurrent. 

Ingen af retningslinjerne nævner spirende konkurrenter, og tager derfor ikke 

højde for truslen fra disse konkurrenter, som per definition ikke kan opfylde de 

betingelser, der opstilles for at betegnes som værende potentielle konkurrenter. 

Det kan være problematisk, da der er risiko for, at denne type fremtidige kon-

kurrents konkurrencemæssige potentiale ikke inddrages i fusionskontrollen. Ri-

sikoen herfor vil alt andet lige være større på det digitale marked, der er hurtigt 

voksende og innovativ af natur, og derfor giver gode muligheder for eksistensen 

af spirende konkurrenter.221 Udfordringen omkring spirende konkurrenter er, at 

 
217 Fx Google/YouTube-fusionen (Google/YouTube (Google Inc.; YouTube, Inc., (20070088). Federal Trade Commis-

sion (FTC))), som blev godkendt af The Federal Trade Commission (FTC) (Kawamoto, D. (06.11.2006). Google-

YouTube merger clears antitrust review. CNet. https://www.cnet.com/news/google-youtube-merger-clears-antitrust-re-

view/). På tidspunktet for fusionen leverede Google en mindre succesfuld gratis online videohostingtjeneste kaldet 

”Google Videos” (Witt, A. C. (2020), Big Tech Acquisitions: The Return of Conglomerate Merger Control? 

Forthcoming, Concurrences No 3-2020, s. 1). 
218 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret 

(97/C 372/03). EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s. 0005 – 0013, pkt. 24. 
219 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 58. 
220 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 59-60. 
221 Se afsnit 2.2.1. 

https://www.cnet.com/news/google-youtube-merger-clears-antitrust-review/
https://www.cnet.com/news/google-youtube-merger-clears-antitrust-review/
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fokus bør være på arten og potentialet af den spirende konkurrents produkt eller 

innovation, og ikke på den forventede konkurrence med det digitale økosystems 

eksisterende produkter. Det er således det innovative potentiale, der er væsent-

ligt, og det er svært at tage højde for dette, når afgrænsningen af det relevante 

marked tillægges så stor vægt.222 

Mange peger på Facebook/WhatsApp-fusionen223 som en fusion, der har redu-

ceret potentiel fremtidig konkurrence.224 Set i bagklogskabens lys må både In-

stagram og WhatsApp kunne karakteriseres som spirende konkurrenter, der kon-

kurrerede på komplementære markeder, men som havde gode udsigter til at 

kunne konkurrere mod Facebook på markedet for sociale netværk. I stedet fik 

Facebook fjernet denne potentielle fremtidige konkurrence og udbygget sit øko-

system med de nye tjenester og brugere.225 I Facebook/WhatsApp-fusionsafgø-

relsen fandt Kommissionen ingen indikationer på, at WhatsApp havde planer om 

at blive et socialt netværk, der ville konkurrere med Facebook.226 Kommissio-

nen fandt desuden, at parterne ikke var tætte konkurrenter, da der var betydelige 

forskelle mellem de to tjenesters funktionaliteter.227 Afgørelsen understreger 

igen markedsafgrænsningens betydning. 

Selvom der er en vis sandsynlighed for, at den opkøbte virksomhed på et tids-

punkt ville være trådt ind på det pågældende marked i det kontrafaktiske scena-

rie, kan det være svært eller endda umuligt at bevise på overtagelsestidspunk-

tet.228 Det kan være problematisk, at Kommissionen er tvunget til at underbygge 

sin konstatering af, at den potentielle konkurrent planlægger at træde ind på 

markedet, med beviser og dokumentation, som sandsynligvis er svære at opnå. 

 
222 Hemphill, S. C. & Wu, T. (2020). Nascent Competitors. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 168. Working 

paper. New York University Law & Economics Research Paper No. 20-50, s. 1897; afsnit 3.2.2.1. 
223 Facebook/WhatsApp, COMP/M.7217. Commission decision C(2014) 7239 final. 
224 Se fx Motta, M. & Peitz, M. (2021). Big Tech Mergers. Information Economics and Policy, volume 54; Caffarra et 

al. 2020; Latham, O, Tecu, I., & Bagaria, N. (2020). Beyond Killer Acquisitions: Are There More Common Potential 

Competition Issues in Tech Deals and How Can These Be Assessed? CPI Antitrust Chronicle May 2020; Newman, J. 

M. (2019). Antitrust in Digital Markets. Vanderbilt Law Review, vol. 72:5, 1497; Podszun, R. (2019). Digital ecosys-

tems, decision-making, competition and conumers – On the value of autonomy for competition. Working paper. 
225 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167, s. 147. 
226 Facebook/WhatsApp, COMP/M.7217. Commission decision C(2014) 7239 final, pkt. 145. 
227 Facebook/WhatsApp, COMP/M.7217. Commission decision C(2014) 7239 final, pkt. 158. Se også afsnit 3.2.2.1. 
228 Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020b). Startup Acquisitions, Error Costs, and Antitrust Policy. The University of 

Chicago Law Review, vol. 87, no. 2. pp. 331-356, s. 341. 
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Når en potentiel konkurrent opkøbes tidligt i dens levetid, vil der desuden sjæl-

dent foreligge planer for dette.229 

Ved vurderingen af om en fusion er forenelig med det indre marked er det Kom-

missionen, der har bevisbyrden230, men som ovenstående viser, kan det være 

svært med tilstrækkelig grad af sikkerhed at bevise, at der er tale om en potentiel 

fremtidig konkurrent.231 Efter gældende ret kan der ikke af fusionsforordningen 

udledes en generel formodning for en anmeldt fusions forenelighed eller ufor-

enelighed med det indre marked.232 Derudover er bevisstandarden den samme 

for Kommissionen ved godkendelse og blokering af en fusion.233 Det følger af 

retspraksis, at Kommissionen enten skal godkende eller blokere fusionen, alt 

efter hvilke konsekvenser det er mest sandsynligt, at den pågældende fusion vil 

få.234 Der er derved tale om en sandsynlighedsvurdering, og Kommissionen er 

ikke forpligtet til uden rimelig tvivl at godtgøre, at en fusion ikke skaber kon-

kurrencemæssige problemer.235 Ovenstående medfører, at Kommissionen god-

kender den pågældende fusion, når det er mere sandsynligt end ikke, at fusionen 

er konkurrencefremmende eller neutral, og omvendt blokerer fusionen, når det 

er mere sandsynligt end ikke, at fusionen er konkurrencebegrænsende. Denne 

bevisstandard er ikke i tråd med økonomiske overvejelser, da den på medfører, 

at Kommissionen alene fokuserer på sandsynligheden for de mulige konkurren-

cebegrænsende virkninger, og ikke inddrager omkostningerne ved enten at blo-

kere en ikke-konkurrencebegrænsende fusion eller tillade en konkurrencebe-

grænsende fusion. Det kan være problematisk på det digitale marked, hvor sand-

synligheden for fejl er stor og hvor omkostningerne ved at tillade konkurrence-

begrænsende fusioner kan være høje grundet den hurtige markedsudvikling.236 

 

 

 
229 Crémer et al. 2019, s. 119. 
230 Fusionsforordningens art. 2; Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner; Retningslinjer for vurdering af ikke-

horisontale fusioner; Fejø, J. & Ølykke, G. S. (2014). EU-Konkurrenceret – Almindelig del, 5. udgave, Jurist- og Øko-

nomforbundets Forlag, s. 526. 
231 Crémer et al. 2019, s. 112. 
232 Sag C-413/06 P, Bertelsmann og Sony mod Impala, ECLI:EU:C:2008:392, pkt. 48. 
233 Sag C-413/06 P, Bertelsmann og Sony mod Impala, ECLI:EU:C:2008:392, pkt. 46; Bourreau, M. & de Streel, A. 

(2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 34. 
234 Sag C-413/06 P, Bertelsmann og Sony mod Impala, ECLI:EU:C:2008:392, pkt. 52. 
235 Sag T-79/12, Cisco Systems og Messagenet mod Kommissionen, ECLI:EU:T:2013:635, pkt. 47. 
236 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 34. 
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3.2.2.3.1.2 Innovation ved horisontale fusioner 

Effekten på innovation er en af de effekter, der skal analyseres i forbindelse med 

vurderingen af en fusion. På denne måde er den konkurrencemæssige skade, der 

forårsages som følge af en reduktion af innovation, på lige fod med fx prisstig-

ninger eller en reduktion af output, valgmuligheder eller kvalitet, som fusions-

kontrollen har til formål at forhindre fusioner, der medfører.237 Derfor kan tab 

af innovation sagtens udgøre kernen i vurderingen af en fusions konkurrencebe-

grænsende virkninger. Selvom innovation indgår som en vigtig del af vurderin-

gen, så er selve begrebet ”innovation” imidlertid ikke defineret nogen steder i 

de EU-retlige rammer for fusionskontrol, hvilket giver plads til et betydeligt 

skøn i vurderingen af mulig skade på innovationen.238 Det er i praksis vanskeligt 

at vurdere en fusions påvirkning på innovationen.239 

I tidligere fusionsafgørelser, der vedrørte andre markeder end det digitale, har 

Kommissionen håndteret den tidlige eliminering af konkurrencetrusler i en in-

novationsfase, der går forud for konkurrence på produktmarkedet (”pipeline 

products”).240 Et eksempel herpå er Dow/DuPont-fusionsafgørelsen241, hvor 

Kommissionen anlagde en bredere innovationsskadesteori242 end tidligere. Hvor 

Kommissionen tidligere havde fokus på innovation og udvikling af produkter 

og tjenester, hvor en væsentlig del af R&D-processen var fuldført, overvejede 

Kommissionen i Dow/DuPont-fusionen dennes virkninger på de samlede R&D-

investeringer, hvoraf nogle først fulgte efter gennemførelse af fusionen.243 I 

samme afgørelse konkluderede Kommissionen, at fusioner kan betragtes som 

konkurrencebegrænsende i et dynamisk perspektiv, også selvom de medfører 

positive statiske effekter.244 

 
237 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 8 European Commission: Directorate-General for Compe-

tition. (2016). Competition policy brief: EU merger control and innovation. Discussion Paper 2016-01, s. 3. 
238 Karolczyk, P. & Le Croy, K. (2018). Navigating the Digital Age: The European Commission’s Differing Approaches 

to Merger Control and Abuse of Dominance in the Digital Sector. CPI Antitrust Chronicle February 2018, s. 46. 
239 De Coninck, R. (2016). Innovation in EU Merger control: in need of a consistent framework. Competition Law & 

Policy Debate, vol. 2, issue 3. September 2016, s. 45. 
240 Crémer et al. 2019, s. 120. 
241 Dow/DuPont, COMP/M.7932. Commission decision C(2017) 1946 final. 
242 Fra engelsk, “innovation theory of harm”. 
243 Jullien, B. & Lefouili, Y. (2018). Horizontal Mergers and Innovation. Journal of Competition Law & Economics, 

14(3), pp. 364–392, s. 364-365. 
244 Denicolò, V. & Polo, M. (2018). The Innovation Theory of Harm: An Appraisal. IEFE Working Papers 103, IEFE, 

Center for Research on Energy and Environmental Economics and Policy, Universita' Bocconi, Milano, Italy, s. 2. 
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Selvom innovationsskadesteorien ikke er industrispecifik og derved også kan 

finde anvendelse ved fusioner på det digitale marked, er dens anvendelighed på 

fusionssager, der vedrører digitale økosystemers opkøb af potentielle fremtidige 

konkurrenter, dog tvivlsom, da den vedrørte en fusion mellem faktiske konkur-

renter på det pågældende marked og fordi det digitale marked er anderledes end 

det konkrete marked i sagen.245 

Af ovenstående ses således, at der i relation til digitale økosystemers opkøb af 

potentielle fremtidige konkurrenter ikke er nogen klar gældende ret for vurde-

ringen af disse. Det er derfor ikke tydeligt, hvordan disse typer fusioners effekt 

på innovationen vurderes under SIEC-testen. Desuden har der været en del kritik 

af innovationsskadesteorien, hvilket illustrerer, at det ikke kun er i relation til 

fusioner på det digitale marked, at innovation er svært at vurdere.246 

Det er væsentligt at bemærke, at selvom EU-fusionskontrol i høj grad er baseret 

på den markedsbaserede tilgang, så kan Kommissionen stadig efter SIEC-testen 

vurdere, om en fusion vil mindske incitamenterne til innovation i fremtiden uden 

at være tvunget til at specificere markedet for denne innovation.247 Dette kan 

være væsentligt i forbindelse med disruptiv innovation, hvor det pågældende 

marked ikke nødvendigvis eksisterer endnu.248 Inddragelsen af et fokus på spi-

rende konkurrenter gør naturligvis vurderingen af fusionen mere spekulativ end 

det er tilfældet med potentielle konkurrenter, da Kommissionen i så fald beskyt-

ter konkurrencen på et fremtidigt marked. Det er generelt en udfordring at vur-

dere innovation på markeder, der endnu ikke eksisterer.249 

 

 
245 Dow/DuPont, COMP/M.7932. Commission decision C(2017) 1946 final, pkt. 2000; Crémer et al. 2019, s. 120. Se 

(de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-Based View of the Start-Up. CPI 

Antitrust Chronicle May 2020) for andet synspunkt. 
246 Se fx Jullien, B. & Lefouili, Y. (2018). Horizontal Mergers and Innovation. Journal of Competition Law & Econom-

ics, 14(3), pp. 364–392; Denicolò, V. & Polo, M. (2018). The Innovation Theory of Harm: An Appraisal. IEFE Working 

Papers 103, IEFE, Center for Research on Energy and Environmental Economics and Policy, Universita' Bocconi, Mi-

lano, Italy. 
247 Graef, I., Wahyuningtyas, S. Y., Valcke, P. (2014). How Google and others upset competition analysis: disruptive 

innovation and European competition law. 25th European Regional Conference of the International Telecommunica-

tions Society (ITS), Brussels, Belgium, 22-25 June 2014, s. 15. 
248 Graef, I., Wahyuningtyas, S. Y., Valcke, P. (2014). How Google and others upset competition analysis: disruptive 

innovation and European competition law. 25th European Regional Conference of the International Telecommunica-

tions Society (ITS), Brussels, Belgium, 22-25 June 2014, s. 11. 
249 De Coninck, R. (2016). Innovation in EU Merger control: in need of a consistent framework. Competition Law & 

Policy Debate, vol. 2, issue 3. September 2016, s. 45-46. 
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3.2.2.3.2 Konglomeratfusioner 

Ved konglomeratfusioner er det efter gældende ret ikke relevant at undersøge, 

om der er tale om en fusion med en potentiel konkurrent, da fusionsparterne ved 

ikke-horisontale fusioner per definition ikke er aktive på samme relevante mar-

ked.250 Problemet er imidlertid at der kan være tale om potentielle fremtidige 

konkurrenter, hvorved den pågældende fusion så i højere grad vil have karakter 

af at være en horisontal fusion. 

Ved konglomeratfusioner er de etablerede skadesteorier inden for ikke-koordi-

nerede virkninger i det væsentligste begrænset til at være afskærmningseffekter, 

hvor fusionen hindrer eller fjerner faktiske eller potentielle konkurrenters ad-

gang til forsyninger eller markeder og dermed mindsker deres evne og/eller in-

citament til at konkurrere.251 Desuden kan kombinationen af produkter på be-

slægtede markeder give den fusionerede virksomhed mulighed for og incitament 

til at udnytte en stærk markedsstilling på et marked til at tiltvinge sig konkur-

rencefordele på et andet marked gennem tying, bundling eller andre former for 

ekskluderende praksis. Kommissionen undersøger både, om den fusionerende 

virksomhed har mulighed for og økonomisk incitament til afskærmning og der-

udover også om en sådan afskærmningsstrategi vil skade konkurrencen og der-

med forbrugerne betydeligt.252 På samme måde som ved horisontale fusioner 

kan effekten på innovation indgå i vurderingen af en konglomeratfusion.253 Det 

er ligeledes angivet, at Kommissionen også vil foretage en indgående undersø-

gelse af fusioner, der involverer en virksomhed, der sandsynligvis vil ekspan-

dere betydeligt i den nærmeste fremtid, fx på grund af innovation, selvom denne 

har en markedsandel under 30 %.254 Spørgsmålet er herefter, hvordan bundling, 

tying og andre former for ekskluderede praksis potentielt kan påvirke innovation 

i konglomeratfusioner, der vedrører digitale økosystemers opkøb af potentielle 

fremtidige konkurrenter. 

Digitale økosystemers brug af bundling kan have en negativ påvirkning på po-

tentielle fremtidige konkurrenters evne til at innovere og indtræde på markedet 

 
250 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 2. 
251 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 18, 93. 
252 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 93-94. 
253 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 10. 
254 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 25-26. 
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gennem produktinnovation.255 Desuden forstærker selve eksistensen af økosy-

stemet de konkurrencemæssige virkninger af bundling.256 Ikke-horisontale fusi-

oner kan også indebære afskærmningsscenarier, der hindrer innovation fra andre 

markedsaktører, eksempelvis når en konkurrent sandsynligvis vil miste adgang 

til den fusionerende enheds produkt, der er nødvendigt for at konkurrenten kan 

innovere og forblive på markedet.257 Ved konglomeratfusioner kan ikke-koor-

dinerede virkninger også bestå af sammenlægning af relevante ressourcer såsom 

data, hvilket Kommissionen allerede har inddraget i flere sager.258 

Kommissionen tager således højde for afskærmningseffekter, men derudover er 

problemet – på samme måde som ved horisontale fusioner – at det ikke efter 

gældende ret er tydeligt, hvordan innovation skal vurderes når det kommer til 

fusioner på det digitale marked. Derudover er der heller intet klart svar i gæl-

dende ret på, hvordan den konkurrencebegrænsende virkning, der kan følge ved 

fjernelsen af potentielle fremtidige konkurrenter, skal håndteres. Der er derfor 

behov for nye eller modificerede skadesteorier på dette område.259 

Kommissionens bevisstandard ved konglomeratfusioner er relativt høj.260 Den 

høje bevisstandard begrundes med, at konglomeratfusioner efter den industri-

økonomiske litteratur generelt betragtes som neutrale eller endda gavnlige for 

konkurrencen på de berørte markeder.261 Selvom der har været fremgang i for-

hold til, hvor ofte Kommissionen har undersøgt konglomerate effekter i opkøb 

foretaget af digitale økosystemer i de seneste år, er ingen af disse fusioner blevet 

blokeret, hvilket kan indikere, at det er svært for Kommissionen i praksis at be-

vise de konkurrencebegrænsende virkninger.262 

 

 
255 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 15. 
256 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 36. 
257 European Commission: Directorate-General for Competition. (2016). Competition policy brief: EU merger control 

and innovation. Discussion Paper 2016-01, s. 3. 
258 Crémer et al. 2019, s. 121. 
259 Crémer et al. 2019, s. 121f. 
260 Sag C-413/06 P, Bertelsmann og Sony mod Impala, ECLI:EU:C:2008:392, pkt. 50; Sag C-12/03 P, Tetra Laval mod 

Kommissionen, ECLI:EU:C:2005:87, pkt. 44; Sag T-79/12, Cisco Systems og Messagenet mod Kommissionen, 

ECLI:EU:T:2013:635, pkt. 117; Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Po-

licy, s. 35. 
261 Sag T-5/02, Tetra Laval mod Kommissionen, ECLI:EU:T:2002:264, pkt. 155; Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). 

Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 35. 
262 Witt, A. C. (2020), Big Tech Acquisitions: The Return of Conglomerate Merger Control? Forthcoming, Concurrences 

No 3-2020, s. 3. 
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3.2.2.4 Effektivitetsgevinster 

På trods af mulige konkurrencebegrænsende virkninger er der også betydelige 

effektivitetsgevinster forbundet med digitale økosystemers opkøb af potentielle 

fremtidige konkurrenter, fortrinsvis ved reverse killer acquisitions.263 Modsat er 

det ved killer acquisitions svært at forestille sig, at der er effektivitetsgevinster, 

som kan ophæve de konkurrencebegrænsende virkninger forbundet hermed. 

Før eventuelle effektivitetsgevinster kan inddrages i vurderingen af den pågæl-

dende fusion og potentielt opveje dennes konkurrencebegrænsende virkninger, 

skal de opfylde de kumulative betingelser hertil: være til gavn for forbrugerne, 

fusionsspecifikke og påviselige.264 Det er de fusionerende parter, der har bevis-

byrden for dokumentation af effektivitetsgevinsterne.265 Effektivitetsgevin-

sterne skal udligne de konkurrencebegrænsende virkninger af den pågældende 

fusion, og afvejningen mellem disse er udfordrende, da der er stor usikkerhed 

forbundet hermed.266 Derudover forudsætter betingelserne en kvantificering af 

effektivitetsgevinsterne, hvilket er vanskeligt i relation til dynamisk efficiens, 

der er relevant for fusionssager, der involverer disruptiv innovation.267 Når det 

ikke er muligt at kvantificere effektivitetsgevinsterne, kan Kommissionen stadig 

inddrage dem, hvis det er muligt at forudse en klart påviselig ikke-ubetydelig 

positiv virkning for forbrugerne.268 På trods heraf er der dog stadig tale om krav, 

der er svære at opfylde.269 Bevisbyrden og -standarden er så høj, at det næsten 

er umuligt.270 

Det er problematisk, at vurderingen af eventuelle effektivitetsgevinster ved disse 

fusioner ikke kan opgøres optimalt, eftersom vurderingen af effektivitets-

 
263 Se afsnit 2.4.2.1. 
264 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 78; Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, 

pkt. 53. 
265 Fusionsforordningen, betragtning 29; Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 12; Retningslinjer for 

vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 92. 
266 Crémer et al. 2019, s. 122-123. 
267 Graef, I., Wahyuningtyas, S. Y., Valcke, P. (2014). How Google and others upset competition analysis: disruptive 

innovation and European competition law. 25th European Regional Conference of the International Telecommunica-

tions Society (ITS), Brussels, Belgium, 22-25 June 2014, s. 15. 
268 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 86. 
269 Graef, I., Wahyuningtyas, S. Y., Valcke, P. (2014). How Google and others upset competition analysis: disruptive 

innovation and European competition law. 25th European Regional Conference of the International Telecommunica-

tions Society (ITS), Brussels, Belgium, 22-25 June 2014, s. 15. 
270 De Coninck, R. (2016). Innovation in EU Merger control: in need of a consistent framework. Competition Law & 

Policy Debate, vol. 2, issue 3. September 2016, s. 48. 
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gevinster udgør en integreret del af fusionsanalysen.271 Formålet og hensynet 

bag inddragelsen af effektivitetsgevinster er tydeligt, og dette formål bør søges 

bevaret også i vurderingen af disse fusioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
271 Fusionsforordningen, præamblen, betragtning 29; Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, afsnit VII; 

Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 115-118. 
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Kapitel 4: Integreret analyse 

4.1 Behov for revidering af tilgangen til disse fusioner? 

Det blev i den økonomiske analyse konkluderet, at killer og reverse killer acqui-

sitions kan have konkurrencebegrænsende virkninger, og det følger af konklu-

sionen i den juridiske analyse, at gældende ret på forskellig vis er udfordret i 

relation til vurdering af disse. På baggrund heraf vurderes det, at der er behov 

for en revidering af tilgangen til disse fusioner. 

Der er uenighed om, hvilken og hvor meget revidering, der er behov for.272 Hvor 

flere som nævnt har givet udtryk for, at der er underhåndhævelse i relation til 

disse fusioner, har andre pointeret, at der ikke nødvendigvis har været under-

håndhævelse med hensyn til det optimale niveau af håndhævelse.273 Uanset 

hvad bør vi være opmærksomme på, at det valgte niveau af håndhævelse ikke 

har en negativ effekt på innovationen.274 Derudover bør vi være opmærksom på 

risikoen for hhv. type I-fejl, hvor ikke-konkurrencebegrænsende fusioner blo-

keres, og type II-fejl, hvor konkurrencebegrænsende fusioner tillades, bl.a. fordi 

disruptiv innovation er svært at identificere.275 I sidste ende handler det om, 

hvorvidt forbrugervelfærden skades af den pågældende fusion.276 

Uanset hvilke mulige løsningsforslag, der opstilles, skal fusionskontrolreglerne 

grundlæggende besvare to spørgsmål: (1) hvordan sikres det, at potentielt 

 
272 Se fx Crémer et al. 2019, s. 116f, 124; OECD. (2020). Start-ups, Killer Acquisitions and Merger Control – Back-

ground Note. DAF/COMP(2020)5. 
273 Cabral, L. (2021). Merger Policy in Digital Industries. Information Economics and Policy, vol. 54, s. 6. Han argu-

menterer desuden for, at det ikke kan udelukkes, at den optimale fusionspolitik på det digitale marked i gennemsnit fører 

til ex post underhåndhævelse. 
274 Cabral, L. (2021). Merger Policy in Digital Industries. Information Economics and Policy, vol. 54, s. 6. Uddybes i 

afsnit 4.4. 
275 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 5. 
276 D’udekem, B., Mathur, D., & Van Audenrode, M. (2020). Remember Stacker? Another Look at “Killer” Acquisitions 

in the Digital Economy. CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 4. 
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problematiske fusioner anmeldes og undersøges; og (2) hvordan vurderes disse 

fusioners forenelighed med det indre marked. 

4.2 Tiltag vedrørende omsætningstærskler og henvisning til       

Kommissionen 

Som tidligere vist er der mange fusioner involverende digitale økosystemer og 

potentielle fremtidige konkurrenter, der grundet omsætningstærsklerne ikke be-

handles af Kommissionen. Det er ligeledes vist, at henvisningsmekanismen ikke 

nødvendigvis er optimal. Der har fra flere sider været forslag til, hvordan pro-

blemstillingen kan håndteres. En del vedrører tilpasning af nugældende omsæt-

ningstærskler eller revidering af henvisningsmekanismen.277 Andre har dog ar-

gumenteret for det modsatte, bl.a. med henvisning til den øgede administrative 

byrde, transaktionsomkostningerne og retssikkerheden i forhold til anmel-

delse.278 I det følgende analyseres og vurderes forskellige fremsatte tiltag. 

4.2.1 Omsætningstærsklerne 

Diskussionen omkring et muligt behov for revidering af omsætningstærsklerne 

er ikke ny. I relation til opkøb af små innovative virksomheder og effekten på 

innovation udtalte konkurrencekommissær Margrethe Vestager i 2016, at Kom-

missionen ville undersøge om en ændring af omsætningstærsklerne ville være 

gavnligt. Hun påpegede desuden, at det ikke er muligt for fusionskontrolreglerne 

at beskytte innovation, hvis de relevante fusioner ikke bliver undersøgt.279 På 

nuværende tidspunkt har Kommissionen ikke revideret omsætningstærsklerne, 

men de har ændret tilgang i forhold til henvisningsmekanismen, hvilket uddybes 

nedenfor.  

 
277 Se fx Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 32; Gautier, A. & 

Lamesch, J. (2021). Mergers in the Digital Economy. Information Economics and Policy, vol. 54; Motta, M. & Peitz, 

M. (2021). Big Tech Mergers. Information Economics and Policy, volume 54; Furman, J., Coyle, D, Fletcher, A., 

McAuley, D., Marsden, P. (2019). Unlocking digital competition. Report of the Digital Competition Expert Panel, 

March 2019. 
278 Se fx Crémer et al. 2019, s. 113f. 
279 Vestager, M. Competition: the mother of invention. (18. april 2016). European Competition and Consumer Day, 

Amsterdam, The Netherlands. 
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Fra andre sider har der været opstillet forslag om revidering af omsætnings-

tærsklerne, bl.a. baseret på erfaringer fra flere medlemslande.280 Østrig og Tysk-

land har for nyligt introduceret en transaktionsværdibaseret omsætningstærskel, 

hvor fusionen er anmeldelsespligtig ved en transaktionsværdi, der overstiger 

hhv. 200 mio. euro i Østrig og 400 mio. euro i Tyskland.281 Disse kan opfange 

fusioner, hvor transaktionsværdien er langt større end målvirksomhedens om-

sætning, hvilket kan indikere stort innovativt potentiale.282 

Derudover foreslås en omsætningstærskel baseret på økonomisk goodwill; en 

proportional test af målvirksomhedens netto materielle aktiver i forhold til trans-

aktionsværdien.283 Testen er konceptuel og kan derfor tilpasses den enkelte kon-

kurrencemyndigheds administrative kapacitet og holdning til opvejningen mel-

lem type I-fejl og type II-fejl.284 Testen er baseret på observationer af, at trans-

aktionsværdierne ved køb af nystartede virksomheder, der ofte er meget store, 

afspejler den værdi, som køber forventer at realisere ved at mindske fremtidig 

konkurrence og styrkelse af konkurrencepositionen.285 Herved afspejler denne 

test hensigten og den bagvedliggende økonomiske logik ved køb af nystartede 

virksomheder, bl.a. at begrænse fremtidig konkurrence. Af samme årsag er 

denne test muligvis bedre end den ovennævnte transaktionsværdibaserede om-

sætningstærskelværdi.286 

Den økonomiske analyse havde fokus på analyse af effekten på innovation, 

hvorfor der ikke er økonomisk belæg for at fremsætte forslag til tiltag relateret 

til omsætningstærsklerne. Det påpeges alene, at de nuværende omsætnings-

tærskler udgør et problem ved disse fusioner. 

 
280 Se fx Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 32; Gautier, A. & 

Lamesch, J. (2021). Mergers in the Digital Economy. Information Economics and Policy, vol. 54, s. 11; Motta, M. & 

Peitz, M. (2021). Big Tech Mergers. Information Economics and Policy, volume 54, s. 13. 
281 Jf. Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, para. 9 (4) (Østrig) og Gesetz gegen Wett-

bewerbsbeschränkungen, para. 35 (1a) (Tyskland). 
282 Crémer et al. 2019, s. 115. 
283 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167, s. 143. 
284 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167., s. 143, 162. 
285 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167., s. 144, 166. 
286 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167, s. 166. 
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4.2.2 Henvisningsmekanismen 

Kommissionen udgav i marts 2021 en vejledning om fusionsforordningens art. 

22287, med det formål at præcisere artiklens anvendelse i forhold til visse kate-

gorier af fusionssager.288 Vejledningen eksemplificerer bl.a., at en henvisning 

efter art. 22 er passende, når omsætningen for mindst den ene af fusionsparterne 

ikke reflekterer dens faktiske eller fremtidige konkurrencepotentiale.289 Det 

nævnes ikke direkte, men vejledningen må ses som et tiltag, der især har til for-

mål at opfange killer og reverse killer acquisitions.290 Vejledningen er udtryk 

for et skift i forhold til tidligere praksis, hvor Kommissionen søgte at modvirke 

henvisninger via art. 22, når den pågældende fusion ikke var omfattet af det 

henvisende medlemslands nationale fusionstærskler. Denne praksis var især be-

grundet i, at sådanne transaktioner sandsynligvis ikke ville have en væsentlig 

indvirkning på det indre marked.291 

Markedsudviklingen de seneste år har imidlertid medført en gradvis stigning i 

antallet af fusioner, der involverer virksomheder med lav omsætning, som har 

potentiale til at spille en væsentlig konkurrencemæssig rolle på markedet, især 

på det digitale marked og i sektorer, hvor innovation er et vigtigt konkurrence-

parameter.292 Det er med tanke på denne udvikling, at Kommissionen nu skifter 

strategi, og inden for visse kategorier af fusioner tilskynder til og accepterer 

henvisninger i tilfælde, hvor den henvisende medlemsstat ikke har indledende 

kompetence i sagen, så længe betingelserne293 for henvisning efter art. 22 er 

opfyldt.294 

Den nye vejledning ekspliciterer desuden muligheden for at henvise en allerede 

afsluttet fusionssag til Kommissionen. Muligheden er implicit angivet i fusions-

forordningens art. 22, stk. 4. Kommissionen gør dog samtidig klart, at den 

 
287 Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22 of the Merger Regulation to 

certain categories of cases (C(2021) 1959 final)), Brussels, 26.3.2021 (herefter ‘Commission Guidance on the applica-

tion of the referral mechanism set out in Article 22’). 
288 Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22, pkt. 1. 
289 Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22, pkt. 19. 
290 Levy, N., Snelders, R., Cook, C.J., & Rimsa, A. (23.04.2021). European Commission Implements New Policy To 

Investigate Transactions That Would Otherwise Escape Merger Review. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, s. 1. 
291 Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22, pkt. 8; Kommissionens 

meddelelse om henvisning af fusioner (2005/C 56/02), pkt. 45. 
292 Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22, pkt. 9. 
293 Der skal være tale om en transaktion, der påvirker samhandelen mellem medlemsstater og hvor der er fare for, at den 

vil påvirke konkurrencen betydeligt i den eller de medlemsstater, der har fremsat anmodningen, jf. art. 22, stk. 1. 
294 Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22, pkt. 11. 
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generelt ikke vil overveje en henvisning, hvis fusionen er gennemført for mere 

end seks måneder siden.295 Dette – samtidig med opfordringen til øget brug af 

art. 22 – kan føre til usikkerhed for de fusionerende parter296 og forringer den 

retlige sikkerhed, bl.a. ved fusioner, der ikke møder hverken nationale eller de 

EU-retlige omsætningstærskler.297 Ændringen har øjeblikkelig virkning og kræ-

ver ingen ændring af fusionsforordningen.298 

Øget fokus på disse typer fusioner vurderes at være et skridt i den rigtige retning, 

men valget af fremgangsmåde er tvivlsom, da der vurderes at være væsentlige 

problemer forbundet hermed. For det første er det fortsat en udfordring, at Kom-

missionen ved henvisning via art. 22 kun kan undersøge fusionens virkninger 

på medlemsstater, der har tilsluttet sig anmodningen om henvisning, medmindre 

en undersøgelse af virkning på andre medlemsstater er nødvendig.299 For det 

andet vil henvisningerne til Kommissionen ikke nødvendigvis være forudsige-

lige, og det kan være utilstrækkeligt at stole på dem, da kun et begrænset antal 

af medlemsstaterne benytter ikke-omkostningsbaserede tærskler.300 Afslut-

ningsvis har ændringen i tilgangen til art. 22 naturligvis heller ikke ændret på 

problemerne relateret til art. 4, stk. 5.301 

Det vurderes derfor, at Kommissionens ændring af tilgang til henvisninger via 

art. 22 ikke har løst de udfordringer, som tidligere er påpeget i relation til an-

meldelse af disse fusioner. 

 

 

 
295 Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22, pkt. 21. 
296 Kuhn, T., Wienke, T., Jourdan, J., & Czapracka, K. (18.11.2020). Catch-22: The European Commission Keeps 

Broadening Merger Control Intervention Powers and Gives a Glimpse of The Future. Kluwer Competition Law Blog; 

Levy, N., Snelders, R., Cook, C.J., & Rimsa, A. (23.04.2021). European Commission Implements New Policy To Inves-

tigate Transactions That Would Otherwise Escape Merger Review. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, s. 2. 
297 Levy, N., Snelders, R., Cook, C.J., & Rimsa, A. (23.04.2021). European Commission Implements New Policy To 

Investigate Transactions That Would Otherwise Escape Merger Review. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, s. 7. 
298 Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22, pkt. 11. I relation hertil kan 

det overvejes, om dette faktum har haft en indflydelse på den valgte tilgang. 
299 Kommissionens meddelelse om henvisning af fusioner (2005/C 56/02), fodnote 45. 
300 Crémer et al. 2019, s. 113. 
301 de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-Based View of the Start-Up. CPI 

Antitrust Chronicle May 2020, s. 53. Se også afsnit 3.2.1. 
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4.3 Forslag til tiltag relateret til vurdering af fusionen 

4.3.1 Opgør med den markedsbaserede tilgang 

Afgrænsningen af det relevante marked har ofte en afgørende indflydelse på 

vurderingen302, og markedsafgrænsningens betydning fremgår tydeligt af ordly-

den af fusionsforordningens art. 2, stk. 1, litra a) og b), der angiver, at Kommis-

sionen tager hensyn til bl.a. de berørte markeders struktur og de deltagende virk-

somheders position på markedet.303 

Problemet med at lægge for stor vægt på markedsafgrænsningen er, at det fjerner 

opmærksomheden fra vurderingen af fusionens mulige konkurrencebegræn-

sende virkninger, som er det vigtigste element i fusionskontrol.304 Den nuvæ-

rende tilgang til markedsafgrænsningen harmonerer ikke med dynamiske mar-

keder og disruptiv innovation grundet dens overvejende statiske karakter.305 På 

denne baggrund har det været foreslået at dens betydning nedjusteres.306 Som 

udvidelse foreslås, at der ved markedsafgrænsningen tages højde for det sam-

lede økosystem og ikke mindre dele heraf. 

Denne opdaterede tilgang til markedsafgrænsning bør være mindre fokuseret på 

opstillingen og definitionen af klare grænser307; i stedet bør markedsdefinitionen 

tilpasses dynamiske markeder ved at skifte analysefokus fra faktiske konkurren-

ter til potentiel konkurrence og adgangsbarrierer.308 En bredere markedsdefini-

tion vil være bedre egnet til at håndtere disruptiv innovation.309  

 
302 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret 

(97/C 372/03). EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s. 0005 – 0013, pkt. 4. 
303 Se også Fejø, J. & Ølykke, G. S. (2014). EU-Konkurrenceret – Almindelig del, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbun-

dets Forlag, s. 529. 
304 Shelanski, H. A. (2013). Information, Innovation, and Competition Policy for the Internet. University of Pennsylva-

nia Law Review, May 2013, Vol. 161, No. 6 (May 2013), pp. 1663-1705, s. 1673. 
305 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 6. 
306 Se fx Shelanski, H. A. (2013). Information, Innovation, and Competition Policy for the Internet. University of Penn-

sylvania Law Review, May 2013, Vol. 161, No. 6 (May 2013), pp. 1663-1705, s. 1673-1674. 
307 Evans, D. S. & Noel, M. (2005). Defining Antitrust Markets When Firms Operate Two-Sided Platforms. Columbia 

Business Law Review 2005, vol. 2005, (101), s. 131. 
308 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 28. 
309 Graef, I., Wahyuningtyas, S. Y., Valcke, P. (2014). How Google and others upset competition analysis: disruptive 

innovation and European competition law. 25th European Regional Conference of the International Telecommunica-

tions Society (ITS), Brussels, Belgium, 22-25 June 2014, s. 11. 
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Desuden tages der ved en bredere markedsdefinition også hensyn til de adfærds-

økonomiske aspekter af digitale økosystemer, og den måde forbrugeren fasthol-

des i økosystemet. 

Ved vurdering af markedsstyrke bør fokus ligeledes flyttes væk fra de faktiske 

konkurrenter og over på potentielle konkurrenter.310 I medfør heraf foreslås det, 

at der lægges mindre vægt på markedsandele når det kommer til dynamiske mar-

keder, hvilket Kommissionen allerede har vist sig villig til i relation til sektoren 

for privat kommunikation. Selvom der her kun var tale om ét marked, er det ikke 

utænkeligt, at Kommissionen også i fremtidige sager vil anlægge samme syns-

punkt. 

Som tidligere angivet er det ikke en forudsætning for en fusions konkurrence-

begrænsende virkninger, at den skaber eller styrker en dominerende stilling. Det 

er let at finde dominans på de digitale økosystemers kernemarkeder311, men hvis 

fokus er på det samlede økosystem, kan der opstå situationer, hvor det digitale 

økosystem ikke har en dominerende stilling på det marked, som den spirende 

eller potentielle konkurrent er på. Hvis det var et krav, at der skulle være tale 

om skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, kunne dette opnås ved 

at definere det relevante marked snævert, men det ville også være sværere at 

bevise, at fusionsparterne var potentielle fremtidige konkurrenter. Men da dette 

ikke er et krav, er det muligt at anlægge en bredere markedsdefinition, som gør 

det lettere at bevise, at fusionsparterne er potentielle fremtidige konkurrenter.312 

Afgrænsningen af det relevante marked har dog fortsat en rolle at spille i forbin-

delse med vurderingen af fusioner, der involverer digitale økosystemer, men den 

bør tilpasses det digitale markeds dynamiske natur samt tage højde for de digi-

tale økosystemers særlige karakteristika. 

 

 
310 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 26. 
311 Se fx markedsandele i EU fra april 2021: Facebook, socialt netværk (ca. 79 %) (GlobalStats: statcounter. Social 

Media Stats Europe. https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/europe), Google, søgemaskine (ca. 93 %) (Glob-

alStats: statcounter. Search Engine Market Share Europe. https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/eu-

rope). 
312 Limarzi, K. C. & Phillips, H. R. S. (2020). ”Killer Acquisitions,” Big Tech, and Section 2: A Solution in Search of a 

Problem. CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 5. 

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/europe
https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/europe
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4.3.2 Usikkerhed i fusionsvurderingen 

Der er store udfordringer forbundet med vurderingen af, om der er tale om en 

fusion involverende en potentiel fremtidig konkurrent. Formålet med det føl-

gende afsnit er at fremsætte, diskutere og vurdere mulige tiltag, der bør inddra-

ges i vurderingen eller kan afhjælpe en del af usikkerheden forbundet hermed. 

4.3.2.1 Potentielle fremtidige konkurrenter 

En markedsafgrænsning, der har fokus på det samlede økosystem, som tidligere 

foreslået, kommer sandsynligvis til at medføre, at flere virksomheder bliver po-

tentielle fremtidige konkurrenter. Men som nævnt er der væsentlig usikkerhed 

forbundet med vurderingen af, om fusionsparterne udgør potentielle fremtidige 

konkurrenter. 

Indledningsvist er det problematisk, at der ikke tages højde for spirende konkur-

renters potentiale som fremtidige konkurrenter. Herefter er spørgsmålet, hvor-

dan spirende konkurrenter skal analyseres og vurderes under EU-fusionskon-

trolreglerne. Det er vigtigt, at vurderingen af potentielle fremtidige konkurrenter 

ikke bliver arbitrær eller spekulativ, hvor enhver virksomhed på et tilstødende 

marked betragtes som en spirende konkurrent. Tilstedeværelsen af en spirende 

konkurrent forudsætter en rimelig formodning om, at denne kan udfordre det 

digitale økosystem.313 

Vigtigheden af både spirende og potentielle konkurrenter findes i deres potenti-

ale, og dette er svært at vurdere ex ante.314 Selvom det er svært at bevise i prak-

sis, kunne den opkøbte virksomhed i det kontrafaktiske scenarie være indtrådt 

på markedet og udfordret det digitale økosystem.315 Idéen om at forbyde fusio-

ner mellem mulige fremtidige konkurrenter er heller ikke kontroversiel. Proble-

met ligger i at definere disse.316 

Det kan overvejes om Kommissionen bør inddrage konkurrencebegrænsende 

virkninger relateret til potentielle fremtidige konkurrenter, der indtræder efter 

 
313 Yun, J. M. (2020). Are We Dropping the Crystal Ball? Understanding Nascent & Potential Competition in Antitrust. 

Marquette Law Review, Forthcoming, George Mason Law & Economics Research Paper No. 20-26, s. 17. 
314 D’udekem, B., Mathur, D., & Van Audenrode, M. (2020). Remember Stacker? Another Look at “Killer” Acquisitions 

in the Digital Economy. CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 6; Crémer et al. 2019, s. 10, 110f. 
315 Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020). Antitrust Limits on Startup Acquisitions. Review of Industrial Organization, 

56, 615-636, s. 616; Ezrielev, J. (2020). Shifting the Burden in Acquisitions of Nascent and Potential Competitors: Not 

so Simple. Competition Policy International (North America Column). November 2020. 
316 Cabral, L. (2021). Merger Policy in Digital Industries. Information Economics and Policy, vol. 54, s. 5. 
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den sædvanlige tidshorisont på 2-3 år, selvom den udvidede tidshorisont med-

fører større spekulation og usikkerhed i forhold til de mulige virkninger. Dog 

bør dette involvere en form for diskontering af de fremtidige mulige virkninger, 

og en rimelig forsigtighed i afvejningen af de kortsigtede effektivitetsgevinster 

og de potentielle konkurrencebegrænsende virkninger, der muligvis ikke ind-

træder.317 Der er også mulighed for i vurderingen af en konkret fusion at obser-

vere det digitale økosystems tidligere adfærd og undersøge, om der foreligger et 

mønster i forhold til fusioner med potentielle fremtidige konkurrenter, der fx 

enten er lukket ned efterfølgende eller indlemmet i økosystemet.318 Observatio-

nen af et mønster af opkøb af potentielle fremtidige konkurrenter kan give nogle 

indikationer, men det er derudover også nødvendigt at bevise en konkurrence-

begrænsende hensigt bag dette mønster.319 Det må ikke overses, at opkøb af spi-

rende og potentielle konkurrenter kan have forskellige hensigter og formål.320 

Såfremt potentielle og især spirende konkurrenter kan identificeres, er det mu-

ligt at blokere fusioner mellem disse og det eller de digitale økosystemer, der er 

mest truet af den konkrete spirende konkurrent.321 Selvom formålet hermed 

alene er at blokere visse fusioner, er det ikke derved garanteret, at den mulige 

afskrækkende effekt kan holdes til de mest truede digitale økosystemer. Derud-

over kan det ikke udelukkes, at det har en afskrækkende effekt på investorerne 

grundet en reducering i investeringsafkast, herunder også selvom det alene er én 

mulig køber, der afholdes fra opkøb af den pågældende potentielle fremtidige 

konkurrent.322 

På den baggrund anbefales et øget fokus på spirende konkurrenters eksistens og 

forskel fra potentielle konkurrenter samt deres vigtige betydning for især dis-

ruptiv innovation. Uanset hvordan spirende konkurrenter specifikt defineres og 

 
317 De Coninck, R. (2016). Innovation in EU Merger control: in need of a consistent framework. Competition Law & 

Policy Debate, vol. 2, issue 3. September 2016, s. 47. 
318 Frederico, G., Morton, F. S. & Shapiro, C. (2020). Antitrust and Innovation: Welcoming and Protecting Disruption. 

Innovation Policy and the Economy 2020, Volume 20; 125-190, s. 152; Hemphill, S. C. & Wu, T. (2020). Nascent 

Competitors. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 168. Working paper. New York University Law & Eco-

nomics Research Paper No. 20-50, s. 1906. 
319 Ezrielev, J. (2020). Shifting the Burden in Acquisitions of Nascent and Potential Competitors: Not so Simple. Com-

petition Policy International (North America Column). November 2020. 
320 Se afsnit 2.3.1. 
321 Hemphill, S. C. & Wu, T. (2020). Nascent Competitors. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 168. Working 

paper. New York University Law & Economics Research Paper No. 20-50, s. 1881-1882. 
322 Ezrielev, J. (2020). Shifting the Burden in Acquisitions of Nascent and Potential Competitors: Not so Simple. Com-

petition Policy International (North America Column). November 2020. 
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identificeres, foreslås det, at de indgår ved vurderingen af killer og reverse killer 

acquisitions, og at fusioner, der eliminerer en spirende innovativ trussel ikke 

tillades.323 

4.3.2.2 Ændring af bevisstandarden og -byrden 

I relation til at det er vanskeligt for Kommissionen i tilstrækkelig grad at bevise, 

at den opkøbte virksomhed er en potentiel fremtidig konkurrent, har der været 

forslag om enten at reducere bevisstandarden for Kommissionen i visse fusions-

sager324 eller at vende bevisbyrden, så de fusionerende parter skal bevise, at fu-

sionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt.325 

Omkring bevisstandarden er det vist, at Kommissionen ved horisontale fusioner 

skal blokere den pågældende fusion, når det er mere sandsynligt end ikke, at de 

fusionerende parter udgør potentielle fremtidige konkurrenter og at fusionen 

derved er konkurrencebegrænsende.326 Derudover er det vist, at bevisstandarden 

ved konglomeratfusioner er endnu højere grundet formodningen om konglome-

ratfusioners konkurrencebegrænsende virkning. Det er dog som nævnt svært for 

Kommissionen i praksis at leve op til denne bevisstandard. 

På baggrund af ovenstående foreslås, at Kommissionens bevisstandard ændres 

til en standard, der på lige vilkår tager højde for både risici og omkostningerne 

ved hhv. type I og type II-fejl.327 Specielt når omkostningerne ved især type II-

fejl er høje, hvilket ofte er tilfældet på det digitale marked, er det meget skadeligt 

for forbrugervelfærden ikke at tage højde for dem. Desuden foreslås, at der ikke 

anlægges en højere bevisstandard ved alle konglomeratfusioner, som det er 

 
323 Hemphill, S. C. & Wu, T. (2020). Nascent Competitors. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 168. Working 

paper. New York University Law & Economics Research Paper No. 20-50, s. 1912. 
324 Se fx Furman, J., Coyle, D, Fletcher, A., McAuley, D., Marsden, P. (2019). Unlocking digital competition. Report of 

the Digital Competition Expert Panel, March 2019, s. 13, 99f.; Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglom-

erates and EU Competition Policy. 
325 Se fx Gautier, A. & Lamesch, J. (2021). Mergers in the Digital Economy. Information Economics and Policy, vol. 

54; Motta, M. & Peitz, M. (2021). Big Tech Mergers. Information Economics and Policy, volume 54; Aranze, J. 

(20.11.2018). DG Comp chief economist: Reverse burden of proof to catch killer acquisitions. Global Competition 

Review. https://globalcompetitionreview.com/dg-comp-chief-economist-reverse-burden-of-proof-catch-killer-acquisi-

tions. 
326 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 34; afsnit 3.2.2.3.1.1. 
327 Bourreau, M. & de Streel, A. (2020). Big Tech Acquisitions: Competition and Innovation Effects and EU Merger 

Control. Cerre: Centre on Regulation in Europe. Issue Paper February 2020, s. 20. 

https://globalcompetitionreview.com/dg-comp-chief-economist-reverse-burden-of-proof-catch-killer-acquisitions
https://globalcompetitionreview.com/dg-comp-chief-economist-reverse-burden-of-proof-catch-killer-acquisitions
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tilfældet nu328, da det er vist, at reverse killer acquisitions kan have konkurren-

cebegrænsende virkninger, jf. afsnit 2.4.2. 

Omkring omvendt bevisbyrde, så ændrer forslaget ikke på, at der efter fusions-

forordningen ikke gælder nogen formodning om lovlighed eller ulovlighed af 

en anmeldt fusion.329 Forslaget er desuden blevet kritiseret af mange.330 For det 

første er det ikke tydeligt præcis hvilke fusioner, der skal være underlagt æn-

dring af bevisbyrden.331 Mangel på klarhed kan skabe forvirring, besværliggøre 

afgørelsen af fusionssager samt øge transaktionsomkostningerne. For det andet 

ændrer indførelsen af omvendt bevisbyrde ikke på, at der er stor usikkerhed for-

bundet med vurderingen af, om fusionen vil skade fremtidige konkurrence.332 

For det tredje er det vanskeligt at finde tilstrækkelige empiriske eller økonomi-

ske holdepunkter til at implementere ændringen, bl.a. fordi størstedelen af fusi-

oner af denne type direkte eller indirekte fremmer innovation.333 

På baggrund af ovenstående findes det ikke hensigtsmæssigt at vende bevisbyr-

den om, da det vurderes ikke at have den tilsigtede effekt. Det fjerner ikke usik-

kerheden omkring hvorvidt de fusionerende parter er potentielle fremtidige kon-

kurrenter, og det vurderes at være lige så svært for Kommissionen at bevise, at 

de er det, som det er for parterne at bevise, at de ikke er det. Der er behov for 

mere forskning, bl.a. i relation til begrundelsen og virkningen af forslaget. 

4.3.3 Formodning om konglomeratfusioners konkurrencebegrænsende 

virkninger 

I medfør af de udfordringer, der er forbundet med vurderingen af, hvorvidt der 

er tale om en fusion mellem potentielle fremtidige konkurrenter, kan et indirekte 

bidrag til en løsning findes i en revurdering af formodningen om konglomerat-

fusioners konkurrencebegrænsende virkninger. Som nævnt ender mange 

 
328 Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 35. 
329 Se afsnit 3.2.2.3.1. 
330 de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-Based View of the Start-Up. CPI 

Antitrust Chronicle May 2020, s. 57. 
331 Ezrielev, J. (2020). Shifting the Burden in Acquisitions of Nascent and Potential Competitors: Not so Simple. Com-

petition Policy International (North America Column). November 2020; de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Ac-

quisitions”: An Assets and Capabilities-Based View of the Start-Up. CPI Antitrust Chronicle May 2020, s. 57. 
332 Ezrielev, J. (2020). Shifting the Burden in Acquisitions of Nascent and Potential Competitors: Not so Simple. Com-

petition Policy International (North America Column). November 2020. 
333 de Lamo, D. P. (2020). Assessing ”Killer Acquisitions”: An Assets and Capabilities-Based View of the Start-Up. CPI 

Antitrust Chronicle May 2020, s. 57. 
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fusioner mellem digitale økosystemer og nystartede virksomheder med at blive 

vurderet som overvejende konglomeratfusioner, og derved under formodningen 

om, at de sjældent er konkurrencebegrænsende. Men elementer som de særlige 

karakteristika ved det digitale marked og det faktum, at digitale økosystemer er 

væsentligt anderledes end traditionelle konglomeratvirksomheder, indikerer, at 

denne formodning ikke er optimal. 

I afsnit 2.4.2 er der opstillet skadesteorier relateret til reverse killer acquisitions, 

som viser, at konglomeratfusioner kan have konkurrencebegrænsende virknin-

ger. Skadesteorierne om at konkurrenterne tvinges til at have et økosystem og 

udnyttelse af position som digitalt økosystem er videreførelser af allerede eksi-

sterende skadesteorier ved konglomeratfusioner omkring afskærmningseffek-

ter.334 Vurderingen af konglomeratfusioner under gældende ret tager derved 

ikke højde for disse mulige konkurrencebegrænsende virkninger på en optimal 

måde, og formodningen om konglomeratfusioners mulige konkurrencebegræn-

sende virkninger harmonerer ikke hermed. Kommissionens ekspertgruppe har 

ligeledes foreslået, at en ny skadesteori kan være nødvendig for at fange de fu-

sioner, hvor bl.a. digitale økosystemer opkøber potentielle fremtidige konkur-

renter, der ofte er til stede på komplementærmarkeder.335 

De digitale økosystemer er så diversificerede, at fusionerne i høj grad har ele-

menter af både horisontal og ikke-horisontal karakter.336 Dette medfører, at ana-

lysens forholdsvis skarpe opdeling i hhv. horisontale og konglomeratfusioner 

kan blive stiliseret. På trods af den simplificerede fremstilling må der argumen-

teres for, at det ikke bør være sondringen mellem horisontale og ikke-horisontale 

fusioner, der er afgørende for, hvor intensivt de potentielle konkurrencemæssige 

begrænsninger undersøges. Ved at revidere formodningen om, at konglomerat-

fusioner sjældent er konkurrencebegrænsende, er der mulighed for at sikre en 

mere retvisende vurdering af de fusioner, der vurderes som konglomeratfusio-

ner. Der argumenteres ikke for, at formodningen om konglomeratfusioners mu-

lige konkurrencemæssige virkninger nødvendigvis skal være på samme niveau 

som horisontale fusioners. Det påpeges blot, at den umiddelbare formodning om 

 
334 Se afsnit 3.2.2.3.2. 
335 Crémer et al. 2019, s. 121f. 
336 Witt, A. C. (2020), Big Tech Acquisitions: The Return of Conglomerate Merger Control? Forthcoming, Concurrences 

No 3-2020, s. 2. 
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manglende konkurrencebegrænsende virkninger kan være ”overly permis-

sive”.337 

På baggrund heraf foreslås et opgør med formodningen om, at konglomeratfu-

sioner som udgangspunkt ikke er konkurrencebegrænsende i relation til de typer 

fusioner, der behandles i analysen.338 

4.3.4 Udfordringer ved effektivitetsgevinster 

Som illustreret er det svært at påvise effektivitetsgevinster i en sådan grad, at 

det opfylder de krævede betingelser, hvilket især er tilfældet for dynamiske ef-

fektivitetsgevinster. Det er foreslået, at Kommissionens bevisstandard sænkes i 

vurderingen af disse typer fusioner, hvilket medfører, at usikkerhed i vurderin-

gen af potentiel fremtidig konkurrence tillægges en forudindtagethed i retning 

af, at fusionsparterne udgør fremtidige konkurrenter. På baggrund af dette kan 

der argumenteres for, at effektivitetsgevinster, som de fusionerende parter har 

bevisbyrden for339, bør behandles på samme måde. Med dette menes, at usik-

kerhed i forhold til effektivitetsgevinster ikke bør komme parterne til skade. 

Med denne argumentation kan det overvejes, om de fusionerende parter i så fald 

kan påvise effektivitetsgevinster, der forekommer med lige så lav sandsynlighed 

og er lige så spekulative, som Kommissionens bevisstandard for, at der er tale 

om potentielle fremtidige konkurrenter. Der kan desuden spekuleres i, om de 

fusionerende parter vil kunne afvise denne formodning med begrundelsen om, 

at nye konkurrenter let kan indtræde på markedet, da dette må være lige så usik-

kert som formodningen om fremtidig konkurrence mellem de fusionerende par-

ter.340 Det ses derved, at en ændring af Kommissionens bevisstandard kan op-

stille problemer i forhold til bevisstandarden for effektivitetsgevinster. 

Der kan stilles spørgsmål til den situation, hvor skade på innovation antages at 

følge alene fra en øget markedskoncentration, men hvor effektivitetsgevinster 

 
337 McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the Economic 

Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167, s. 147. 
338 Witt, A. C. (2020), Big Tech Acquisitions: The Return of Conglomerate Merger Control? Forthcoming, Concurrences 

No 3-2020, s. 8; McLean, A. P. (2021). A Financial Capitalism Perspective on Start-Up Acquisitions: Introducing the 

Economic Goodwill Test. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 17, Issue 1, March 2021, pp. 141–167, s. 

147;  Bourreau, M. & de Streel, A. (2019). Digital Conglomerates and EU Competition Policy, s. 35. 
339 Fusionsforordningen, betragtning 29; Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, pkt. 12; Retningslinjer for 

vurdering af ikke-horisontale fusioner, pkt. 92. 
340 Ezrielev, J. (2020). Shifting the Burden in Acquisitions of Nascent and Potential Competitors: Not so Simple. Com-

petition Policy International (North America Column). November 2020. 
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nærmest nægtes. Når Kommissionens vurdering af fusioner har fokus på de ne-

gative effekter på innovationen, men der samtidig er en vis tilbageholdenhed 

med at inddrage dynamiske effektivitetsgevinster ved den pågældende fusion, 

er der asymmetri i vurderingen af fusioners indvirkning på innovation. Der kan 

på den baggrund argumenteres for, at en korrekt kontrafaktisk analyse af en fu-

sion bør vurdere dennes mulige positive eller negative påvirkning på innovatio-

nen ligeligt.341 

I forhold til reverse killer acquisitions opstiller effektivitetsgevinsterne endnu 

en interessant problemstilling, da de i forhold til disse fusioner både kan opveje 

eventuelle konkurrencebegrænsende virkninger, men også udgør en del af pro-

blemet. Som vist i afsnit 2.4.2.1 er der væsentlige effektivitetsgevinster forbun-

det med reverse killer acquisitions. Men samtidig bidrager mange af effektivi-

tetsgevinsterne til, at forbrugerne i højere grad fastholdes i økosystemet, hvilket 

kan være konkurrencebegrænsende, jf. afsnit 2.4.2. De føromtalte effektivitets-

gevinster bidrager til at forstærke de konkurrencebegrænsende virkninger, hvil-

ket gør det svært at vurdere, i hvilken grad de kan bruges til at opveje disse. 

Ovenstående betænkninger bør inddrages i overvejelserne omkring, hvordan 

disse typer fusioner bør vurderes fremover. Da vurderingen af effektivitetsge-

vinster er en væsentlig del af fusionsanalysen342, er det problematisk, hvis be-

tydningen heraf bliver illusorisk grundet en bevisstandard, der ikke kan opfyl-

des. 

4.4 Innovation og håndhævelse 

Da muligheden for opkøb spiller en væsentlig rolle i fremme af innovation, kan 

der ikke ses bort herfra og alene fokuseres på de konkurrencemæssige virknin-

ger.343 De opstillede løsningsforslag til fremtidig håndhævelse skal derfor opve-

jes mod den måde nystartede innovative virksomheder finansieres på, da det 

påvirker innovationen og i sidste ende forbrugerne. 

 
341 De Coninck, R. (2016). Innovation in EU Merger control: in need of a consistent framework. Competition Law & 

Policy Debate, vol. 2, issue 3. September 2016, s. 48-50. 
342 Fusionsforordningen, præamblen, betragtning 29; afsnit 3.2.2.4. 
343 Bryan, K. A. & Hovenkamp, E. (2020). Startup Acquisitions, Error Costs, and Antitrust Policy. The University of 

Chicago Law Review, vol. 87, no. 2. pp. 331-356, s. 333. 
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En begrænsning af de digitale økosystemers mulighed for at opkøbe nystartede 

innovative virksomheder kan mindske investeringer i nystartede virksomheder, 

hvilket resulterer i tabt innovation, fordi det ikke er muligt at opnå den nødven-

dige kapital.344 Hvis det forventede udbytte fra innovation falder som følge af 

en begrænsning, vil dette sandsynligvis også mindske innovationsgraden.345 En 

begrænsning kan ligeledes betyde, at betydningsfulde synergier og effektivitets-

gevinster går tabt, når de digitale økosystemer ikke længere kan opkøbe og ind-

lemme lovende nye teknologier og innovation i deres økosystem, som det er 

tilfældet ved reverse killer acquisitions.346 

Derudover er der eksistensen af den omtalte kill zone, som skaber problemer i 

forhold til retningen af den udviklede innovation. Det er dog umiddelbart van-

skeligt at slippe af med denne kill zone, herunder bl.a. fordi de store mængder 

data, som de digitale økosystemer er i besiddelse af, muliggør hurtig identifika-

tion af potentielle fremtidige konkurrenter. Derudover investerer de digitale 

økosystemer selv i nystartede virksomheder, hvilket giver dem en indsigt i nye 

markeder og mulig disruptiv innovation. Med denne indsigt kan de digitale øko-

systemer selv bringe ny teknologi og innovation på banen, som direkte konkur-

rerer med den virksomhed, de har investeret i.347 

Der er derfor væsentlige betænkeligheder ved og frygt for at ende i en situation 

med overdreven håndhævelse og for mange blokerede fusioner. Selvom disse 

betænkeligheder er reelle, må der argumenteres for, at hvis den fremtidige inno-

vation skal tages alvorligt, er det nødvendigt at kontrollere de mest problemati-

ske fusioner og herunder også dem, der involverer spirende konkurrenter, 

selvom der er stor usikkerhed forbundet hermed.348 

Den foretrukne fusionspolitik afhænger i sidste ende af, hvilke håndhævelsesfejl 

der bedst kan accepteres. Det handler om at finde en balance mellem type I-fejl, 

 
344 Hemphill, S. C. & Wu, T. (2020). Nascent Competitors. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 168. Working 

paper. New York University Law & Economics Research Paper No. 20-50, s. 1881-1882, 1893; afsnit 2.3.2. 
345 Yun, J. M. (2020). Potential Competition, Nascent Competitors, and Killer Acquisitions. The Global Antitrust Insti-

tute Report on the Digital Economy 18, s. 663. 
346 Hemphill, S. C. & Wu, T. (2020). Nascent Competitors. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 168. Working 

paper. New York University Law & Economics Research Paper No. 20-50, s. 1893. 
347 The Economist. (02/06/2018). Into the danger zone: American tech giants are making life tough for startups. 

https://www.economist.com/business/2018/06/02/american-tech-giants-are-making-life-tough-for-startups. 
348 Hemphill, S. C. & Wu, T. (2020). Nascent Competitors. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 168. Working 

paper. New York University Law & Economics Research Paper No. 20-50, s. 1882. 

https://www.economist.com/business/2018/06/02/american-tech-giants-are-making-life-tough-for-startups
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med risiko for at skade bl.a. innovationen ved at afvise fusioner, der ikke hæm-

mer den effektive konkurrence, og type II-fejl, med risiko for at overse eller 

tillade fusioner, der faktisk hæmmer den effektive konkurrence.349 Mange år 

med falske negativer indikerer, at det muligvis er tid til at skifte strategi, og 

fremover acceptere nogle få falske positiver.350 

Det foreslås, at der i relation til digitale økosystemer fokuseres mindre på killer 

acquisitions og mere på reverse killer acquisitions, da sidstnævnte sker langt 

oftere i praksis, og da killer acquisition som skadesteori er mindre anvendelig.351 

Reverse killer acquisitions har desuden en effekt på retningen af innovationen, 

som bevæger sig væk fra disruptiv innovation og mere i retningen af innovation, 

der passer til de digitale økosystemer, hvilket ikke er optimalt.352 Der er tendens 

til, at incitamenterne til én type innovation mindsker incitamenterne til en anden 

type innovation. Heraf vil den valgte fusionspolitik være nødt til at vælge hvil-

ken type innovation, der overvejende ønskes fremmet.353 Der er ingen tvivl om, 

at disruptiv innovation er svær at identificere. Det anbefales dog fortsat, at kon-

kurrencepolitikken er opmærksom herpå, og sikrer, at udviklingen heraf ikke 

modvirkes af digitale økosystemers opkøb af disruptive innovatører. Dette kan 

fx opnås gennem anlæggelse af mere passende skadesteorier.354 Uanset hvad er 

der mulighed for, at disruptiv innovation i højere grad anerkendes, hvilket er at 

foretrække, da den spiller en væsentlig rolle på dynamiske markeder.355 Desu-

den anbefales, at når innovation vurderes i forbindelse med en fusion, bør der 

tages hensyn til hvilken type innovation der er tale om i det konkrete tilfælde, 

hvem innovatørerne er og hvilket marked de befinder sig på.356 

 
349 Caffarra et al. 2020, s. 7; Cabral, L. (2021). Merger Policy in Digital Industries. Information Economics and Policy, 

vol. 54. 
350 Caffarra et al. 2020, s. 7. 
351 Se afsnit 2.4.1. 
352 Se afsnit 2.3.2. 
353 Graef, I., Wahyuningtyas, S. Y., Valcke, P. (2014). How Google and others upset competition analysis: disruptive 

innovation and European competition law. 25th European Regional Conference of the International Telecommunica-

tions Society (ITS), Brussels, Belgium, 22-25 June 2014, s. 20. 
354 de Streel, A. & Larouche, P. (2015). Disruptive Innovation and Competition Policy Enforcement. OECD 

DAF/COMP/GF(2015)7, s. 12. 
355 Graef, I., Wahyuningtyas, S. Y., Valcke, P. (2014). How Google and others upset competition analysis: disruptive 

innovation and European competition law. 25th European Regional Conference of the International Telecommunica-

tions Society (ITS), Brussels, Belgium, 22-25 June 2014, s. 20. 
356 De Coninck, R. (2016). Innovation in EU Merger control: in need of a consistent framework. Competition Law & 

Policy Debate, vol. 2, issue 3. September 2016, s. 47. 
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Med fokus på fusionskontrol har analysen fremhævet nogle af de problemstil-

linger, der relaterer sig til digitale økosystemers opkøb af spirende og potentielle 

konkurrenter, og på den baggrund diskuteret forskellige mulige løsningsforslag 

og deres effekt. Den behandlede problemstilling kunne ligeledes analyseres un-

der øvrige dele af konkurrenceretten, herunder især art. 102 TEUF. Analysen 

belyser derfor alene ét aspekt, og det kan ikke udelukkes, at optimering af EU-

fusionskontrolreglerne ikke er den mest optimale måde at løse problemstillingen 

på. 
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Kapitel 5: Konklusion 

Der er øget fokus på digitale økosystemers opkøb af innovative virksomheder 

både i EU og globalt. Med udgangspunkt heri havde analysen til formål at un-

dersøge killer og reverse killer acquisitions på det digitale marked for at udlede 

dels hvordan de påvirker innovationen og dels hvordan de vurderes under de 

gældende EU-fusionskontrolregler. På baggrund af konklusionerne herfra blev 

det analyseret, hvordan EU-fusionskontrolreglerne kan tilpasse for at forhindre 

konkurrencebegrænsende fusioner på det digitale marked. 

Den økonomiske analyse konkluderede, at killer og reverse killer acquisitions 

kan være konkurrencebegrænsende, både i forhold til eliminering af potentielle 

fremtidige konkurrenter og i forhold til innovation. Der udledtes fire skadesteo-

rier: (1) killer acquisition, (2) eliminering af potentielle fremtidige konkurrenter, 

(3) nødvendighed af oprettelse af et økosystem, og (4) udnyttelse af position 

som digitalt økosystem. Det konkluderedes ligeledes, at eksistensen af opkøb 

som exitstrategi medfører, at mange nystartede virksomheder søger at blive op-

købt og innoverer i retningen af komplementærprodukter og -tjenester, der kan 

indgå i de digitale økosystemer, hvilket mindsker mængden af disruptiv innova-

tion. 

Den juridiske analyse konkluderede, at killer og reverse killer acquisitions grun-

det omsætningstærsklerne kun sjældent behandles af Kommissionen, og hvis de 

gør, er det vanskeligt at vurdere disse fusioner under gældende ret. Problema-

tikken starter ved markedsafgrænsningen, som ikke tager højde for dynamiske 

markeder og disruptiv innovation, der kendetegner det digitale marked. Der ta-

ges derfor ikke hensyn til potentielle fremtidige konkurrenter, og mange af fu-

sionerne behandles som konglomeratfusioner. Der er væsentlige udfordringer 

forbundet med vurderingen af effekten på innovation, og der er på den baggrund 

behov for nye skadesteorier. Slutteligt konkluderedes, at effektivitetsgevinster 

ikke vurderes optimalt under gældende ret. 
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Den integrerede analyse konkluderede, at der er behov for tilpasning af EU-fu-

sionskontrolreglerne, og på den baggrund blev det foreslået, at der anlægges en 

bredere markedsdefinition, der inddrager hele økosystemet. I forbindelse med 

den usikkerhed, der er forbundet med vurderingen af potentielle fremtidige kon-

kurrenter, blev det foreslået, dels at disse inddrages i vurderingen af de omhand-

lede typer fusioner, og dels at Kommissionens bevisstandard revideres i visse 

fusionssager. Afslutningsvis blev et opgør med formodningen af konglomerat-

fusioners sjældent konkurrencebegrænsende virkninger foreslået. Ovenstående 

forslag kan dog give anledning til problemer i forhold til effektivitetsgevinster, 

hvilket der bør tages højde for. Det konkluderedes, at niveauet af håndhævelse 

afhænger af en balance mellem type I-fejl og type II-fejl, der tager højde for 

aspekter relateret til finansieringen af nystartede virksomheder, eftersom inno-

vation også afhænger heraf. 
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Self-preferencing – misbrug i den      

digitale tidsalder? 

af Cecilie Reich & Caroline Poulsen 

 

Udviklingen af nye teknologier, anvendelsen af nye forretningsmodeller og 

fremvæksten af magtfulde digitale platforme som Google, Amazon, Facebook 

og Apple har udfordret rammerne for fair og effektiv konkurrence. Hvor der før 

har været en stærk tiltro til, at den konkurrenceprægede erhvervsstruktur og frie 

markedskræfter vil korrigere markedet, ser vi i øjeblikket en udvikling, hvor 

nogle platforme opnår en så stærk markedsposition, at de kan handle uafhængigt 

af deres konkurrenter.  

Et fænomen, der synes at have vist sig særlig problematisk i den digitale verden, 

er, hvorvidt virksomheder må favorisere egne aktiviteter på et tilknyttet eller 

separat downstream-marked, såkaldt self-preferencing. Problemstillingen blev 

navnlig aktualiseret med Kommissionens afgørelse i Google Search (Shop-

ping)1, hvor Google blev pålagt en bøde på 2,42 mia. euro for at have favoriseret 

sin egen prissammenligningstjeneste, Google Shopping, i forhold til konkurre-

rende prissammenligningstjenester på sin generelle søgetjeneste, Google Se-

arch. Med divergerende holdninger til afgørelsens rigtighed, indhold og række-

vidde har sagen givet anledning til intens debat i den akademiske litteratur, og 

selvom Retten nu i det væsentligste har stadfæstet Kommissionens afgørelse2, 

rejser sagen en række grundlæggende spørgsmål om anvendelsen af TEUF art. 

102 på adfærd, som den af Google udviste og self-preferencing i øvrigt. 

Afhandlingen finder, at fordømmelsen af self-preferencing i et vist omfang re-

laterer sig til digitale platforme, hvor særegne markedskarakteristika og -

 
1 Google Search (Shopping) (AT.39740). 
2 Google Search (Shopping) (T-612/17). 
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tendenser fører til særlige markedsstrukturer, men tillige at fordømmelsen i 

Google Search (Shopping) var begrundet i særlige omstændigheder, herunder 

Googles ultra-dominerende stilling, adfærdens unormale karakter og den diffe-

rentierede behandling af søgeresultater baseret på oprindelse, der ikke nødven-

digvis gør sig gældende på digitale platforme generelt. I lyset af Rettens dom 

konkluderer afhandlingen, at self-preferencing kan udgøre misbrug af domine-

rende stilling under TEUF art. 102, når adfærden samtidigt kombineres med an-

den konkurrenceforvridende adfærd, der i Google Search (Shopping) bestod i 

den bevidste nedgradering og eliminering af konkurrerende prissammenlig-

ningstjenester. 
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Kapitel 1: Forbuddet mod misbrug af  

dominerende stilling 

1.1 Baggrund, formål og beskyttelseshensyn 

Oprettelsen af et indre marked er et af hovedformålene med det europæiske sam-

arbejde, og konkurrencereglerne indtager en væsentlig rolle i såvel oprettelsen 

som opretholdelsen af et område uden indre grænser med fri bevægelighed.3 

Hvor reglerne om markedsintegration søger at hindre, at medlemsstaterne op-

bygger barrierer til hinder for fri bevægelighed på tværs af unionen, fungerer 

konkurrencereglerne som supplement og etablerer et system, der sikrer, at kon-

kurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes.4  

Målsætningen om at sikre et indre marked med en høj konkurrenceevne er af-

spejlet flere steder i traktatgrundlaget. Dertil kommer, at den konkurrencepræ-

gede erhvervsstruktur er et af grundelementerne i markedsøkonomien. Konkur-

rencereglerne hviler på markedsøkonomien derved, at den EU-retlige regulering 

bygger på den grundtanke, at frie markedskræfter og en konkurrencepræget er-

hvervsstruktur er den bedste måde at indrette et samfund på og er bedst egnet til 

at skabe velstand og vækst. I overensstemmelse hermed fremgår det af TEUF 

art. 119, at unionens økonomiske politik ”føres i overensstemmelse med prin-

cippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence”, ligesom ”en social 

markedsøkonomi med høj konkurrenceevne” er anført som et af de almindelige 

mål for EU’s aktiviteter i TEU art. 3, stk. 3. Konkurrenceretten hviler på den 

måde på et fundament af økonomisk teori og udspiller sig på et område, hvor 

økonomiske kræfter arbejder.5 

 
3 TEU art. 3, stk. 3 og TEUF art. 26. 
4 Det følger af Protokol nr. 27 om det indre marked og konkurrence, der i henhold til TEU art. 51 er en integreret del af 

traktaten: ”[…] det indre marked omfatter et system, der sikrer, at konkurrencen ikke forvrides”. 
5 Bergqvist (2019), s. 30 og 32.“Competition law is about the economic analysis of markets within a legal process”, jf. 

Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 3. 
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Såvel målsætningen om markedsintegration som principperne om markedsøko-

nomi og fri konkurrence giver frihed og åbner mange muligheder for måden, 

hvorpå de erhvervsdrivende indretter sig på markedet. Denne frihed rummer 

imidlertid også mulighed for misbrug, hvorfor der unægteligt er behov for regu-

lering. Konkurrencereglerne regulerer markedsmæssige forhold og søger grund-

læggende at skabe rammerne for en fri, sund og virksom konkurrence6, hvor frie 

markedskræfter opretholder den økonomiske effektivitet og frihed. Det centrale 

tema i konkurrencereglerne er herefter beskyttelsen og opretholdelsen af en ef-

fektiv konkurrence på markedet for derigennem at opnå en effektiv samfunds-

mæssig allokering af ressourcer og sikre forbrugervelfærd. Kommissionen har i 

overensstemmelse hermed anført, at beskyttelsen af økonomisk effektivitet er et 

af de primære formål med TEUF art. 102, og at den vil fremme konkurrence-

processen ved at ”målrette håndhævelsen med henblik på at sikre, at marke-

derne fungerer tilfredsstillende, og forbrugerne drager fordel af den effektivitet 

og produktivitet, som en effektiv konkurrence mellem virksomhederne medfø-

rer”.7 

Hensynet til forbrugerne er af afgørende betydning i flere henseender; en kon-

kurrencepræget erhvervsstruktur kommer forbrugerne til gode gennem lavere 

priser, højere kvalitet og et større udvalg af nyere og bedre varer og tjenester. 

Følgelig påvirkes reguleringen af den tilladte adfærd i erhvervsforhold. I rela-

tion hertil fremfører Kommissionen da også, at den vil ”koncentrere sig om de 

former for adfærd, der er mest skadelige for forbrugerne”.8 Domstolen har 

imidlertid flere gange fastslået, at konkurrencereglerne ikke kun tager sigte på 

”adfærd, der kan medføre umiddelbar skade for forbrugerne, men også adfærd, 

som medfører skade for dem ved at ramme en effektiv konkurrencestruktur”.9 

Det er med andre ord den effektive konkurrencestruktur, der er konkurrenceret-

tens beskyttelsessubjekt.10 

I lyset heraf må det grundlæggende formål med EU-konkurrencereglerne såle-

des være dels at sikre markedsintegrationen, dels at beskytte konkurrence-

 
6 Såkaldt virksom konkurrence, jf. bl.a. Metro (C-26/76), pr. 20. 
7 Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 5. 
8 Ibid. 
9 Se bl.a. Continental Can (C-6/72), pr. 26; TeliaSonera (C-52/09), pr. 24; mfl. 
10 Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 6; Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), 

s. 202f.; Bergqvist, Konkurrenceretten,1. udgave (2019), s. 33.  
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strukturen som sådan.11 Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i TEUF 

art. 102 bliver dermed et vigtigt led i etableringen og opretholdelsen af et inte-

greret indre marked med en ufordrejet konkurrence i en fri markedsøkonomi.12 

1.2 Fortolkning og anvendelse i praksis 

Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i TEUF art. 102 vedrører mar-

kedsdominans og finder kun anvendelse på virksomheder, der indtager en do-

minerende stilling på det indre marked eller en væsentlig del heraf. Det skal 

imidlertid holdes for øje, at besiddelsen af en dominerende stilling ikke er ulov-

lig i sig selv, og dominans kan således blot være udtryk for, at en virksomhed 

opererer effektivt på markedet.13 Det afgørende er derimod selve misbruget, dvs. 

hvorvidt adfærden udgør et misbrug af virksomhedens dominerende stilling.14 

1.2.1 Dominerende stilling 

Dominerende stilling er et juridisk begreb baseret på det økonomiske begreb 

markedsmagt.15 Det følger af fast praksis, at en virksomhed har en dominerende 

stilling, når: 

”[…] den har en økonomisk magtposition, som sætter denne i stand til at 

hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante mar-

ked, idet den kan anlægge en i et betydeligt omfang uafhængig adfærd 

over for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans forbrugerne”.16 

Det afgørende for at statuere dominans har herefter været, hvorvidt virksomhe-

den kan agere uafhængigt på markedet som følge af fraværet af et reelt konkur-

rencepres. Når en virksomhed med fordel kan forhøje priserne ud over det kon-

kurrencedygtige niveau, mindske produktionen, udvalget af varer og tjenester, 

kvalitet, innovation eller på anden måde påvirke konkurrenceparametrene nega-

tivt, anses den generelt for at besidde en sådan markedsstyrke. Virksomheden 

 
11 Daniel et al., Grundlæggende EU-ret, 2. udgave (2011), s. 685.  
12 Fejø & Ølykke, EU-konkurrenceret – Almindelige del, 5. udgave (2014), s. 290ff. 
13 Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 1; Michelin I (C-322/81), pr. 57; Whish & Bailey, Com-

petition Law, 10. udgave (2021), s. 183f.  
14 Forbuddet retter sig således ikke mod eksistensen af dominans eller virksomhedens størrelse som sådan, jf. Fejø & Ølykke, 

EU-konkurrenceret – Almindelige del, 5. udgave (2014), s. 288. 
15 Økonomer anvender begrebet markedsmagt som udtryk for, at en virksomhed kan agere uafhængigt af sine konkurrenter, 

f.eks. ved at hæve sin pris over prisen under fuldkommen konkurrence, jf. Fejø & Ølykke, EU-konkurrenceret – Almindelige 

del, 5. udgave (2014), s. 292.  
16 United Brands (C-27/76) pr. 65; Hoffmann-La Roche (C-85/76), pr. 38-39; France Télécom (C-202/07), pr. 103. 



Self-preferencing – misbrug i den digitale tidsalder? 
 

78 

 

kan i den henseende handle ”without fear of a damaging competitive response 

by other firms”.17 Vurderingen af om der foreligger dominans, afhænger dermed 

også af en afgrænsning af det relevante marked, således at de virksomheder, der 

begrænser evnen til at udøve markedsmagt, identificeres.18 

Trods definitionens konsekvente anvendelse i praksis er det anført, at den aldrig 

i sig selv har været tilstrækkelig til at statuere ansvar. I overensstemmelse her-

med har Kommissionen i praksis og i håndhævelsesmeddelelsen anført, at do-

minans forudsætter en samlet vurdering af en række faktorer, herunder af mar-

kedsstrukturer og -koncentrationer, adgangsbarrierer, potentiel konkurrence, 

købermagt mv.19 Meget høje markedsandele kan selvsagt være en væsentlig in-

dikator for dominans, ligesom en høj markedsandel i visse situationer kan tages 

som bevis herfor, men bør alt andet lige ikke stå alene.20 Det er i den henseende 

almindeligvis en forudsætning for at statuere dominans, at markedsandelene har 

været fastholdt over en periode på omkring tre år.21 

Det er værd at bemærke, at markedsandele kun siger noget om den aktuelle kon-

kurrence på markedet. Aktører udenfor markedet, der hurtigt og uden større om-

kostninger kan omstille produktionen til de relevante produkter, må imidlertid 

også tages i betragtning. På trods af den længere tidshorisont, kan konkurrence-

presset fra sådanne potentielle konkurrenter, der skyldes en troværdig trussel 

om indtræden og ekspansion på markedet, være ligeså present, som det, der 

skyldes faktiske konkurrenters tilstedeværelse, og må således inkluderes, når 

evnen til at udøve markedsmagt nærmere kvalificeres. Dominans statueres 

 
17 Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 3, 22 og 40; Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 

45/02), pkt. 10-12. 
18 Afgrænsningen af det relevante marked er et analytisk værktøj, der anvendes til at belyse, hvilke egentlige (aktuelle) 

konkurrenter der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af 

effektivt konkurrencemæssigt pres, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked, pkt. 2. Mar-

kedsafgrænsningen opdeles i et produktmarked og et geografisk marked, jf. nærmere Bergqvist, Konkurrenceretten,1. ud-

gave (2019), s. 71ff. 
19 Telekommunikacia Polska (COMP/39.525), pr. 641; Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 11-

12; OECD: DAF/COMP(2005)27, s. 149; Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 24 og 40ff. 
20 Der gælder således en række formodningsregler i forbindelse med statuering af dominans. Smh. AKZO (C-62/86). Domi-

nans antages herefter at foreligge, såfremt markedsandelene overstiger 50 %, hvorimod der kræves supplerende indicier, 

hvis markedsandelene er mellem 40-50 %. Omvendt er der en formodning mod dominans, såfremt markedsandelene er 

under 40 %. 
21 Hoffman-La Roche (C-85/76); Atlantic Container Line (forenede sager T-191/98 og T-212/98-T-214/98); Van der Bergh 

Foods (T-65/98). 
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følgelig altid på baggrund af en helhedsvurdering, der gør det plausibelt, at ind-

flydelsen på markedet kan opretholdes over en vis periode. 

1.2.2 Misbrug 

Det nærmere indhold af misbrugsbegrebet kan først og fremmest søges i bestem-

melsens ordlyd, der ikke-udtømmende oplister en række karakteristiske eksem-

pler på adfærd, der især kan udgøre misbrug.22 Domstolen har imidlertid fast-

slået en mere generel definition i Hoffmann-La Roche23, hvorefter: 

”[…] misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, som omfatter en af en 

markedsdominerende virksomhed udvist adfærd, som efter sin art kan 

påvirke strukturen på et marked, hvor konkurrence netop som følgende 

af den pågældende virksomheds tilstedeværelse allerede er svækket, og 

som bevirker, at der lægges hindringer i vejen for at opretholde den 

endnu bestående konkurrence på markedet eller udviklingen af denne 

konkurrence som følge af, at der tages andre midler i brug end den nor-

male konkurrence […]”.24 

 

Heraf kan først og fremmest udledes, at misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, 

hvor virksomhedens subjektive intention er uden betydning. Det er med andre 

ord ikke afgørende for statuering af misbrug efter TEUF art. 102, om det har 

været virksomhedens hensigt at fordreje eller begrænse konkurrencen.25 

Det er ligeledes uden betydning, om det faktisk er lykkedes den dominerende 

virksomhed at udelukke konkurrenter; misbrug kan foreligge, såfremt det godt-

gøres, at der kan foreligge konkurrencebegrænsende virkninger på markedet, 

som kan fortrænge en dominerende virksomheds mindst lige så effektive kon-

kurrenter.26 Det er således ikke et krav, at der påvises faktiske skadevirkninger 

på markedet.  

 
22 Som også bekræftet i Continental Can (C-6/72), pr. 26; Tetra Pak (C-333/94 P), pr. 37; Deutsche Telekom (C-280/08 P), 

pr. 173; TeliaSonera (C-52/09), pr. 26. 
23 Hoffmann-La Roche (C-85/76). 
24 Ibid., pr. 91. Begrebet normal konkurrence omtales nærmere i afsnit 1.2.4 nedenfor. 
25 Elimineringshensigt kan dog indgå i vurderingen ved nogle former for misbrug, f.eks. ved predatory pricing, jf. AKZO 

(C-62/86), pr. 79-81. 
26 TeliaSonera (C-52/09), pr. 64-65; British Airways (C-95/04). 
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Misbrug af dominerende stilling kan herefter tage mange former, og det er værd 

at bemærke, at mens dominans vurderes i forhold til et konkret marked, kan 

selve misbruget komme til udtryk på et andet marked end det, hvorpå virksom-

heden er dominerende, og stadig være omfattet af forbuddet i TEUF art. 102.27 

1.2.3 Dominerende virksomheders særlige forpligtelse 

Domstolen har gentagne gange bekræftet, at der følger en særlig forpligtelse 

med besiddelsen af en dominerende stilling. Princippet, der blev fastslået for 

første gang i Michelin I28, medfører, at en dominerende virksomhed har en ”sær-

lig forpligtelse til ikke ved sin adfærd at skade en effektiv og ufordrejet konkur-

rence”.29 

Indholdet er senere fastlagt nærmere i praksis, hvor Domstolen bl.a. har påpeget, 

at en ellers tilladelig adfærd kan være forbudt efter TEUF art. 102, såfremt den 

udøves af en dominerende virksomhed, mens den ville være lovlig, hvis den var 

udøvet af en mindre konkurrent.30 Domstolen har i den sammenhæng præciseret, 

at graden af dominans har betydning for omfanget af forpligtelsen, således at en 

dominerende virksomheds særlige forpligtelse skal vurderes under hensyn til de 

omstændigheder, der kan påvise en svækkelse af konkurrencen i den enkelte 

sag.31  

1.2.4 Competition on the merits 

Selvom en dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse og skal afholde 

sig fra at tage midler i brug udover dem, der normalt konkurreres med, er virk-

somheden ikke afskåret fra at deltage i den normale konkurrence. En domine-

rende virksomhed må således konkurrere på almindelige parametre, som f.eks. 

lavere priser, højere kvalitet og et større udvalg af varer og tjenester, så længe 

de ikke er et resultat af ”methods different from […] normal competition” eller 

er udtryk for ”practice falling outside the scope of competition on the merits”.32  

 
27 Det er således ikke et krav, at dominans og misbrug finder sted på ét og samme marked, jf. Bergqvist, Konkurrenceretten,1. 

udgave (2019), s. 637ff. og Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 216.  
28 Michelin I (C-322/81). 
29 Ibid., pr. 57; Post Danmark (C-209/10), pr. 22; Astra Zeneca (C-457/10 P), pr. 134; Intel (C-413/14), pr. 205; France 

Télécom (C-202/07), pr. 105; Compagnie Maritime Belge (forenede sager C-395/96 P og C-396/96 P), pr. 37.  
30 Compagnie Maritime Belge (forenede sager C-395/96 P og C-396/96 P), pr. 131. 
31 Ibid., pr. 114; Tetra Pak (C-333/94 P), pr. 24. 
32 Hoffmann-La Roche (C-52/09), pr. 91; Astra Zeneca (T-321/05), pr. 355. 
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Adfærd ”based on means that reflect the ability to harm competition that is con-

stitutive of the dominant position […] rather than on superior efficiency” falder 

omvendt uden for begrebet, og det er følgelig ikke enhver priskonkurrence, der 

kan anses for lovlig.33 Det må dog holdes for øje, at det falder udenfor formålet 

med TEUF art. 102 at beskytte mindre effektive konkurrenter, der – som en 

naturlig del af konkurrenceprocessen – elimineres herfra.34 En dominerende 

virksomhed har derfor adgang til at konkurrere på normal vis, selvom konse-

kvensen heraf er, at konkurrenter tvinges til at forlade markedet, eller indtræden 

eller ekspansion frarøves.35 Som også fastslået af Domstolen er det således: 

”[…] ikke enhver eliminering, som nødvendigvis skader den frie konkur-

rence. Konkurrence på ydelser kan pr. definition føre til, at de mindre 

effektive konkurrenter, som således er mindre interessante for forbru-

gerne i forhold til bl.a. pris, udvalg, kvalitet eller innovation, forsvinder 

fra markedet eller marginaliseres.”36 

Konkurrenceprocessen indeholder med andre ord et uundgåeligt paradoks; nogle 

konkurrenter vinder – ved at være mest innovative, ved at være mest effektive – 

og det ville da være problematisk for den konkurrenceprægede erhvervsstruktur, 

om en succesfuld virksomhed, der på opfordring har deltaget i konkurrencen ”me-

rely by virtue of his superior skill, foresight and industry [is] turned upon when 

he wins”.37  

Selvom competition on the merits således giver en vis vejledning i, hvornår en 

dominerende virksomhed kan deltage i konkurrencen, giver princippet ikke en 

konkret afgrænsning af adfærd, der falder inden for hhv. uden for forbuddet i 

TEUF art. 102.38 Følgelig afgøres misbrug af dominerende stilling altid på basis 

af en konkret vurdering. 

 
33 Se f.eks. Deutsche Telekom (C-280/08 P), pr. 177; Smh. Nazzini, Unequal Treatment by Online Platforms: A Structured 

Approach to the Abuse Test in Google (2016), s. 6. 
34 Intel (C-413/14) pr. 133; Post Danmark I (C-209/10), pr. 21 og den deri nævnte retspraksis; Smh. Kommissionens hånd-

hævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 1, 5 og 6. 
35 OECD: Competition on the Merits, DAF/COMP(2005)27, s. 10f. og 29. 
36 Post Danmark I (C-209/10), pr. 22; Intel (C-413/14), pr. 134. 
37 Se nærmere Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 14f.  
38 I overensstemmelse hermed, synes Domstolen at have ”systematically construed “competition on the merits” as a concept 

that defines where Article 102 TFEU liability starts, not as a notion that says where Article 102 TFEU immunity com-

mences”, jf. Petit, Theories of Self-Preferencing Under Article 102 TFEU: A Reply to Bo Vesterdorff (2015), s. 15. 



Self-preferencing – misbrug i den digitale tidsalder? 
 

82 

 

Kapitel 2: Digitale platforme 

2.1 Konkurrenceretlige problemstillinger på et digitalt drevet marked 

Digitale platforme har forandret den digitale økonomi og adgangen til informa-

tion drastisk. Brugen af digitale platforme er blevet en integreret del af samfun-

det, hvilket rummer flere fordele for både virksomheder og forbrugere. Det di-

gitale samfund frembyder imidlertid også udfordringer af forskellig art, og der 

er en stigende bekymring for digitale platformes allestedsnærværende, politiske 

og samfundsmæssige konsekvenser. I konkurrenceretlig henseende handler ud-

fordringerne dels om konkurrencen om markedet, dvs. adgangen til markedet, 

dels om konkurrencen på markedet, dvs. konkurrencen mellem platformene ind-

byrdes, og dels om konkurrencen på platformen, dvs. mellem de respektive virk-

somheder, der benytter platformen kommercielt, og udbyderne heraf.39  

For nærværende behandles en række udvalgte konkurrenceretlige aspekter, der 

bidrager til at belyse de særegne problemstillinger, som digitale markeder frem-

byder i relation til afhandlingens problemstilling. 

2.1.1 Markedet for digitale platforme 

Digitale platforme har fået stigende betydning i takt med digitaliseringen af sam-

fundet og omfatter en bred vifte af aktiviteter, herunder onlineannonceringsplat-

forme, markedspladser, søgemaskiner, sociale medier, distributionsplatforme, 

applikationer, betalingssystemer mv.40  

Digitale platforme antager forskellige former og størrelser og omfatter både 

store globale platforme som Google, Amazon, Facebook og Apple, men også 

mindre og mere lokale platforme, der anvendes til køb og salg, social interak-

tion, søgning efter information og underholdning i øvrigt. Dertil kommer, at di-

gitale platforme i stigende grad anvendes af traditionelle virksomheder til at nå 

 
39 Bo Madsen, Konkurrenceret, 8. udgave (2021), s. 232; Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report 

(2019), s. 125. 
40 Kommissionens meddelelse om onlineplatforme og det digitale indre marked (COM(2016) 288), pkt. 1-2. 
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ud til forbrugere, og digitale platforme kan på den måde være en vigtig ind-

gangsvinkel til markeder og forbrugere, som en virksomhed ikke ellers ville 

være i stand til at nå ud til.41 Mens forbrugere tilgodeses gennem lettilgængelig 

information, større transparens, adgang til et bredere udbud af varer og tjeneste-

ydelser, får virksomheder således adgang til nye markeder og bedre muligheder 

for at målrette produkter, tjenester og markedsføring til den enkelte forbruger.42 

Muligheden for effektiv samfundsmæssig allokering af ressourcer forbedrer er-

hvervslivets konkurrenceevne og sikrer forbrugervelfærd, og digitale platforme 

fremmer på den måde effektivitetsgevinster.  

Samtidig er digitale platforme afhængige af virksomhederne for at skabe værdi 

for forbrugerne, dersom platformene kan anvende forbrugernes tilstedeværelse 

til at tiltrække andre brugere, annoncører og virksomheder. En høj tilstedevæ-

relse skaber dertil store mængder af data, der har værdi for såvel platformen som 

de virksomheder, der anvender denne kommercielt, og der består således et gen-

sidigt afhængighedsforhold.43 

Henset til at digitale platforme ofte fungerer som bindeled, såkaldte ”interme-

diaries”, der sætter virksomheder og forbrugere i kontakt med hinanden, er de-

res markedsmagt hovedsageligt baseret på evnen til at generere trafik, tiltrække 

kunder og formidle information mellem virksomheder og forbrugere. Ved at 

indfange store mængder data, fremme nye erhvervsaktiviteter og skabe nye stra-

tegiske afhængighedsforhold, virker digitale platforme som en magnet for inno-

vation og vækst på digitale markeder, og spiller på den måde en central rolle i 

den digitale økonomi.44 

I konkurrenceretlig kontekst frembyder den stadig stigende udbredelse og an-

vendelse af digitale platforme imidlertid også en række udfordringer. Digitale 

markeder er præget af stærke netværkseffekter og stordriftsfordele, hvilket be-

tyder, at nogle platforme har tilegnet sig meget stærke markedspositioner. 

 
41 Ibid.; KFST: Konkurrencen på markeder med digitale platforme (2021), s. 4. 
42 For forbrugere gælder det desuden ofte, at det er billigt eller endda gratis at anvende digitale platforme til f.eks. søgning 

eller køb af varer. Dette skal navnlig ses i lyset af, at forbrugerne via deres interaktion med platforme skaber værdi for 

platformen, ligesom de betaler med data. 
43 Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence 

(2019), s. 448f.  
44 Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 13 og 54; Graef, Differentiated Treatment in 

Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence (2019), s. 448; Kommissionens medde-

lelse om onlineplatforme og det digitale indre marked (COM(2016) 288), pkt. 2. 
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Tendensen har dertil været, at store platforme træder ind på flere markeder eller 

styrker en allerede stærk markedsposition ved at opkøbe potentielle konkurren-

ter før disse når at vokse. Disse dynamikker resulterer i, at nye konkurrenter kan 

have svært ved at etablere sig på markedet med en platform, der har den nød-

vendige skala.  

Markedet vil på den måde tendere mod ’the winner takes it all’, hvorved forstås 

et scenarie hvor én platform vokser sig meget stor og kun i begrænset omfang 

er udsat for konkurrence på markedet. I stedet er konkurrencen oftere om mar-

kedet, således at digitale platforme konkurrerer om at opbygge det største net-

værk for på den måde at blive den dominerende platform.45 Dertil kommer, at 

det er blevet mere almindeligt for virksomheder at udvide sine aktiviteter på 

tilstødende markeder. Det bemærkes i den sammenhæng, at det ikke i sig selv 

er problematisk, at virksomheder er til stede på flere markeder; men såfremt en 

allerede stor – eventuel dominerende – platform herved får mulighed for at ud-

brede sin markedsmagt fra ét marked til et eller flere nærliggende, synes det at 

give anledning til konkurrenceretlig bekymring. 

Derudover kan tilstedeværelsen på flere markeder betyde, at nogle platforme 

bliver meget store og nærmest uomgængelige samhandelspartnere, der netop 

ved at udvide sin markedsmagt fra ét marked til et andet, bliver i stand til at 

binde relaterede virksomheder sammen og skabe en form for digitalt økosy-

stem.46 Ved at nå en størrelse, hvor platforme bliver digitale økosystemer, får 

nye konkurrenter svært ved at indtræde og få fodfæste på markedet.47 Markeds-

styrken bliver på den måde selvforstærkende i en sådan grad, at det bliver endnu 

sværere at udfordre den etablerede platform.48 Tech-giganter som Google, Ama-

zon, Facebook og Apple vil i den henseende møde meget lidt konkurrencepres, 

 
45 KFST: Konkurrencen på markeder med digitale platforme (2021), s. 4 og 10f.; OECD: Competition on the Merits, 

DAF/COMP(2005)27,  s. 149 
46 Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence 

(2019), s. 454. Store platforme, som f.eks. Google, der er til stede på flere markeder, kan navnlig drage fordel af at integrere 

produkter på tværs af markedet, således at forbrugernes interaktion rundt på digitale markeder ikke unødigt vanskeliggøres. 
47 Herved bliver de helt store platforme, såkaldte gatekeepers, dersom de i høj grad fungerer som bindeled mellem en stor 

gruppe af virksomheder og en stor grupper af brugere, jf. KFST: Konkurrencen på markeder med digitale platforme (2021), 

s. 5. Begreberne tech-giganter og gatekeepers anvendes synonymt i det følgende. 
48 Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 70; KFST: Konkurrencen på markeder med 

digitale platforme (2021), s. 8ff. 
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og der kan på den måde argumenteres for, at der (heller) ikke består en reel 

konkurrence om markedet.49 

2.1.2 Digitale platforme – og deres dobbeltrolle 

Udover konkurrencen mellem de digitale platforme indbyrdes, kan der mellem 

udbyderne af de digitale platforme og virksomhederne, som benytter platformen 

kommercielt, også opstå konkurrenceretlige udfordringer. På trods af det gensi-

dige afhængighedsforhold besidder udbyderen af platformen en betydelig stær-

kere forhandlingsposition end virksomhederne.50 Denne magtasymmetri inde-

bærer unægtelig en risiko for interessekonflikter, navnlig hvor udbyderen af den 

digitale platform både fungerer som bindeled til markedet for virksomheder, der 

anvender platformen kommercielt, og samtidigt er aktiv i den direkte konkur-

rence på markedet med disse virksomheder, f.eks. ved at tilbyde egne produkter 

til forbrugerne via platformene.51 Herved bliver det muligt for udbyderen at ud-

nytte sin stærkere forhandlingsposition – til f.eks. at favorisere egne aktiviteter 

– for derved at påvirke udfaldet af konkurrencen på platformen. En sådan adfærd 

kan navnlig være i strid med forbuddet i TEUF art. 102, og udbyderens dobbelt-

rolle har da også udgjort kernen i en række af de seneste konkurrenceretlige 

sager.52 

En yderligere betænkelighed er, at mange platforme besidder en form for regu-

lerende rolle. Herved forstås, at det er udbyderen af platformen selv, der udfor-

mer reglerne for, hvordan forbrugere, erhvervsbrugere og udbydere af supple-

rende tjenester, interagerer på platformen. Selvom det må forventes, at udbyde-

ren selv har en interesse i at udfærdige hensigtsmæssige regler, således at plat-

formen herved bliver mere værdifuld for brugerne, og dermed de virksomheder, 

der ønsker at anvende den kommercielt, har der været tilfælde, hvor udfærdigel-

sen eller anvendelsen er sket på en måde, der gør det muligt for udbyderen at 

udnytte sin regelfastsættende magt til at bestemme resultatet af konkurrencen på 

 
49 Konkurrencen stimuleres imidlertid af høje krav til innovation, produktudvikling mv. 
50 Kommissionens meddelelse om onlineplatforme og det digitale indre marked (COM(2016) 288), s. 13.  
51 Som udtalt af Margrethe Vestager ved OECD/G d. 3. juni 2019 ”[…] the very same business becomes both player and 

referee, competing with others that rely on the platform, but also setting the rules that govern that competition.”  
52 Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence 

(2019), s. 449. 
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platformen – eller i hvert fald påvirke, hvordan konkurrencen udspiller sig 

herpå.53  

Udbydere af digitale platforme, der besidder en dominerende stilling på marke-

det, har imidlertid et ansvar for ikke at udnytte deres stærkere forhandlingsposi-

tion eller regelsættende magt i øvrigt – særligt, når udbyderen både agerer bin-

deled og konkurrent. Udbyderen må i den forbindelse sikre, at adfærden i den 

interne konkurrence på platformen sker under hensyntagen til forbuddet i TEUF 

art. 102 for derved at sikre lige vilkår på markedet. 

2.1.3 Markedskarakteristika 

I relation til debatten om den konkurrenceretlige håndtering af den digitale øko-

nomi har et af Kommissionen nedsat udvalg udpeget tre karakteristika, der kan 

beskrive, hvorfor konkurrencen på et digitalt marked udspiller sig anderledes 

end konkurrencen på traditionelle markeder.54 

Det anføres først og fremmest, at digitale platforme er kendetegnet ved meget 

stærke skalafordele. I digital sammenhæng forstås herved en omkostningsstruk-

tur, hvor virksomhedens gennemsnitsomkostninger falder, jo flere kunder, der 

betjenes. For digitale platforme er der typisk høje initiale faste omkostninger og 

lave marginalomkostninger, og platforme kan på den måde drage fordel af at 

holde omkostningerne – ved at få ekstra brugere – på et markant lavt niveau. 

Selvom sådanne stordriftsfordele er velkendte på traditionelle markeder, navn-

lig for større fabrikker eller detailhandlere, der ofte er mere effektive end mindre 

aktører, skubber den digitale verden fænomenet til det yderste.55 

Dertil kommer, at digitale platforme ofte drager fordel af såkaldte netværksef-

fekter. Som berørt forstås herved, at platformen bliver mere attraktiv for bru-

gerne, når størrelsen af netværket stiger, og platformens værdi øges på den 

måde, når antallet af brugere stiger.56 

Endelig har dataenes rolle i de senere år fået en fremtrædende betydning. Den 

teknologiske udvikling har muliggjort indsamling og anvendelse af data i et helt 

 
53 Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 6 og 60f. 
54 Ibid., s. 2 og 19ff. 
55 Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 20. 
56 KFST: Konkurrencen på markeder med digitale platforme (2021), s. 5. F.eks. er en salgsplatform mere attraktiv for kø-

bere, jo flere sælgere der er til stede på platformen og vice versa.  
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andet omfang end tidligere, og det er netop evnen til at behandle og bearbejde 

disse data, der indebærer, at digitale platforme indtager en essentiel rolle for den 

digitale økonomi og samfundet i øvrigt. I den henseende vil muligheden for at 

indsamle, behandle og benytte store mængder af data fortsat indebære betyde-

lige ændringer, dels i den måde, hvorpå markederne fungerer, dels på de para-

metre, hvor konkurrencen intensiveres. Konkurrence på parametre som evnen 

til at generere trafik, muligheden for at anvende data, udviklingen af nye og 

innovative applikationer og produkter vil derfor være af afgørende relevans for 

virksomhederne, der i den konkurrenceprægede erhvervsstruktur kæmper om at 

tiltrække såvel kunder som samhandelspartnere til deres platforme. Dertil kom-

mer, at data undertiden akkumuleres som et biprodukt af en platforms normale 

funktion, hvorfor de etablerede digitale platforme får adgang til en større 

mængde data. Data kan på den måde være kilde til konkurrencemæssige fordele, 

ligesom data indgår som et væsentligt element i konkurrencen.57 

2.1.4 Det særegne ved konkurrencen 

På baggrund af de ovenfor omtalte udfordringer, som udbredelsen og anvendel-

sen af digitale platforme har ført med sig, har flere internationale rapporter frem-

lagt anbefalinger til, hvorledes konkurrencepolitikken bør udvikle sig i relation 

til digitale platforme.58 Som allerede nævnt er digitale markeder særegene, og 

konkurrenceretten udfordres af at skulle tilpasse sig dets hurtige bevægelse, dy-

namiske udvikling og en i øvrigt diversificerende karakter.59 De traditionelle 

tilstræbelser om at opretholde et effektivt og virksomt konkurrencepres bestå-

ende af et stort antal konkurrerende virksomheder er i den henseende ikke altid 

realistisk på markedet for digitale platforme.60  

Dette må først og fremmest ses i lyset af de omtalte markedskarakteristika, der 

indebærer, at digitale platforme konkurrerer om at opbygge det største netværk 

for derved at blive den dominerende platform. Markedet vil som sagt tendere 

 
57 Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 24. Det skal dog bemærkes, at data er mere 

end blot et underprodukt af platforme.  
58 Furman et al.: Unlocking digital competition – Report of the Digital Competition Expert Panel (2019); Crémer et al.: 

Competition policy for the digital era – Final report (2019); Nordiske samarbejdsaftale: Digital platforms and the potential 

changes to competition law at the European level (2020); KFST: Konkurrencen på markeder med digitale platforme (2021), 

s. 4. 
59 Kommissionens meddelelse om onlineplatforme og det digitale indre marked (COM(2016) 288), s. 13. 
60 Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 15. 
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mod et scenarie, hvor nogle platforme vokser sig meget store og kun i begrænset 

omfang er udsat for konkurrence på markedet.61 

Markedet vil i den henseende være koncentreret, hvorved forstås, at konkurren-

cen alene er fordelt mellem et relativt lille antal af virksomheder.62 Under al-

mindelige markedsforhold vil en stigning i markedskoncentrationen være et 

tegn på, at der er færre aktører til stede i konkurrencen. Dette indebærer en reel 

risiko for konkurrenceskadelige virkninger, idet en dominerende virksomhed i 

højere grad vil kunne handle uafhængigt af det nu svindende konkurrencemæs-

sige pres, f.eks. ved at fastsætte højere priser.63 På digitale markeder må der 

imidlertid udvises påpasselighed med at drage sådanne slutninger; digitale plat-

forme bliver mere værd for såvel virksomhederne, der benytter platformene 

kommercielt, som for forbrugerne, når den digitale platform vokser. På grund af 

netværkseffekterne kan det således være i forbrugerens interesse, at der kun er 

én eller få aktive platforme – i stedet for flere identiske, der opfylder nøjagtig 

samme behov. Henset til, at en digitale platform bliver mere attraktiv og kon-

kurrencedygtig, kan det med andre ord – isoleret set – være fordelagtigt at tillade 

en høj markedskoncentration.64 

I den forbindelse er det værd at bemærke, at de parametre, hvor konkurrencen 

særligt udspiller sig, adskiller sig for så vidt angår digitale markeder. Den pris, 

som brugerne betaler for at anvende en digital platform, er ofte enten nul eller 

nærmest negativ, og konkurrencen for en potentiel ny platform vil derfor ikke 

udspille sig som en traditionel priskonkurrence.65 Digitale platforme tillægger 

det imidlertid stor værdi at få mange brugere og generere trafik og må derfor 

tilstræbe at være attraktiv på andre parametre. Konkurrencen vil i den henseende 

snarere rette sig mod innovation, idet netop sådanne tiltag er afgørende for en 

 
61 Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 1050, der netop anfører, at “some platforms have acquired 

immense market power, in particular where economies of scale and scope, powerful network effects, the tendency of markets 

to ‘tip’ and high barriers to entry and expansion are found in conjunction.”; Smh. OECD: Competition on the Merits, 

DAF/COMP(2005)27, s. 149.  
62 Traditionelt er markedskoncentrationen (HHI) et af de mest anvendelige mål for at vurdere konkurrencen på et marked. 

Smh. Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 41ff.  
63 Eller i hvert fald ud over det konkurrencedygtige niveau under virksom konkurrence.  
64 Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 23. 
65 KFST: Konkurrencen på markeder med digitale platforme (2021, s. 13. 
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digital platforms værdi og markedsposition.66 Lignende tiltag fra konkurrenter 

udgør omvendt en trussel, og der er følgelig væsentlige incitamenter til at for-

sætte med at innovere.  

Trods at konkurrencen på markedet dermed kan anses for begrænset, og kon-

kurrencen om markedet er udfordret af store platformes allestedsværende karak-

ter, der vanskeliggør nye konkurrenters indtræden, stimulerer de høje krav til 

innovation, produktudvikling mv. konkurrencen. Selvom markedet således er 

kendetegnet ved at være koncentreret og bestå af relativt få aktører, med dertil-

hørende store markedsandele, kan det anses for kompetitivt, dersom disse reelt 

er underlagt et konkurrencemæssigt pres fra faktiske og potentielle konkurren-

ter.67 Konkurrencen er på den måde præget af en række særegne dynamikker, 

der ikke – eller i hvert fald ikke i samme omfang – er til stede på traditionelle 

markeder. 

2.2 Dominans, misbrug og tæt forbundne digitale markeder 

På baggrund af de ovenfor omtalte markedskarakteristika kan der alt andet lige 

opstå en række konkurrenceretlige betænkeligheder, såfremt virksomheder på 

digitale markeder ønsker at integrere på tværs af markeder eller udvide sine ak-

tiviteter i øvrigt.68 Bekymringen for så vidt angår digitale platforme og tilstede-

værelse på flere markeder opstår navnlig, når virksomheden herved bliver i 

stand til at opnå, opretholde eller udvide en betydelig forøget markedsstyrke – 

på et hovedmarked, et vertikalt placeret eller separat tilstødende marked. 

2.2.1 Vertikal afskærmning 

En virksomhed med en dominerende stilling på et upstream-marked kan navnlig 

blive fristet til at hindre eller fjerne faktiske og/eller potentielle konkurrenters 

adgang til downstream-markedet, såkaldt vertikal afskærmning.  

 
66 Der kan sondres mellem statisk innovation, der påvirker konkurrencen på markedet, og forstyrrende innovation, der retter 

sig mod konkurrencen om markedet, således at eksisterende markedsstrukturer angribes, jf. Graef, Rethinking the Essential 

Facilities Doctrine for the EU Digital Economy (2019), s. 6ff.  
67 KFST: Konkurrencen på markeder med digitale platforme (2021), s. 13 og 15, hvor det også er foreslået, at contestability, 

dvs. konkurrenters mulighed for at indtræde på markedet, er en mere hensigtsmæssig indikator for at måle konkurrencen på 

markedet.  
68 Således præsenterer “multi-sidedness of digital platforms, extreme economies of scale and scope, network effects and the 

accumulation of enormous volumes of data major problems for the process of competition”, jf. Whish og & Bailey, Com-

petition Law, 10. udgave (2021), forord. 
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Herved forstås, at der sker en lukning af et vertikalt placeret downstream-mar-

ked via misbrugsadfærd på et dominerende upstream-marked, og det er således 

hovedsageligt relevant i tilfælde, hvor en virksomhed har udvidet sine aktiviteter 

og er aktiv på flere led i omsætningskæden, dvs. hvor virksomheden er vertikalt 

integreret.69 

Adfærden kan bl.a. bestå i, at den dominerende virksomhed nægter at le-

vere/indgå samhandel med henblik på at reservere markedet til sig selv (leve-

ringsnægtelse), ved at virksomheden igennem avancepres forsøger at eliminere 

konkurrenter fra markedet (margin squeeze) eller gennem diskriminerende ad-

færd i øvrigt. Sådan adfærd hæmmer konkurrencen på downstream-markedet, 

idet evnen og incitamentet reduceres, når den dominerende virksomhed bliver i 

stand til at tvinge faktiske konkurrenter til at forlade markedet og/eller hindre 

potentielle konkurrenter adgang. Dertil kommer, at den dominerende virksom-

hed herefter med fordel kan øge prisen, mindske produktionen, udvalget af varer 

og tjenester, kvalitet, innovation eller på anden måde påvirke konkurrencepara-

metrene negativt.70 Adfærd af den nævnte karakter antages følgelig at udgøre 

ekskluderende misbrug i traditionel forstand.  

Diskriminatorisk adfærd rettet mod en konkurrent på hovedmarkedet eller et 

vertikalt placeret marked kan ligeledes være ekskluderende, f.eks. såfremt en 

vertikalt placeret virksomhed indrømmes bedre vilkår på downstream-markedet 

end de øvrige konkurrenter (primary-line-discrimination).71 Sådan adfærd ram-

mer tilsvarende ultimativt konkurrentens evne til at konkurrere downstream. 

2.2.2 Leverage 

Foruden misbrugsadfærd, der kan føre til afskærmning i traditionel forstand, be-

står bekymringen for så vidt angår digitale markeder i, at en dominerende virk-

somhed kan være i stand til at udnytte sin markedsstyrke på et marked til at 

 
69 Det bemærkes, at der ikke er nogen formel kobling mellem vertikal afskærmning og eksistensen af et vertikalt integreret 

selskab. Et ikke-vertikalt integreret selskab vil dog formentlig mangle incitament til at begrænse konkurrencen på et vertikalt 

placeret marked, og er følgelig særlig relevant i en sådan kontekst, jf. Bergqvist (2019), s. 640. Opfattelsen synes imidlertid 

at ændre sig i relation til den digitale økonomi, navnlig som følge af de her anførte betænkeligheder og muligheder for 

misbrugsadfærd i øvrigt, jf. Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and 

Economic Dependence (2019), s. 454. 
70 Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 11.  
71 Bergqvist, Konkurrenceretten, 1. udgave (2019), s. 777ff. og 789ff. 
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udvide eller opretholde virksomhedens stilling på et andet tilstødende, men se-

parat marked. 

Evnen til at overføre markedsmagt mellem forbundne markeder, såkaldt levera-

ging, er diskuteret i litteraturen, men er særligt væsentlig i relation til den digi-

tale økonomi. Ved begrebet forstås konkret, at en virksomhed med en domine-

rende stilling på et marked kan være tilbøjelig til at anvende denne dominans 

som løftestang til at opnå en fordel på et andet marked. Virksomheden kan på 

den måde glide med markedsudviklingen og overføre sin dominans mellem mar-

keder i kraft af sin etablerede position og udviklingen i øvrigt. Tæt placerede 

markeder, unikke markedspositioner og en betydelig vækst anses i teorien at 

være en forudsætning for sådan dominans, og problemstillingen er derfor særlig 

relevant på digitale markeder, der netop er kendetegnet ved sådanne karakteri-

stika.72 

Leverage må dog – i forhold til traditionel afskærmning, hvor det er misbruget, 

der giver anledning til lukning af et sekundært marked – anses som en speciel 

form for dominans, idet den dominerende position indtages i forhold til et helt 

andet marked, end hvor virkningen og misbruget finder sted.73 I relation hertil 

anføres det i teorien, at leverage ikke i sig selv er grundlag for at statuere mis-

brug, men er derimod et begreb, der anvendes til at identificere de tilfælde, hvor 

en dominerende virksomhed anvender sin markedsstyrke til at opnå en ulovlig 

fordel på et tilstødende separat marked, såkaldt løftestangsstrategier. 

2.2.3 Self-preferencing 

En særegen problemstilling, der giver anledning til lignende betænkeligheder, 

er opstået i relation til digitale platforme; virksomheder med en dominerende 

stilling på et upstream-marked, der favoriserer egne aktiviteter på et tilknyttet 

men separat downstream-marked, såkaldt self-preferencing.  

Herved forstås adfærd, hvorved den dominerende virksomhed behandler sig selv 

fordelagtigt i forhold til dennes konkurrenter på det tilknyttede downstream- 

 
72 Ibid., s. 638, 669 og 671f. om overførsel af dominans (leveraging). 
73 Ibid., s. 639, der dog anfører, at der i den økonomiske litteratur normalt ikke sondres mellem dominansformen leverage 

og misbrug, der omfatter lukning af et sekundært marked, jf. også ibid., s. 669. I Google Search (Shopping) (AT.39740), 

fremhæves det netop, at den omstændighed, at en given adfærd har negative virkninger på et marked, der adskiller sig fra 

det dominerende, ikke udelukker anvendelsen af TEUF art. 102, jf. pr. 334.  
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eller tilstødende marked i øvrigt.74 På digitale platforme er dette navnlig 

tilfældet, når platformen: 

”[is] giving preferential treatment to one’s own product or services when 

they are in competition with products and services provided by other en-

tities using that platform”.75 

Problemstillingen kompliceres af de særlige karakteristika på markedet for di-

gitale platforme, men er i øvrigt ikke begrænset hertil76, og formålet med denne 

afhandling er følgelig at afklare, hvornår self-preferencing udgør et misbrug un-

der TEUF art. 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence 

(2019), s. 453.  
75 Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 7. 
76 Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 1051. 
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Kapitel 3: Self-preferencing                

som en ny misbrugsform 

De konkurrenceretlige aspekter vedrørende self-preferencing blev særligt aktu-

aliseret med Kommissionens afgørelse i Google Search (Shopping). Afgørelsen 

har givet anledning til intens diskussion i den akademiske debat dels i forhold 

til, hvilken kategori af misbrug, der er nærmest til at beskrive Googles adfærd, 

dels om hvorvidt en sådan adfærd overhovedet bør kvalificeres som misbrug og 

omfattes af forbuddet i TEUF art. 102.77 Divergerende opfattelser om afgørel-

sens indhold, korrekthed og rækkevidde har været fremført, og der er bl.a. argu-

menteret for, at Kommissionen synes at have udviklet en ”novel and unprece-

dented theory of harm of favouring”.78  

Indledningsvist analyseres Kommissionens afgørelse i Google Search (Shop-

ping) med henblik på at udlede, hvilken test Kommissionen anlagde. Dernæst 

sammenholdes Kommissionens afgørelse med tidligere praksis, der har fælles-

træk med Googles adfærd, for at belyse, om self-preferencing kan og bør af-

grænses overfor allerede anerkendte misbrugsformer. Efter herved at have dra-

get paralleller til etablerede juridiske standarder, opsummeres disse betragtnin-

ger for endeligt at vurdere den af Kommissionen anlagte misbrugsteori i Google 

Search (Shopping). 

3.1 Kommissionens afgørelse i Google Search (Shopping) 

Efter 7 års efterforskning vedtog Kommissionen i juni 2017 en forbudsafgø-

relse, hvorved Google blev idømt en bøde på 2,42 mia. euro. Ifølge 

 
77 Som påpeget må det holdes for øje, at Retten d. 10. november 2021 har afsagt dom i Google Search (Shopping) (T-612/17). 

De her anførte betragtninger må følgelig ses i lyset af, at afhandlingens afsnit 3 og 4 er udarbejdet mens sagen har været 

behandlet ved Retten. Eftersom Retten i det væsentligste stadfæstede Kommissionens afgørelse, udgør det her anførte imid-

lertid et vigtigt fortolkningsbidrag til besvarelse af afhandlingens problemstilling, der dog i det væsentligste vil foretages i 

lyset af Rettens dom, der er genstand for særskilt behandling i afsnit 5 nedenfor. 
78 Bergqvist, Discrimination and Self-Favoring in the Digital Economy (2020), s. 5; Akman, The Theory of Abuse in Google 

Search: A Positive and Normative Assessment Under EU Competition Law (2017), s. 304. 
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Kommissionen havde Google misbrugt sin dominerende stilling på markedet for 

generelle søgetjenester i strid med TEUF art. 102 ved systematisk at favorisere 

sin egen prissammenligningstjeneste, Google Shopping, i forhold til konkurre-

rende prissammenligningstjenester på sin generelle søgetjeneste, Google Se-

arch.79 

3.1.1 Googles aktiviteter 

Google har eksisteret siden 1998 og er den mest succesfulde søgemaskine på 

markedet. Googles online flagship er deres generelle søgetjeneste, Google Se-

arch, der sætter brugerne i stand til at lave generelle (horisontale) søgninger ef-

ter information på tværs af internettet. Google tilbyder imidlertid også andre 

internetrelaterede tjenester og produkter, der inkluderer specialiserede søgetje-

nester, online annoncer, cloud computing, software, hardware mv.80  

De specialiserede søgetjenester som f.eks. Google Shopping, Google Maps, 

Google Flights mv. er derimod specifikt sat op til at identificere relevante (ver-

tikale) søgeresultater for en bestemt type af information (produkter og priser, 

rutevejledninger, flybilletter mv.), og eksisterer som separate sider, der kan til-

gås via menu-lignende links i toppen af Google Search. Fælles for Googles sø-

getjenester er, at de for brugerne stilles gratis til rådighed, dersom Google gene-

rerer sin indtjening via online annoncering.81 

Google viser i den henseende først og fremmest den generelle søgetjeneste 

Google Search, og når en bruger indtaster et søgeord eller en række af søgeord, 

returnerer Googles algoritmer82 tre kategorier af søgeresultater; i) generiske sø-

geresultater, ii) online annoncer og iii) specialiserede søgeresultater.83 

Generiske søgeresultater viser sig typisk i venstre side af søgeresultatsiden i 

form af blue links med korte uddrag (snippets) og rangeres via Googles generi-

ske søgealgoritme (PageRank), som i det væsentligste måler hjemmesiders 

 
79 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 2. 
80 Ibid., pr. 8-9 og 4. 
81 Ibid., pr. 7. Brugerne betaler imidlertid med personoplysninger og data, jf. Schmidt, Taming the Shrew: There’s No Need 

for a New Market Power Definition for the Digital Economy (2017), s. 14. 
82 Hvor Googles generiske søgealgoritmer er designet til at rangordne sider med ethvert muligt indhold og anvendes på alle 

typer af sider, er Googles specialiserede søgealgoritmer specifikt optimeret til at identificere relevante resultater for en be-

stemt type information, jf. Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 12.  
83 Ibid., pr. 10-13. 
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relevans og kvalitet mod hinanden. Google opkræver ingen betaling fra hjem-

mesider, der er placeret i generiske søgeresultater og accepterer ej heller betaling 

for ændringer, hvorfor det ikke herigennem er muligt at opnå en højere place-

ring. Rangeringen sker følgelig på en sådan måde, at de mest relevante resultater 

er placeret øverst.84 

Online annoncer betegner de søgeresultater, som er trukket fra Googles aukti-

onsbaserede online annonceplatform, Google AdWords. AdWords-resultaterne 

kan både vises over eller under de generiske søgeresultater og markeres med 

”annonce”, hvilket informerer brugerne om, at rangeringen er betalt af en an-

noncør. De relevante annoncer indgår i en pulje på baggrund af et match med de 

søgeord, som annoncørerne har knyttet til deres respektive annonce (og bruge-

ren har indtastet ved sin søgning), hvorefter de relevante annoncer inden for 

puljen rangeres på grundlag af deres ”AdRank” og linker direkte til den respek-

tive annoncørs hjemmeside.85 

Specialiserede søgeresultater kan – som nævnt – bl.a. tilgås direkte via menu-

lignende link i toppen til den specialiserede søgetjeneste, men returneres tillige 

som søgeresultat på Googles generelle søgetjeneste. Indtaster en bruger et pro-

duktrelateret søgeord på Google Search returneres således også resultater fra 

Google Shopping, hvorved brugeren – ligesom på øvrige prissammenlignings-

tjenester – bliver i stand til at sammenligne produkter og priser fra forskellige 

forhandlere uden at klikke ind på selve siden.86 

Visse af Googles specialiserede søgetjenester er i den henseende baseret på så-

kaldt ”paid inclusion”, hvilket betyder, at tredjepartssider skal indgå en aftale 

med Google for at blive vist som søgeresultat på Google Shopping. I de fleste 

tilfælde er betalingen baseret på et pay-per-click-system, og for reelt at købe det 

forespurgte produkt, er brugeren da også nødsaget til at klikke på linket.87 

Google Shopping fungerer på den måde ikke som direkte salgsplatform – i mod-

sætning til f.eks. Amazon eller eBay – hvorfra kunderne direkte kan foretage 

køb. 

 
84 Ibid., pr. 14-17. 
85 Ibid., pr. 18-22. Annoncens AdRank afhænger af, hvor meget annoncøren er villig til at betale for hvert klik på dennes 

søgeannonce samt kvaliteten af deres søgeannonce. Resultaterne med den højeste AdRank-score er de mest synlige.  
86 Ibid., pr. 26-35. 
87 Dette er bl.a. tilfældet med Google Shopping, jf. ibid., pr. 23-25.  
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Særligt for de specialiserede søgeresultater er desuden, at de i de fleste tilfælde 

vises med attraktive grafiske features som f.eks. billeder og andre dynamiske 

funktioner, ligesom de ofte placeres over de generiske søgeresultater eller 

iblandt de øverste i rangeringen i øvrigt. Specialiserede søgeresultater er derud-

over ofte placeret i sæt, såkaldte ”Universals” eller ”OneBoxes”, og betegnes i 

dag ”Shopping Units” for Googles egen prissammenligningstjeneste.88 

Frem til Kommissionens afgørelse kunne konkurrerende prissammenlignings-

tjenester, der bl.a. drives af trafik fra Google Search, alene vises som generiske 

søgeresultater eller som AdWords-resultater, og Kommissionen fandt følgelig, 

at de ikke havde adgang til samme visning og placering som Google Shopping 

på Googles generelle søgetjeneste Google Search.89 

3.1.2 Markedsafgræsningen 

I afgørelsen identificerede Kommissionen to produktmarkeder, hhv. markedet 

for generelle søgetjenester og markedet for prissammenligningstjenester, der 

begge geografisk blev afgrænset nationalt til landene i EØS. Markedet for ge-

nerelle søgetjenester omfatter tjenester, der sætter brugerne i stand til at lave 

horisontale søgninger på hele internettet, hvorimod markedet for prissammen-

ligningstjenester omfatter tjenester, der sætter brugerne i stand til at lave verti-

kale søgninger efter specifikke produkter og tjenester, og samtidigt giver bru-

gerne mulighed for at sammenligne disse direkte på platformen uden nødven-

digvis at skulle besøge en anden hjemmeside. Ifølge Kommissionen var der dog 

en tæt forbindelse mellem de identificerede markeder, idet søgeresultater der 

returneres på det førstnævnte, ligeledes indebærer links til det sidstnævnte.90 

3.1.3 Googles dominerende stilling 

Kommissionen konkluderede, at Google har haft en dominerende stilling på 

hvert af de nationale markeder for generelle søgetjenester siden 2008. Vurderin-

gen var baseret på Googles markedsandele, som var estimeret til over 90 % i de 

 
88 Ibid., pr. 23 og 28-32. Da Google Product Search i 2012 blev omdøbt til Google Shopping, ændredes betegnelsen Product 

Universal til ”Commercial Unit” og senere til ”Shopping Unit”, der fungerede på samme måde, bortset fra at resultaterne 

på Shopping Unit generelt nu fører brugerne direkte til siderne, hvor det relevante produkt kan købes, jf. ibid., pr. 28-32.  
89 Ibid., pr. 14, 22 og 427.  
90 Ibid., pr. 154-263 og 540-541. Selvom Kommissionens markedsafgrænsning har været genstand for kritik, lægges mar-

kedsafgrænsningen til grund, og vil derfor ikke behandles nærmere. Smh. i Bergqvist & Rubin, Google and the Trans-

Atlantic Antitrust Abyss (2019), s. 10ff.; Akman, The Theory of Abuse in Google Search: A Positive and Normative Assess-

ment Under EU Competition Law (2017), s. 305ff. 
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fleste EØS-lande91, eksistensen af adgangs- og ekspansionsbarrierer, den 

sjældne hyppighed af multi-homing, effekterne af Googles stærke brand og man-

gel på modstående købermagt. Henset til at der kun er et fåtal af brugere, der 

anvender mere end én generel søgetjeneste, har Google på den måde en mono-

pollignende stilling – uagtet at andre søgetjenester kun er ét klik væk.92 

Mens Kommissionen i et betydeligt omfang argumenterede for, hvordan Google 

dominerer det generelle søgemarked gennem stærke netværkseffekter, gav 

Kommissionen kun få oplysninger om markedet for prissammenligningstjene-

ster. Dette skyldes formentlig Kommissionens opfattelse af, at markedet for ge-

nerelle søgetjenester og markedet for prissammenligningstjenester må anses 

som to indbyrdes forbundne markeder, idet brugerne ofte opdager eller ledes til 

specialiserede søgetjenester ved at finde dem i de generelle søgeresultater.93 

3.1.4 Kommissionens misbrugsteori 

Efter at have konstateret eksistensen og omfanget af Googles dominerende stil-

ling indledte Kommissionen vurderingen af det påståede misbrug ved at frem-

hæve, at TEUF art. 102 ikke alene forbyder en virksomhed med en dominerende 

stilling at indlede i adfærd, der har til formål at styrke denne position, men også 

adfærd, hvorved den dominerende virksomhed kan anvende sin markedsstyrke 

på ét marked til at opnå en fordel eller udvide sin dominans på et tilstødende, 

men separat marked: 

”[...] but also the conduct of an undertaking with a dominant position in 

a given market that tends to extend that position to a neighbouring but 

separate market by distorting competition”94 og senere at “[…] the Con-

duct is capable of extending Google’s dominant position in the national 

markets for general search services to the national markets for compari-

son shopping services”.95 

 
91 Undtagen Tjekkiet hvor Google har været dominerende siden 2011, jf. Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 280. 
92 Ibid., pr. 272-327. 
93 Ibid.; Bergqvist & Rubin, Google and the Trans-Atlantic Antitrust Abyss (2019), s. 12f. 
94 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 334. Den omstændighed, at en given adfærd har negative virkninger på et 

marked, der adskiller sig fra det marked, hvor virksomheden er dominerende, udelukker således ikke anvendelsen af TEUF 

art. 102. Dominans, misbrug og effekten heraf udspiller sig således ikke nødvendigvis på samme marked, jf. Bergqvist, 

Konkurrenceretten, 1. udgave (2019), s. 638f.   
95 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 342.  
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Heraf kan det udledes, at Kommissionen anså Googles adfærd for at være moti-

veret af en såkaldt løftestangsstrategi, således at Google – ved at anvende sin 

dominerende stilling på de nationale upstream-markeder for generelle søgetje-

nester – kunne udvide eller overføre sin dominans til de nationale downstream-

markeder for prissammenligningstjenester.96 I afgørelsen fremhævede Kommis-

sionen endda, at en sådan adfærd: 

”[…] constitutes a well-established, independent, form of abuse falling 

outside the scope of competition on the merits”.97 

Som anført, er der imidlertid argumenteret for, at leverage ikke i sig selv er 

grundlag for at statuere misbrug, men snarere en form for dominans der identi-

ficerer tilfælde, hvor en dominerende virksomhed har mulighed for at overføre 

dominans.98 En sådan mulighed kan ikke i sig selv anses som en selvstændig 

misbrugsform med en tilhørende juridisk test, og det er derfor nødvendigt at se 

nærmere på de kriterier, som Kommissionen tillagde vægt. 

Kommissionen fremhævede, at selvom TEUF art. 102 opregner en række ek-

sempler på adfærd, der især kan udgøre misbrug, er det ikke en udtømmende 

opregning. Det er på den måde irrelevant for Kommissionen konkret at angive, 

hvilken type misbrug Googles adfærd kan kategoriseres som, dvs. hvilken be-

tegnelse adfærden tildeles i bestemmelsens forstand; det afgørende er alene, om 

adfærden udgør et misbrug i henhold til de faktorer, der må anses for relevante 

i den pågældende sammenhæng: 

“The legal characterisation of an abusive practice does not depend on 

the name given to it, but on the substantive criteria used in that regard.”99 

De materielle kriterier der skal være opfyldt for at fastslå, at en type adfærd 

udgør misbrug omfattet af TEUF art. 102, skal således ikke nødvendigvis gælde 

i samme omfang ved vurderingen af, om en anden adfærd udgør misbrug. Som 

indledningsvist bemærket, har Kommissionens misbrugsteori givet anledning til 

intens debat, og det ovenfor citerede indikerer i den sammenhæng, at 

 
96 Ibid., samt den nærmere gennemgang om leverage ovenfor.  
97 Ibid., pr. 649. Der er i øvrigt også argumenteret herfor i litteraturen, jf. Höppner, Duty to Treat Downstream Rivals Equally: 

(Merely a Natural Remedy to Google’s Monopoly Leveraging Abuse) (2017), se særligt s. 14ff. 
98 Se navnlig Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 600, hvor det anføres, at den af Google udviste adfærd netop er 

mulig ”on the basis of the advantages provided to it by its dominant position in the national markets for general search”.  
99 Ibid., pr. 335-336 og 338. 
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Kommissionen på sin vis erkender, at sagen var særlig, hvorfor den anfægtede 

adfærd ikke nødvendigvis kunne kategoriseres under en af de allerede aner-

kendte former for misbrug eller vurderes under en af de dertilhørende juridiske 

tests.100 

Kommissionen påpegede endvidere, at TEUF art. 102 forbyder adfærd, der er 

egnet til at begrænse konkurrencen, uanset om dette har været virksomhedens 

hensigt. Selvom elimineringshensigt kan indgå som moment i misbrugsvurde-

ringen, er Kommissionen således ikke forpligtet til at bevise sådanne intentio-

ner.101 Det er ligeledes uden betydning, hvorvidt adfærden rent faktisk er lykke-

des virksomheden, og TEUF art. 102 kan således bringes i anvendelse ”regar-

dless of the means and procedure by which it is achieved” og ”irrespective of 

any fault”.102  

Afgørende for vurderingen af, om en virksomhed har misbrugt sin dominerende 

stilling, indebærer på den måde en konkret helhedsvurdering, hvor: 

“[…] it is necessary to consider all the circumstances and to investigate 

whether the practice tends, for example, to bar competitors from access 

to the market, to apply dissimilar conditions to equivalent transactions 

[and] thereby placing them at a competitive disadvantage, or to 

strengthen the dominant position by distorting competition”.103 

Kommissionen anførte i den forbindelse, at dette ikke kun er tilfældet, når kon-

kurrenter reelt hindres adgang til markedet, men også i de tilfælde, hvor den 

dominerende virksomheds adfærd i øvrigt vanskeliggør denne adgang og der-

med forstyrrer den eksisterende konkurrencestruktur på markedet.104 Såvel for-

brugere som konkurrenter skal således sikres muligheden for at kunne deltage 

og drage fordel af den grad af konkurrence, der eksisterer på hele markedet. En 

dominerende virksomhed kan i den henseende ikke med henvisning til, at der 

 
100 Kommissionen afviste navnlig at anvende Bronner-kriterierne, jf. ibid., pr. 650-651, og nærmere nedenfor.  
101 Ibid., pr. 338-339. Det er med andre ord ikke afgørende for statuering af misbrug efter TEUF art. 102, om det har været 

virksomhedens hensigt at fordreje eller begrænse konkurrencen. En sådan hensigt kan dog inddrages, jf. straks nedenfor. 
102 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 338-339. 
103 Ibid., pr. 336.  
104 Ibid., pr. 339. Nærmere om afskærmning nedenfor.  
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stadig på en del af markedet består en konkurrence, retfærdiggøre begrænsnin-

ger på en anden del.105 

3.1.4.1 Den favorable placering og visning af Google Shopping 

Den nærmere misbrugsadfærd blev karakteriseret som Googles mere favorable 

placering og visning af Google Shopping – sammenlignet med konkurrerende 

prissammenligningstjenester – på Google Search.106 Kommission konklude-

rede, at en sådan adfærd udgjorde misbrug af Googles dominerende stilling på 

de nationale upstream-markeder for generelle søgetjenester, idet adfærden: 

“[…] is abusive because it constitutes a practice falling outside the scope 

of competition on the merits as it: (i) diverts traffic in the sense that it 

decreases traffic from Google's general search results pages to compet-

ing comparison shopping services and increases traffic from Google's 

general search results pages to Google's own comparison shopping ser-

vice; and (ii) is capable of having, or likely to have, anti-competitive ef-

fects in the national markets for comparison shopping services and gen-

eral search services”.107 

Det essentielle i misbruget var først og fremmest, at søgeresultater fra Google 

Shopping konsekvent blev placeret og vist øverst på Google Search i et attraktivt 

grafisk format uafhængigt af, hvor relevante disse søgeresultater var for den på-

gældende søgning.108 Samtidig blev søgeresultater fra konkurrerende prissam-

menligningstjenester nedgraderet af Googles algoritmer, ligesom de – på beslut-

ningstidspunktet – alene kunne vises som generiske søgeresultater eller som 

AdWords-resultater. De konkurrerende prissammenligningstjenester blev i den 

henseende rangeret blandt Googles generiske søgeresultater på grundlag af de-

res relevans og var underlagt algoritmer, der ifølge Kommissionen gav dem en 

mindre favorabel placering end søgeresultater fra Google Shopping, som aldrig 

 
105 Ibid. En sådan begrundelse vil i ikke kunne retfærdiggøre adfærd omfattet af TEUF artikel 102 som objektivt nødvendigt 

eller grundet i effektivitetsgevinster i øvrigt, jf. pr. 340. 
106 Ibid., pr. 342. Det må bemærkes, at Kommissionen herved indledningsvis synes at indikere, at det var den mere favorable 

visning og placering i sig selv, der udgjorde misbrug, jf. pr. 2. Kommissionen synes imidlertid senere at have lagt vægt på, 

at det var kombinationen af den favorable visning og placering samtidig med den bevidste nedgradering af konkurrerende 

prissammenligningstjenester, der udgjorde et misbrug, jf. pr. 341-342, 344 og 379. Smh. Bergqvist, Discrimination and Self-

Favoring in the Digital Economy (2020), s. 5f. 
107 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 341. Retten afviste imidlertid, at Kommissionen havde påvist, at Googles 

adfærd havde haft konkurrencebegrænsende virkninger på markeder for generelle søgetjenester, jf. Google Search (Shop-

ping) (T-612/17), pr. 457-459. 
108 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 342 og 344. 
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blev nedgraderet.109 Dertil kunne de konkurrerende prissammenligningstjene-

ster ikke drage fordel af samme favorable visning som søgeresultater fra Google 

Shopping.110  

Kommissionen fremhævede i den forbindelse, at søgeresultater fra Google 

Shopping blev vist med attraktive grafiske features og dynamiske informationer, 

der øgede klikraten, mens søgeresultater fra konkurrerende prissammenlig-

ningstjenester blev vist som almindelige tekstbaserede blue links.111 Kommis-

sionen fremførte dertil en række beviser for at: 

”Adding images, price and merchant information to product search re-

sults increases click-through rates […]” ligesom at “[…] several eye-

tracking studies and research indicate that such features have a consid-

erable impact on user behavior and consequently on click-through 

rates”.112 

Resultatet heraf var ifølge Kommissionen unægteligt, at de konkurrerende pris-

sammenligningstjenester oplevede et fald i trafikken, dersom brugerne oftere 

klikkede på søgeresultater fra Google Shopping. Den mindre favorable placering 

og visning i kombination med den reducerede trafik påvirkede på den måde de 

konkurrerende prissammenligningstjenesters evne og incitament til at konkur-

rere.113 

3.1.4.2 Elimineringshensigt? 

Kommissionen fremhævede endvidere, at adfærden adskilte sig fra Googles hid-

tidige adfærd, idet Google indtil slutningen af 2007 havde rangeret og vist alle 

søgeresultater på baggrund af samme kriterier, algoritmer og mekanismer.114 

Med henblik på at bevise eksistensen af en bevidst hensigt om nedgradering af 

konkurrerende prissammenligningstjenester anførte Kommissionen bl.a., at 

 
109 Ibid., pr. 344-359, 379-386 og 395. Se nærmere om den såkaldte ”panda-algoritme” i Graef, Differentiated Treatment 

in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence (2019), s. 454. 
110 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 371-372 og 397-398. 
111 Ibid., pr. 372-377, 397 og 400-401. 
112 Ibid., pr. 372 hhv. pr. 373. 
113 Den favorable placering og visning øgede således ifølge Kommissionen trafikken til Google Shopping på bekostning af 

trafikken til konkurrerende prissammenligningstjenester, jf. ibid., pr. 452. Kommissionen synes herved at have præciseret, 

at det var kombinationen af denne adfærd. Dette blev desuden også bekræftet af Retten i Google Search (Shopping) (T-

612/17), pr. 196, der netop anførte, at pr. 341-342 må læses i sammenhæng. 
114 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 343. Kommissionen anførte i den forbindelse, at Google først i slutningen af 

2007 begyndte at favorisere søgeresultater fra sin egen prissammenligningstjeneste Google Shopping, jf. pr. 598. 
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Froogle, den første udgave af Googles prissammenligningstjeneste, ikke tiltrak 

trafik, dersom den ikke – eller i hvert fald ikke i samme omfang som Google 

Shopping – var synlig på Google Search. Dertil steg trafikken til prissammen-

ligningstjenesten først efter, at den mere favorable placering og visning blev 

introduceret.115 

Heroverfor argumenterede Google, at stigningen af trafik fra Googles generelle 

søgeside til Google Shopping i højere grad skyldtes, at Google havde forbedret 

søgetjenesten. Til støtte herfor anførte Google bl.a., at den attraktive visning 

med grafiske og dynamiske features gjorde det lettere for brugerne at sammen-

ligne de forespurgte produkter, ligesom at søgeresultaterne fra Google Shopping 

blev udvalgt i henhold til særlige relevanskriterier til gavn for brugerne.116 

Kommissionen anførte, at den ikke havde indvendinger mod forbedringerne; det 

problematiske var derimod, at Google alene anvendte forbedringerne på sin egen 

prissammenligningstjeneste og på den måde aktivt nedgraderede konkurrerende 

tjenester og favoriserede Google Shopping.117 Til støtte herfor inddrog Kom-

missionen en række interne dokumenter, hvoraf det bl.a. fremgik, at Google selv 

var bevidst om, at Froogle ikke ville rangere højt på Google Search, såfremt 

Froogle blev underlagt samme kriterier, algoritmer og mekanismer som konkur-

rerende tjenester eller ikke modtog ”special treatment” i øvrigt.118 

Selvom etableringen af elimineringshensigt – som fastslået ovenfor og påpeget 

af Kommissionen selv – således ikke er en forudsætning for at statuere misbrug 

efter TEUF art. 102, fandt Kommissionen alt andet lige, at Googles adfærds-

skifte var relevant at inddrage som moment i den samlede vurdering. 

3.1.4.3 Adfærden leder trafik fra konkurrenter til Google Shopping 

Som anført, var det Kommissionens opfattelse, at den favorable placering og 

visning af Google Shopping på Google Search øgede trafikken til Googles egen 

prissammenligningstjeneste på bekostning af trafikken til konkurrerende pris-

sammenligningstjenester.119 Kommissionens bekymring var i den henseende, at 

 
115 Froogle mistede imidlertid allerede trafik inden ændringen i 2007. Dette forekom, selvom trafikken til Googles generelle 

søgesider steg i samme periode, jf. Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 343 og 598.  
116 Ibid., pr. 510. 
117 Ibid., pr. 537-538.  
118 Ibid., pr. 381-382. Google havde selv udtalt, at ”Froogle simply doesn’t work”, jf. pr. 490f.  
119 Ibid., pr. 452.  
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den reducerede trafik påvirkede de konkurrerende prissammenligningstjenesters 

evne og incitament til at konkurrere, og at Google – med svækkede konkurrenter 

– kunne udvide sin dominerende stilling fra de nationale upstream-markeder for 

generelle søgetjenester til de nationale downstream-markeder for prissammen-

ligningstjenester. En sådan adfærd vil hæmme konkurrencen på markedet, der-

som forhandlere og annoncører efterlades med færre alternativer til at nå ud til 

forbrugere mv., ligesom Google i endnu højere grad vil være i stand til at handle 

uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres. 

Til støtte for denne konklusion henviste Kommissionen først og fremmest til 

”the importance of user traffic for comparison shopping services” og anførte, 

at: 

”[…] user traffic is important for the ability of a comparison shopping 

service to compete in several ways [...] traffic is the most important “as-

set” of a [specialised] search engine; it increases the relevance of [spe-

cialised] search services for a variety of reasons”.120 

Ifølge Kommissionens undersøgelser skyldtes dette navnlig, at relevansen og 

værdien af en given prissammenligningstjeneste er tæt relateret til den trafik, 

den pågældende tjeneste modtager; mere trafik øger prissammenligningstjene-

stens relevans og volume ”the breadth and the freshness of its product offering”, 

og en høj grad af trafik gør på den måde tjenesten mere attraktiv for brugerne 

samt for de aktører, der sigter mod at anvende tjenesten kommercielt: 

“The more traffic a comparison shopping website can generate, the more 

interesting it becomes to potential partners (shops, advertisers) and other 

internet users”.121 

Niveauet af trafik blev også fremhævet som afgørende for konkurrerende pris-

sammenligningstjenesters evne til og mulighed for at forhandle konkurrence-

dygtige vilkår med de respektive forhandlere, idet ”merchants are less intere-

sted in relationships with parties that cannot send a significant amount of traf-

fic”.122 Dertil kommer, at trafik er afgørende for at generere indtjening: 

 
120 Ibid., pr. 444. 
121 Ibid., pr. 445. 
122 Ibid. 
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“The more traffic increases, the more revenue grows and the more the 

publisher of the service has means to develop itself and distinguish itself 

from competition”.123 

På baggrund heraf og med henvisning til en række udsagn fra konkurrerende 

prissammenligningstjenester lagde Kommissionen således til grund, at trafik er 

et af de væsentligste konkurrenceparametre for prissammenligningstjenester.124 

Til støtte herfor henviste Kommissionen desuden til en analyse af brugeradfærd 

på søgetjenester, der bl.a. indikerede, at søgeresultater i det væsentligste dirige-

rer trafik til hjemmesider, når de er placeret blandt de første tre til fem søgere-

sultater, hvorimod brugere er meget lidt eller slet ikke opmærksomme på de re-

sterende.125 Analysen viste derudover, at søgeresultaterne på den første side, ho-

vedsageligt de ti højest rangerede, modtager 95 % af alle klik, ligesom brugere 

er mere tilbøjelige til at klikke på det første søgeresultat fremfor lavere place-

rede.126 Endelig demonstrerede analysen, at rangeringen af et givent link på den 

første side har en væsentlig indvirkning på klikraten: 

“[…] moving the first generic search result to the third rank on the first 

general search results page has led to a reduction in clicks by about 50 

% […] The impact on generic search traffic was even stronger when the 

first generic search result on the first general search results page was 

moved to the tenth rank: traffic decreased by around 85 %”.127 

Henset til at Kommissionen på baggrund af en række dataudtræk havde fremlagt 

dokumentation for, at de konkurrerende prissammenligningstjenester generelt 

var placeret blandt generiske søgeresultater på fjerde side eller endnu længere 

nede128, konkluderede Kommissionen, at Googles adfærd reducerede trafikken 

fra Googles generelle søgetjeneste til konkurrerende prissammenligningstjene-

ster, og at dette skete til fordel for Googles egen prissammenligningstjeneste.129 

 
123 Ibid., pr. 446.  
124 Se i det hele ibid., pr. 445-451. 
125 Ibid., pr. 453-455. Google havde også selv anerkendt, at ”Users rarely scroll, and if they are looking for a group that is 

not above the fold, it is often difficult for them to find it”, jf. pr. 456. 
126 Ibid., pr. 457 og 598. 
127 Ibid., pr. 460-461. 
128 Ibid., pr. 370 og de deri angivne dataudtræk. 
129 Ibid., pr. 452. 
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Kommissionen underbyggede denne konklusion med en betydelig mængde data 

vedrørende den faktiske udvikling i trafikken130 og dokumenterede herved navn-

lig, at der – siden Google begyndte at placere og vise Google Shopping mere 

favorabelt – var sket et varigt fald i trafikken fra Googles generelle søgetjeneste 

til næsten alle konkurrerende prissammenligningstjenester, mens der i samme 

periode var sket en varig stigning i trafikken til Google Shopping.131 

Efter Kommissionen således havde fastlagt, at i) trafikken er afgørende for pris-

sammenligningstjenesters evne og incitament til at konkurrere, og ii) Googles 

adfærd ledte trafikken til Google Shopping på bekostning af konkurrerende pris-

sammenligningstjenester, undersøgte Kommissionen omfanget og betydningen 

heraf. Kommissionen konkluderede i den forbindelse navnlig, at: 

“[…] the traffic diverted by the Conduct […] accounts for a large pro-

portion of traffic to competing comparison shopping services [and] can-

not be effectively replaced by other sources of traffic currently available 

to comparison shopping services including AdWords, mobile applica-

tions, direct traffic, referrals from partner websites, social network sites 

and other general search engines […]”.132 

Det problematiske var således dels, at en væsentlig andel af trafikken til kon-

kurrerende prissammenligningstjenester udspringer af generisk søgetrafik fra 

Googles generelle søgetjeneste, dels at denne trafik ikke på effektiv vis kan er-

stattes.133 

Kommissionen lagde vægt på, at de alternative kilder til trafik var ineffektive, 

såfremt konkurrerende prissammenligningstjenester skulle have en reel chance 

for at konkurrere med Google Shopping. Kommissionen fremhævede hertil, at 

selv det mest oplagte alternativ – at betale for trafik igennem AdWords – ikke 

ville generere en tilstrækkelig volumen af trafik, ligesom et sådan alternativ 

svært ville være økonomisk bæredygtigt for konkurrenterne.134 

 
130 Ibid., pr. 126-162. 
131 Ibid., pr. 462-463 og 489-490 om dokumentation for adfærdens indvirkning på trafikken fra Google Search til konkurre-

rende prissammenligningstjenester hhv. Google Shopping. 
132 Ibid., pr. 539. 
133 Ibid., pr. 540, 539 og 542. Hverken trafik genereret fra AdWords, apps eller andre kilder var ifølge Kommissionen i stand 

til at generere en tilstrækkelig volumen, jf. ibid., pr. 543-588. 
134 Ibid., pr. 539-588. Se dertil det anførte i pr. 595 om sådan betalt trafik nedenfor. 
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Kommissionen syntes herved eksplicit at argumentere for, at adgangen til gene-

risk søgetrafik er essentiel for de konkurrerende prissammenligningstjenester, 

hvorfor en ikke-diskriminatorisk adgang til sådan søgetrafik må antages at være 

afgørende for konkurrenternes evne og incitament til at konkurrere på markedet 

for prissammenligningstjenester. Omvendt fandt Kommissionen ikke, at det var 

umuligt for konkurrerende prissammenligningstjenester at generere trafik på en 

anden måde, og Kommissionen synes herved ikke at tale for, at adgangen til 

generisk søgetrafik var en absolut nødvendighed for konkurrenterne som sådan. 

Google argumenterede i den forbindelse for, at favoriseringen af Google Shop-

ping kun kunne anses for misbrug, såfremt en ikke-diskriminatorisk adgang til 

generisk søgetrafik fra Google Search var uundværlig for konkurrerende pris-

sammenligningstjenesters adgang til downstream-markedet (”indispensable in 

order to compete”).135 Med henvisning til at adfærden alene kunne kategoriseres 

som misbrug, såfremt kriterierne etableret i Bronner136 var opfyldt, anførte 

Google, at: 

“By failing to apply those criteria, the Commission is imposing on Google 

a duty to promote competition by allowing competing comparison shop-

ping services to have access to a significant proportion of its general 

search results pages, despite access to those pages not being indispensa-

ble in order to compete”.137 

Google fremhævede derudover, at selvom oplistningen i TEUF art. 102 ikke er 

udtømmende, er der ikke nogen præcedens for at karakterisere den udviste ad-

færd for misbrug, og at ”new abuse categories […] must be consistent with the 

legal framework of Article 102 TFEU [and] rules must be knowable in ad-

vance”.138 Kommissionen undgik imidlertid eksplicit at tage stilling til Bronner-

kriterierne og afviste at behandle den anfægtede adfærd som leveringsnægtelse, 

dersom: 

 
135 Begreberne absolut nødvendighed, uundværlighed og indispensability anvendes synonymt. 
136 Bronner (C-7/97), hvor Domstolen bl.a. fastslog, at en dominerende virksomhed kan være forpligtet til at give en kon-

kurrent adgang til sin tjenesteydelse, såfremt adgangen hertil er absolut nødvendig for at kunne konkurrere på downstream-

markedet, jf. også nærmere nedenfor.  
137 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 644-645. 
138 Ibid., pr. 646. 
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”[…] the Conduct does not concern a passive refusal by Google to give 

competing comparison services access to a proportion of its general 

search results pages, but active behaviour relating to the more favourable 

positioning and display [...]”.139 

Kommissionen afviste i den sammenhæng også at tage Googles påstand til følge 

og anførte, at favoriseringen af Google Shopping kunne anses for misbrug, idet: 

”The Bronner criteria are irrelevant in a situation, such as that of the pre-

sent case, where bringing to an end the infringement does not involve im-

posing a duty on the dominant undertaking to ‘transfer an asset or enter 

into agreements with persons with whom it has not chosen to con-

tract’”.140 

Det er uklart, hvorvidt konstateringen af, at trafikken ikke på effektiv vis kan 

erstattes, er et moment, som Kommissionen konkret inddragede i den forelig-

gende sag, eller om det er et nyt kriterie, der fremadrettet vil være udslagsgi-

vende for sager af samme karakter.141 

3.1.4.4 Adfærden kan potentielt afskærme konkurrenter 

Kommissionen konkluderede, at Googles adfærd var egnet til at afskærme kon-

kurrenter på markedet for prissammenligningstjenester, dersom adfærden inde-

bar en reel risiko for, at konkurrerende prissammenligningstjenester ophører 

med at udbyde tjenester, når betingelserne for at deltage i konkurrencen vanske-

liggøres.142 Dette skyldtes ifølge Kommissionen dels, at adfærden gav Google 

mulighed for at pålægge og opretholde højere gebyrer for deltagelse i prissam-

menligningstjenesten, dels at Google herved i højere grad fik mulighed for at 

dirigere kunder til egne sider og drage fordel af den heraf forøgede trafik. Højere 

 
139 Ibid., pr. 650.  
140 Ibid., pr. 651. 
141 Det er med andre ord relevant at se på rækkevidden af afgørelsen, dvs. i hvilket omfang fordømmelsen af Googles adfærd 

kan strækkes udover sagens omstændigheder, jf. nedenfor. 
142 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 591-592. Endvidere fastslog Kommissionen, at selv hvis den af Google an-

førte ”alternative” markedsafgrænsning, som både omfatter prissammenligningstjenester og handelsplatforme, blev fulgt, 

ville adfærden have eller sandsynligvis kunne have konkurrencebegrænsende virkninger i det mindste på segmenterne for 

prissammenligningstjenester af eventuelle nationale markeder, der omfatter både prissammenligningstjenester og handels-

platforme, jf. ibid., pr. 590 og 608-640. 
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gebyrer kan tillige føre til højere produktpriser hos de konkurrerende prissam-

menligningstjenester og derved være til skade for forbrugerne.143 

Kommissionen fremhævede endvidere, at konkurrerende prissammenlignings-

tjenester alene vil have incitament til at investere i udvikling af innovative tje-

nester, forbedre relevansen af eksisterende tjenester og skabe nye tjenester, hvis 

de med rimelighed kan forvente at kunne tiltrække en tilstrækkelig mængde tra-

fik til at konkurrere, herunder med Google Shopping. Det må i den sammenhæng 

bemærkes, at selvom de konkurrerende prissammenligningstjenester i et vist 

omfang forsøger at kompensere for den faldende trafik ved at satse på betalte 

trafikkilder, f.eks. via AdWords, vil dette reducere de indtægter, der er til rådig-

hed til at investere i innovation, kvalitetsforbedringer og udvikling tilsvarende, 

og således ikke være et bæredygtigt økonomisk alternativ.144 

Kommissionen anførte i tillæg hertil, at adfærden sandsynligvis også vil mind-

ske Googles incitament til at forbedre kvaliteten af sin egen prissammenlig-

ningstjeneste, eftersom Google ikke er underlagt et reelt pres fra konkurrerende 

prissammenligningstjenester og derfor ikke behøver at deltage i konkurrencen 

på normal vis.145 Kommissionen fremhævede, at: 

“The prospects of commercial success of Google’s comparison shopping 

service are enhanced not because of the merits of that service, but because 

Google applies different underlying mechanisms on the basis of the ad-

vantages provided to it by its dominant position in the national markets 

for general search services”.146 

Kommissionen anså således ikke den stigende trafik til Google Shopping for at 

have konkurrencebegrænsende virkninger i sig selv, uanset at dette mindskede 

trafikken til konkurrerende prissammenligningstjenester; det problematiske var 

snarere, at stigningen beroede på, at Google – ved at anvende forskellige under-

liggende algoritmer – fik mulighed for at gøre Google Shopping mere synlig. 

Ved at tage ”methods different from those governing normal competition” 147 i 

 
143 Ibid., pr. 594.  
144 Ibid., pr. 595 samt omtalen om sådanne alternative trafikkilder ovenfor.  
145 Ibid., pr. 596. 
146 Ibid., pr. 600. 
147 Ibid., pr. 333, med henvisning til bl.a. Hoffmann-La Roche (C-85/76), pr. 91; Michelin I (C-322/81), pr. 57 og 70; AKZO 

(C-62/86), pr. 69; France Télécom (C-202/07), pr. 104. 
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brug og give sig selv en fordel på downstream-markedet for prissammenlig-

ningstjenester, blev Google – qua sin dominerende stilling og regulerende rolle 

som udbyder – i stand til at påvirke, hvordan konkurrencen udspillede sig på de 

nationale markeder for prissammenligningstjenester.148 Kommissionen fandt, at 

Google ændrede konkurrencevilkårene til sin egen fordel, hvorfor adfærden: 

”[…] therefore risks undermining the competitive structure of the na-

tional markets for comparison shopping services”.149 

Google argumenterede for, at Kommissionen ikke havde påvist en sammenhæng 

mellem adfærden og de konkurrencebegrænsende virkninger. Til støtte herfor 

påpegede Google navnlig, at Kommissionen ikke havde identificeret nogen kon-

kurrerende prissammenligningstjenester, der var ophørt med at tilbyde sin tje-

neste på trods af adfærdens varighed.150 

Kommissionen pointerede i den forbindelse, at den ikke er forpligtet til at be-

vise, at adfærden faktisk har afskærmet bestemte konkurrenter, eller at en be-

stemt procentdel af markedet er blevet udelukket, da det er tilstrækkeligt, at 

Kommissionen påviser, at adfærden er egnet til eller sandsynligvis vil føre til 

udelukkelse. Kommissionen påpegede desuden, at det absolutte antal tilbagevæ-

rende aktive konkurrerende prissammenligningstjenester ikke er afgørende for, 

hvorvidt der er tale om misbrug omfattet af forbuddet i TEUF art. 102.151 

Derudover fremhævede Kommissionen, at den under alle omstændigheder og 

ved hjælp af konkrete beviser havde påvist, at adfærden mindskede trafikken til 

konkurrerende prissammenligningstjenester og samtidigt øgede trafikken til 

Google Shopping.152 Konstateringen af, at Googles adfærd havde direkte kon-

sekvenser for trafikken, og derved afveg fra competition on the merits, var såle-

des tilstrækkeligt til at fastslå, at Googles adfærd var egnet til at udelukke kon-

kurrenter.  

 
148 Således at der ikke længere blev konkurreret på ydelser, dvs. om at vise de mest relevante søgeresultater, men om at have 

de mest synlige søgeresultater 
149 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 600. 
150 Ibid., pr. 366 og 601. 
151 Ibid., pr. 602-603. 
152 Ibid., pr. 605-607 samt omtalen vedrørende pr. 338 ovenfor, hvor det anføres at TEUF art. 102 kan bringes i anvendelse 

”irrespective of any fault”. 
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Kommissionens afgørelse synes på den måde at være i overensstemmelse med 

det i praksis fastslået, hvorefter det er tilstrækkeligt at påvise, at adfærden er 

egnet til eller sandsynligvis vil ekskludere virksomhedens mindst lige så effek-

tive konkurrenter.153 

3.1.4.5 Adfærden indebærer risiko for forbrugerskade 

Kommissionen konkluderede endvidere, at adfærden kunne være til skade for 

forbrugerne, og pointerede indledningsvist, at TEUF art. 102 ikke kun forbyder 

misbrug som kan skade forbrugerne direkte, men også misbrug som skader for-

brugerne indirekte gennem deres påvirkning på den effektive konkurrencestruk-

tur.154 

Foruden den negative virkning, der således påføres forbrugere indirekte som re-

sultat af den svindende konkurrence, fremhævede Kommissionen, at Googles 

adfærd indebar en reel risiko for direkte at fratage forbrugernes valgmulighe-

der.155 Kommissionen underbyggede denne anskuelse med, at Google ikke op-

lyste brugerne om, at den højere placering og grafisk attraktive visning på deres 

generelle søgetjeneste skete ved hjælp af andre underliggende mekanismer end 

dem, der anvendes til at rangordne generiske søgeresultater, hvilket i sig selv 

kan anses for vildledende.156 Det bemærkes dog af Kommissionen, at angivelsen 

af ”sponsoreret” eller ”annonce” i Shopping Units ganske vist kan antyde, at der 

anvendes andre placerings- og visningsmekanismer, men samtidig, at denne in-

formation formentlig kun vil være indlysende for kyndige brugere.157 

Kommissionen fandt alt andet lige, at Googles adfærd var egnet til eller sand-

synligvis ville inddæmme forbrugernes valgfrihed, hvilket indebar en reel risiko 

for underminering af konkurrencestrukturen uden, at forbrugerne har virket som 

udlignende faktor ved at skifte søgetjeneste.158 

 

 
153 TeliaSonera (C-52/09), pr. 64-65; British Airways (C-95/04); Heide-Jørgensen, Lærebog i Konkurrence- og Markedsfø-

ringsret, 4. udgave (2020), s. 136.  
154 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 332. 
155 Ibid., pr. 597. 
156 Ibid. Det bør i den henseende være tydeligt for forbrugerne, at der er tale om en reklame, således at den kommercielle 

hensigt fremstår klar i alle henseender. Markedsføringsretligt gælder der med andre ord et overordnet forbud mod vildled-

ning og et krav om reklameidentifikation, jf. også direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), art. 6-7.  
157 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 663.  
158 Ibid., pr. 536, 599 og 600. Se nærmere om denne betragtning i afsnit 4 nedenfor. 
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3.1.4.6 Objektiv begrundelse og effektivitetsargumenter 

Med henblik på at retfærdiggøre sin adfærd hævdede Google navnlig at være 

berettiget til at anvende forskellige algoritmer og andre underliggende mekanis-

mer for at bevare værdien af de generiske søgeresultater. Google anførte, at: 

”[…] an ability to demote low-quality sites would not serve competition 

or consumers […] as it would expose Google to a flood of low-quality 

results […] to the ultimate detriment of users”.159 

Heroverfor påpegede Kommissionen, at den ikke havde indvendinger mod, at 

Google anvendte forskellige algoritmer og mekanismer, men at Google ikke an-

vendte disse på samme måde overfor konkurrerende prissammenligningstjene-

ster.160 Det konstaterede misbrug vedrørte således særligt det forhold, at Google 

stillede konkurrerende prissammenligningstjenester ringere i konkurrencen og 

på den måde gav sig selv en (ulovlig) fordel på downstream-markedet. 

Google forsøgte herefter at berettige adfærden med, at den favorable placering 

og visning alene var en kvalitetsforbedring af Google Search, der gav de mest 

relevante og brugbare søgeresultater. Kommissionen anfægtede imidlertid ikke, 

at Google viste specialiserede søgeresultater, når Google vurderede, at sådanne 

resultater vil være relevante for en søgning, men derimod adfærd, hvorved re-

sultater fra konkurrerende prissammenligningstjenester ikke blev placeret og 

vist på samme måde som resultater fra Google Shopping.161 

Google argumenterede endvidere for, at såfremt Google blev pålagt at placere 

og vise konkurrerende prissammenligningstjenester på Google Search på 

samme måde som resultater fra Google Shopping, ville det snarere begrænse end 

øge konkurrencen, idet generelle søgetjenester konkurrerer ved at vise egne re-

sultater og ikke resultater fra andre tjenester, ligesom brugerne ikke forventer, 

at søgetjenester viser resultater fra andre lignende tjenester. Google anførte i den 

forbindelse, at en sådan pligt vil være i strid med Googles ret til at formidle 

information, ejendomsrettigheder og kommercielle frihed.162 Kommissionen af-

viste dette synspunkt med henvisning til, at begrænsninger i sådanne rettigheder 

 
159 Ibid., pr. 655. 
160 Ibid., pr. 661. 
161 Ibid., pr. 656 og 662. 
162 Ibid., pr. 657-658, med henvisning til EU-Charterets (2000/C 364/01) art. 11, 16 og 17. 



Self-preferencing – misbrug i den digitale tidsalder? 
 

112 

 

er forskrevet ved TEUF art. 102 og er i overensstemmelse med målsætningerne 

for EU, ligesom de er nødvendige for at beskytte andres rettigheder og frihe-

der.163 

Kommissionen fandt det heller ikke påvist, at Google var frataget muligheden 

for at anvende samme underliggende algoritmer og mekanismer for så vidt angår 

placering og visning af resultaterne fra konkurrerende prissammenligningstje-

nester.164 Ifølge Kommissionen havde Google således hverken påvist, at adfær-

den var objektivt nødvendig, eller at den ekskluderende virkning kunne opvejes 

af effektivitetsgevinster til gavn for forbrugerne.165 

3.1.5 Ligebehandling 

Kommissionen fastslog, at Googles adfærd skulle bringes til ophør, samt at 

Google fremover skulle afholde sig fra enhver foranstaltning, der havde tilsva-

rende formål eller virkning. Kommissionen undgik imidlertid specifikt at an-

give, hvorledes Google skulle imødekomme forbuddet, og overlod det i stedet 

til Google selv at udforme foranstaltninger, der effektivt ville bringe krænkelsen 

til ophør.166 Kommissionen bemærkede dog, at foranstaltningerne skulle sikre, 

at: 

“Google treats competing comparison shopping services no less favora-

bly than its own comparison shopping service within its general search 

results pages”.167 

Kommissionen konkluderede i den henseende, at Google – i forbindelse med 

udformningen af foranstaltningerne – skulle iagttage princippet om ligebehand-

ling; ”in particular, Google has to respect the simple principle of equal treat-

ment in its search results”.168 Hertil indikerede Kommission, at resultater fra 

Google Shopping bør være underlagt samme algoritmer og mekanismer for så 

vidt angår placering og visning på Google Search som dem, der anvendes for 

konkurrerende prissammenligningstjenester, og der bør således tages hensyn til 

alle de elementer, som har en bestemmende virkning og betydning for 

 
163 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 665. 
164 Ibid., pr. 659 og 671. 
165 Ibid., pr. 653 og 660. 
166 Ibid., pr. 698. 
167 Ibid., pr. 699. 
168 Kommissionens pressemeddelelse d. 27. juni 2017.  
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placeringen og visningen af søgeresultater, som f.eks. relevansstandarder, ran-

geringsalgoritmer mv.169 

For en kort bemærkning må det nævnes, at selvom Kommissionen specifikt und-

lod at angive, hvordan Google skulle indrette sig, kan det diskuteres, hvorvidt 

princippet om ligebehandling reelt er en positiv forpligtelse til at give konkur-

rerende prissammenligningstjenester adgang til de fremtrædende pladser på 

Google Search. Princippet om ligebehandling nødvendiggjorde i den henseende, 

at Google ændrede sin måde at operere på platformen og kan således de facto 

anses for at have samme effekt som en egentlig leveringspligt, jf. nærmere straks 

nedenfor.170 

3.2 Self-preferencing i lyset af tidligere praksis 

Som allerede anført er det i kølvandet på Kommissionens afgørelse i Google 

Search (Shopping) blevet diskuteret, hvorvidt self-preferencing udgør en selv-

stændig misbrugsform under TEUF art. 102 – og i bekræftende fald, hvorvidt 

Googles adfærd (og self-preferencing i øvrigt) kunne have været forbudt som 

leveringsnægtelse, margin squeeze eller diskrimination.  

I de følgende afsnit vil der gennem en sammenligning af tidligere praksis ved-

rørende de nævnte misbrugsformer drages paralleller til adfærd som det af 

Google udviste og self-preferencing i øvrigt med henblik på at vurdere, om 

nogle af disse misbrugsformer kan være anvendelige på self-preferencing. Bag 

de nævnte misbrugsformer for så vidt angår afgørelsen i Google Search (Shop-

ping) er desuden en underliggende teori om, at Google udnyttede sin domine-

rende stilling på upstream-markedet for generelle søgetjenester til at udvide sin 

markedsstyrke på downstream-markedet for prissammenligningstjenester, så-

kaldt leverage, hvilket ligeledes inddrages i det følgende.171 

3.2.1 Leveringsnægtelse 

Der er i litteraturen i det væsentligste argumenteret for, at self-preferencing, her-

under det af Kommissionen påståede misbrug i Google Search (Shopping), er 

 
169 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 700. 
170 Colomo, Indispensability and Abuse of Dominance: From Commercial Solvents to Slovak Telekom and Google Shopping 

(2019), s. 546 og 550. 
171 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 334, 342 og 649. Smh. i Akman, The Theory of Abuse in Google Search: A 

Positive and Normative Assessment Under EU Competition Law (2017), s. 307. 
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tæt relateret til misbrug i form af leveringsnægtelse.172 Det er værd at bemærke, 

at leveringsnægtelse kan ske til forskellige aktører på downstream-markedet, og 

der er i det følgende alene udvalgt praksis, hvor nægtelsen er sket til kunder, 

som også er konkurrenter. En sådan adfærd antages netop at være motiveret af 

et ønske om at hindre konkurrenter adgang til markedet og/eller forsyninger for 

derved at reservere eller fastholde markedet til sig selv. Leveringsnægtelse kan 

på den måde siges at have samme virkninger som self-preferencing – om end 

dette sker gennem en reel afskærmning af markedet – og ikke indirekte ved at 

behandle sig selv fordelagtigt i forhold til konkurrenter på downstream-marke-

det. 

3.2.1.1 Bronner 

Vurderingen af misbrug i form af leveringsnægtelse blev nærmere præciseret af 

Domstolen i Bronner.173 Gennem besvarelsen af en række præjudicielle spørgs-

mål forsøgte Domstolen at forene doktrinerne udviklet i praksis.174 

Sagen vedrørte, hvorvidt bladhuset, Mediaprint, havde misbrugt sin domine-

rende stilling ved at afvise at stille dets unikke landsdækkende distributionssy-

stem til rådighed for tredjemand med henblik på distribution af konkurrerende 

aviser. Mediaprint drev den eneste landsdækkende udbringningsordning for avi-

ser i Østrig og havde nægtet udgiveren af et konkurrerende dagblad, Oscar Bron-

ner, at blive optaget i ordningen på vilkår og priser svarende til de på markedet 

gældende.175 

Domstolen fandt, at leveringsnægtelse, herunder nægtelse af at give adgang til 

en væsentlig facilitet, kun kan anses for misbrug i TEUF art. 102’s forstand, 

såfremt: 

 

 
172 Akman, The Theory of Abuse in Google Search: A Positive and Normative Assessment Under EU Competition Law 

(2017), s. 307f.; Vesterdorf, Theories of Self-preferencing and Duty to Deal – Two Sides of the Same Coin? (2015). Se også 

Petit, Theories of Self-Preferencing Under Article 102 TFEU: A Reply to Bo Vesterdorff (2015), s. 8f., der snarere argumen-

terer for, at doktrinen om essential facilities ikke nødvendigvis er anvendelig på sådan adfærd. 
173 Bronner (C-7/97). 
174 Leveringsnægtelse var til prøvelse ved Domstolen for første gang i 1974 i sagen Commercial Solvents (forenede sager 

C-6 og 7/73). Udviklingen af misbrugsvurderingen for så vidt angår leveringsnægtelse belyses i øvrigt i bl.a. Télémarketing 

(CBEM) (C-311/84); Stena Sealink (IV/34.689); Magill (forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P); IMS Health (C-414/01); 

Microsoft (COMP/C-3/37.792 og T-201/04).  
175 Bronner (C-7/97), pr. 23. 
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”[…] nægtelsen af at levere den tjenesteydelse, udbringningen udgør, 

medfører, at enhver konkurrence på dagbladsmarkedet fra den virksom-

heds side, som efterspørger tjenesteydelsen, udelukkes og ikke kan be-

grundes ud fra objektive forhold, men også, at tjenesteydelsen i sig selv 

er absolut nødvendig for udøvelsen af den pågældendes virksomhed i den 

forstand, at der ikke findes noget reelt eller potentielt alternativ til den 

pågældende udbringningsordning”.176 

I Bronner fandt Domstolen imidlertid, at der var andre tilgængelige distributi-

onsmuligheder, herunder udbringning via postvæsenet, ligesom salg i forretnin-

ger og kiosker fortsat var tilgængelige, og der var derudover hverken tekniske, 

juridiske eller økonomiske hindringer for, at Oscar Bronner etablerede sin egen 

udbringningsordning.177 På trods af at alternative distributionsmuligheder såle-

des måtte være mindre fordelagtige, og det ikke – på grund af bladets beskedne 

oplag – hverken alene eller i samarbejde med andre udgivere var økonomisk 

rentabelt at opbygge sin egen ordning med henblik på distribution af dagbla-

dene, fandt Domstolen altså ikke, at en leveringspligt kunne indtræde. En sådan 

pligt kan alene pålægges i tilfælde, hvor adgangen er absolut nødvendig, således 

at manglende adgang resulterer i reel markedslukning grundet fravær af alterna-

tiver.178 

Domstolen synes herved at have defineret kriteriet absolut nødvendigt noget 

mere restriktivt end i tidligere praksis ved at fastslå, at nægtelse af at give adgang 

til en facilitet kun kan anses for misbrug, såfremt der består et reelt fravær af 

alternativer. 

På baggrund heraf blev der formuleret en doktrin, der giver mulighed for at på-

lægge en leveringspligt i de tilfælde, hvor i) nægtelse af at levere medfører ude-

lukkelse af enhver konkurrence på det sekundære marked, ii) det efterspurgte 

produkt/den efterspurgte tjenesteydelse er absolut nødvendig, således at der 

hverken er et reelt alternativ, ej heller et mindre fordelagtigt, eller et potentielt 

alternativ, dersom det ikke er økonomiske rentabelt at etablere en tilsvarende 

facilitet, og iii) der ikke findes en objektiv begrundelse. 

 
176 Ibid., pr. 41. 
177 Ibid., pr. 43-44. 
178 Ibid., pr. 43-46. For at kunne anse optagelse i udbringningsordningen absolut nødvendig, krævede Domstolen det med 

andre ord godtgjort, at det ikke – for et oplag svarende til Mediaprints størrelse – var økonomisk rentabelt.  
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Domstolen fastslog dertil, at det afgørende ikke er et muligt ønske om at reser-

vere eller forbeholde downstream-markedet til sig selv, men snarere evnen hertil 

grundet en vertikal forbindelse mellem markederne og en nødvendig karakter af 

de efterspurgte produkter/tjenester, hvilket tilsvarende synes at gøre sig gæl-

dende for de indbyrdes forbundne markeder i Google Search (Shopping).179 

Som påpeget afviste Kommissionen imidlertid at anvende kriterierne etableret i 

Bronner i Google Search (Shopping). Afgørelsen adskiller sig da også fra Bron-

ner ved, at Google ikke nægtede konkurrerende prissammenligningstjenester 

adgang til generisk søgetrafik fra Google Search, men derimod alene gav ad-

gang hertil på mindre fordelagtige vilkår. Med henvisning til at der ikke forelå 

en nægtelse i traditionel forstand, afviste Kommissionen da også at behandle 

sagen som en leveringsnægtelsessag.180 

Overfor dette argument er det diskuteret, om Google Search (Shopping) kan ka-

tegoriseres som en sag vedrørende afslag på at give adgang til de fremtrædende 

pladser på Googles generelle søgesider.181 Der kan i den henseende argumente-

res for, at det er formalistisk at insistere på, at der skal foreligge et afslag i tra-

ditionel forstand, før der kan være tale om leveringsnægtelse. I så fald vil det 

skulle tillægges betydning, om konkurrenterne har anmodet om at blive vist på 

samme måde som Google Shopping, hvilket henset til den måde, hvorpå marke-

det for digitale platforme fungerer på, virker rigidt. Dertil må det fremhæves, at 

uanset at de to sager adskiller sig fra hinanden, er virkningen i store træk de 

samme; Oscar Bronner fik – qua afslaget – ikke adgang til det unikke landsdæk-

kende distributionssystem på vilkår og priser svarende til de på markedet gæl-

dende, ligesom de konkurrerende prissammenligningstjenester, ikke – qua favo-

riseringen af Google Shopping – havde adgang til samme favorable placering 

og visning på Google Search.  

Alt andet lige definerede Domstolen i Bronner kriteriet absolut nødvendigt re-

striktivt, og selvom generisk søgetrafik således tegner sig for en betydelig andel 

af trafik til konkurrerende prissammenligningstjenester, er der alternative kilder 

til trafik, der ikke er underlagt Googles kontrol. I lyset af standarderne etableret 

 
179 Ibid., pr. 47. 
180 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 650 og 651, samt afsnit 3.1.4.3 ovenfor.  
181 Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence 

(2019), s. 477. 
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i Bronner, er det således tvivlsomt, om generisk søgetrafik kunne anses for ab-

solut nødvendigt for at konkurrere på markedet for prissammenligningstjenester, 

om end de alternative kilder var mindre attraktive og ikke genererede trafik af 

samme volumen. Domstolen syntes således i Bronner netop at have lagt vægt 

på, at der fandtes andre alternativer, og årsagen til, at Kommissionen ikke gik 

denne vej i Google Search (Shopping), kan antageligvis søges heri.182 

3.2.2 Margin squeeze 

Selvom Kommissionen i Google Search (Shopping) udtrykkeligt afviste, at der 

var tale om misbrug i form af leveringsnægtelse, giver sagens omstændigheder 

anledning til at undersøge, hvorvidt den anfægtede adfærd i stedet kunne kate-

goriseres som margin squeeze eller et såkaldt implicit afslag.183 Ved margin 

squeeze forstås, at virksomheden gennem avancepres forsøger at eliminere kon-

kurrenter fra markedet, dersom den dominerende virksomhed forlanger en pris 

på produktet eller ydelsen på upstream-markedet, som i forhold til den pris, den 

dominerende virksomhed kræver på downstream-markedet, hindrer en lige så 

effektiv konkurrent i permanent at drive rentabel handel på downstream-marke-

det.184 

Margin squeeze forudsætter på den måde den dominerende virksomheds tilste-

deværelse på to vertikalt forbundne markeder, samt at den dominerende virk-

somhed udnytter sin markedsstyrke på det ene marked til skabe et misforhold i 

relation til prissætningen mellem disse markeder, og der kan følgelig drages pa-

ralleller til Google Search (Shopping). Praksis har vist, at sådan misbrug er sær-

ligt forekommende i tilfælde, hvor den dominerende virksomhed har monopol 

på et nødvendigt input til slutproduktet til forbrugerne, og synes derfor relevant 

som fortolkningsbidrag, idet Google indtager en monopollignende stilling, lige-

som konkurrenter er afhængige af generisk søgetrafik fra Google Search. 

 

 
182 I Slovak Telekom (C-165/19) – afsagt efter Kommissionens afgørelse i Google Search (Shopping) – synes Domstolen nu 

udtrykkeligt at have præciseret, hvornår Bronner-kriterierne finder anvendelse, jf. afsnit 3.2.2.2 nedenfor.  
183 Kommissionens håndhævelsesmeddelelse, pkt. 79-80. 
184 Det er ifølge praksis fra Domstolen ikke et krav, at prissætningen i sig selv udgør misbrug, f.eks. ved at være urimelig 

høj eller lav, jf. Deutsche Telekom (C-280/08 P), pr. 167 og 183. Tværtimod, er det selve avancepresset, der opstår, når 

marginen mellem den pris, hvortil den integrerede virksomhed sælger produktet på downstream-markedet, og den pris, 

hvortil upstream-virksomheden sælger det væsentlige input til konkurrenterne, er for snæver til at give konkurrenterne på 

downstream-markedet en reel mulighed for at konkurrere, der udgør misbrug. 
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3.2.2.1 TeliaSonera 

Misbrug i form af margin squeeze blev nærmere præciseret under en række præ-

judicielle spørgsmål forelagt Domstolen i TeliaSonera.185 De svenske konkur-

rencemyndigheder havde påstået, at TeliaSonera, den forhenværende svenske 

operatør af det faste telefonnetværk, havde overtrådt TEUF art. 102 ved at have 

ført en prispolitik på hhv. upstream- og downstream-markedet, der resulterede i 

en utilstrækkelig margin mellem engrospriserne for deres videresalgsprodukter 

til ADSL i grossistledet og detailpriserne for levering af ADSL-ydelser.186 

Domstolen skulle navnlig tage stilling til, hvorvidt der skulle foreligge en domi-

nerende stilling på begge markeder for, at der kunne statueres misbrug af domi-

nerende stilling på detailmarkedet.187  

Domstolen udtalte, at selvom det er en forudsætning for at anvende TEUF art. 

102, at der en sammenhæng mellem den dominerende stilling og det påståede 

misbrug188, er det i særlige omstændigheder tilstrækkeligt, at det ikke-domine-

rende marked er indbyrdes forbundet med det dominerende. Sådanne særlige 

omstændigheder foreligger bl.a., hvis: 

”[…] adfærden hos en vertikal integreret, dominerende virksomhed […] 

består i at fortrænge de mindst lige så effektive konkurrenter på det efter-

følgende marked […] En sådan adfærd kan således som følge især af de 

tætte forbindelser mellem markederne bevirke, at konkurrencen på det 

efterfølgende marked svækkes”.189 

Vurderingen af en prispolitik, som er indført af en vertikalt integreret domine-

rende virksomhed i grossistleddet, og som fører til avancepres for virksomhe-

dens konkurrenter på detailmarkedet, afhænger med andre ord ikke af, om virk-

somheden har en dominerende stilling på sidstnævnte marked.190 

Domstolen skulle endvidere tage stilling til kravet om, hvorvidt den pågældende 

vare eller tjenesteydelse, som den dominerende virksomhed udbyder, skal være 

uundværlig for konkurrenternes evne til at konkurrere og levere på downstream-

 
185 TeliaSonera (C-52/09). 
186 Ibid., pr. 3-8. Samtidig med videresalg af ADSL-ydelser i grossistleddet udbød TeliaSonera selv bredbåndstjenester di-

rekte på detailmarkedet for slutbrugerleddet. 
187 Ibid., pr. 83. 
188 Ibid., pr. 86; Fejø & Ølykke, EU-konkurrenceret – Almindelige del, 5. udgave (2014), s. 311f.  
189 TeliaSonera (C-52/09), pr. 87. 
190 Ibid., pr. 89.  
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markedet. Domstolen anførte, at uundværligheden med hensyn til upstream-pro-

duktet kan være relevant i forbindelse med bedømmelsen af avancepressets virk-

ninger. Er produktet ikke den eneste mulighed for, at konkurrenterne kan levere 

på detailmarkedet, kan margin squeeze imidlertid fortsat udgøre misbrug, så-

fremt konkurrencebegrænsende virkninger på markedet sandsynliggøres.191  

Det afgørende var, hvorvidt adfærden var egnet til at begrænse konkurrencen, 

dvs. hvorvidt prispolitikken hindrede mindst lige så effektive konkurrenters ak-

tiviteter.192 Med henvisning til Deutsche Telekom193 fremhævede Domstolen, at: 

”Når adgangen til at levere engrosproduktet således er uundværlig for 

salget af detailproduktet, bliver de konkurrenter, som er mindst lige så 

effektive som den dominerende virksomhed på engrosmarkedet, idet de 

kun kan operere med tab på detailmarkedet eller under alle omstændig-

heder med nedsatte rentabilitetsbetingelser, stillet ringere i konkurrence-

mæssig sammenhæng på dette marked, idet deres adgang til markedet 

eller udviklingen af deres virksomhed på dette marked forhindres eller 

begrænses”.194 

Domstolen henviste herved til den såkaldte ’as efficient competitor test’, således 

at den forelæggende ret måtte prøve, hvorvidt den dominerende virksomhed – 

ved anvendelsen af dennes detailpriser – ville have været tilstrækkelig effektiv 

til at tilbyde sine detailtjenester til slutbrugerne til priser, der ikke var under 

kostprisen, hvis den selv havde været forpligtet til at betale sine egne engrospri-

ser for at kunne levere det endelige produkt på detailmarkedet.195 Denne test vil 

således efter Domstolens praksis kunne bevise, om den dominerende virksom-

heds adfærd på upstream-markedet er egnet til at begrænse konkurrencen, der-

som den risikerer at udelukke mindst lige så effektive konkurrenter.196 

TeliaSonera havde gjort gældende, at dominerende virksomheder frit bør kunne 

fastsætte deres handelsvilkår, medmindre betingelserne er så ugunstige for deres 

 
191 Domstolen påpegede dog i sin endelige besvarelse af spørgsmålet, at konkurrenternes sag formentlig ville stå stærkere, 

hvis der var tale om et nødvendigt produkt, jf. ibid., pr. 61, med henvisning til Deutsche Telekom (C-280/08 P), pr. 250-251. 
192 TeliaSonera (C-52/09), pr. 66, 69 og 70-77. 
193 Deutsche Telekom (C-280/08 P), pr. 234. 
194 TeliaSonera (C-52/09), pr. 70. I så fald er en sådan virkning i hvert fald sandsynlig, jf. pr. 71. 
195 Hvis svaret var negativt, ville risikoen for ekskluderende virkninger således være større, end hvis det var positivt, jf. ibid., 

pr. 43. 
196 Ibid., pr. 32, 43 og 73-74.  
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samhandelspartnere, at de udgør en leveringsnægtelse i henhold til Bronner-kri-

terierne. Hertil anførte Domstolen, at margin squeeze udgør en selvstændig mis-

brugsform forskellig fra leveringsnægtelse, hvorfor det ville repræsentere en 

urigtig fortolkning af dommen, såfremt: 

”[…] de nødvendige betingelser med henblik på at fastslå tilstedevæ-

relsen af en leveringsnægtelse nødvendigvis også skal finde anven-

delse i forbindelse med vurderingen af misbrug som følge af en ad-

færd, som har bestået i at lade udbud af tjenester eller varesalg være 

omfattet af ufordelagtige vilkår eller handelsvilkår, som køberen ikke 

kunne være interesseret i”.197 

I samme ombæring afviste Domstolen at anse margin squeeze som en særlig 

variant af doktrinen om essential facilities og udtalte generelt, at det ville 

svække den effektive virkning af TEUF art. 102 utilbørligt, såfremt betingel-

serne for at fastslå, at der foreligger en ulovlig leveringsnægtelse, altid skal være 

opfyldt for, at adfærd der udvises af en dominerende virksomhed vedrørende 

dennes handelsvilkår, kan betragtes som misbrug. 

Selvom det endnu ikke er afklaret, hvor langt denne fortolkning kan strækkes, 

kan der i lyset af ovenstående, herunder det citerede om ufordelagtige vilkår og 

handelsvilkår, argumenteres for, at afvisningen af Bronner-kriterierne hhv. dok-

trinen om essential facilities, ikke nødvendigvis alene er begrænset til sager, der 

vedrører misbrug i form af margin squeeze.198 Det må således overvejes, om 

ræsonnementet kan udvides til at omfatte andre misbrugsformer, herunder og 

navnlig den af Google udviste i Google Search (Shopping) og self-preferencing 

i øvrigt. Der kan hertil argumenteres for, at Kommissionen – ved en analogi til 

margin squeeze og implicit afslag – kunne være kommet uden om uundværlig-

hedskriteriet uden samtidigt at skulle etablere en ny selvstændig teori om self-

preferencing ved at finde adfærden egnet til at begrænse konkurrencen.199 

3.2.2.2 Slovak Telekom 

Af særlig interesse for så vidt angår den anfægtede adfærd i Google Search 

(Shopping) er desuden afgørelsen i Slovak Telekom.200 Sagen drejede sig 

 
197 Ibid., pr. 55 og 57-58. 
198 Petit, Theories of Self-Preferencing Under Article 102 TFEU: A Reply to Bo Vesterdorff (2015), s. 8. 
199 Graef, Rethinking the Essential Facilities Doctrine for the EU Digital Economy (2019), s. 14. 
200 Slovak Telekom (T-851/14 og C-165/19). 
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konkret om telekommunikationsoperatøren i Slovakiet, der ifølge Retten havde 

misbrugt sin dominerende stilling ved at have fastsat et urimeligt forhold mel-

lem engros- og detailprisen for leveringen af teletjenester, der ikke sikrede en 

lige så effektiv konkurrent muligheden for permanent at drive rentabel levering 

af teletjenester på downstream-markedet.  

Retten søgte derudover at gøre op med den gråzone af praksis, der har fællestræk 

med både margin squeeze og leveringsnægtelse201,  og fortolkede Domstolens 

udtalelser fra TeliaSonera om ufordelagtige vilkår og handelsvilkår202 derhen, 

at: 

“Such wording suggests that the exclusionary practices […] concerned 

not solely a margin squeeze, but also other business practices capable of 

producing unlawful exclusionary effects for current or potential compet-

itors, like those classified by the Commission as an implicit refusal to sup-

ply access to the applicant’s local loop”.203 

Den ovenfor anførte overvejelse om, at Kommissionen kunne være kommet 

uden om uundværlighed uden samtidigt at etablere en selvstændig teori om self-

preferencing, synes herved delvist bekræftet. Der kan således argumenteres for, 

at Googles adfærd netop udgjorde ”business practice capable of producing un-

lawful exclusionary effects”. Det må dog bemærkes, at Slovak Telekom er afsagt 

efter Kommissionens afgørelse i Google Search (Shopping), og Kommissionen 

kunne i sagens natur ikke have støttet sig til det her anførte.204 

Af større betydning er i den sammenhæng Domstolens afgørelse i Slovak Tele-

kom205 fra marts 2021, hvor Domstolen fastslog, at den omstændighed, at en 

dominerende virksomhed er i stand til at udvikle en infrastruktur til sine egne 

formål eller give sig selv en konkurrencemæssig fordel, ikke nødvendigvis ud-

gør et misbrug, der skal vurderes i lyset af Bronner-kriterierne.206 Det er således 

 
201 Colomo, Indispensability and Abuse of Dominance: From Commercial Solvents to Slovak Telekom and Google Shopping 

(2019), s. 540.  
202 TeliaSonera (C-52/09), pr. 55. 
203 Slovak Telekom (T-851/14), pr. 126. 
204 Dette moment blev dog inddraget af Retten i Google Search (Shopping) (T-612/17), jf. også afsnit 5.1.3 nedenfor.  
205 Slovak Telekom (C-165/19). 
206 Ibid., pr. 44-46. Opnåelsen af en konkurrencemæssig fordel er i den henseende ikke i sig selv tilstrækkeligt til at udgøre 

misbrug, jf. bl.a. Deutsche Telekom (C-280/08 P), pr. 250. 
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ikke i sig selv ulovligt, at en dominerende virksomhed nægter at indgå en aftale 

med en konkurrent, da det i den henseende skal erindres, at konstateringen af: 

”[…] at en dominerende virksomhed har misbrugt sin stilling som 

følge af en nægtelse af at kontrahere med en konkurrent, [medfører] 

at virksomheden er tvunget til at kontrahere med konkurrenten. En 

sådan forpligtelse er imidlertid særligt indgribende i den domine-

rende virksomheds aftalefrihed og ejendomsret […]”.207 

Domstolen konkluderede herefter, at såfremt en dominerende virksomhed om-

vendt giver adgang til sin infrastruktur, men undergiver denne adgang urimelige 

vilkår, finder Bronner-kriterierne ikke anvendelse, idet: 

”[…] adfærden [ikke kan] sidestilles med en ren og simpel nægtelse 

af at give en konkurrent adgang til en infrastruktur [da] denne ad-

gang allerede er blevet tildelt. De foranstaltninger, der skal træffes i 

en sådan sammenhæng, vil derfor være mindre indgribende i den do-

minerende virksomheds aftalefrihed og ejendomsret end at tvinge den 

til at give adgang til virksomhedens infrastruktur […]”.208 

En sådan adfærd kan imidlertid hindre den dominerende virksomheds konkur-

renter i at operere på et efterfølgende marked på en rentabel måde, når den uri-

melige praksis er egnet til eller sandsynligvis vil have konkurrencebegrænsende 

virkninger, hvorfor påvisningen heraf må være afgørende for misbrugsvurderin-

gen.209 

Domstolen synes herved at have indikeret, at anvendeligheden af Bronner-kri-

terierne afhænger af den afhjælpende foranstaltning, der af konkurrencemyndig-

hederne anses for at være nødvendig for at bringe overtrædelsen til ophør.210 

Såfremt omstændighederne fordrer, at der pålægges en reel pligt til at handle 

med tredjemand, som den dominerende virksomhed (ellers) havde valgt ikke at 

 
207 Slovak Telekom (C-165/19), pr. 46 og 48-49. 
208 Ibid., pr. 51. 
209 Ibid., pr. 50; Deutsche Telekom (C-280/08 P), pr. 234 og TeliaSonera (C-52/09), pr. 70-71. 
210 Sanktionen synes herefter at være den afgørende faktor for, om der kræves uundværlighed, jf. Colomo, Indispensability 

and Abuse of Dominance: From Commercial Solvents to Slovak Telekom and Google Shopping (2019), s. 550.  
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handle med, skal adfærden vurderes i lyset af Bronner.211 Domstolen synes så-

ledes at have afgrænset de tilfælde, hvor en virksomhed, qua Bronner-kriteri-

erne, kan tvinges til at indgå en aftale, der griber ind i virksomhedens aftalefri-

hed og ejendomsret.212 

En vigtig og potentielt afgørende forskel mellem de faktiske omstændigheder i 

Google Search (Shopping) og Slovak Telekom er imidlertid, at mens 

downstream-konkurrenterne i Slovak Telekom forudsatte indgåelse af en reel af-

tale for overhovedet at få adgang til markedet, var der i Google Search (Shop-

ping) alene tale om, at de konkurrerende prissammenligningstjenester ikke fik 

adgang til samme placering og visning som Google selv. Spørgsmålet er i den 

henseende, om det at indgå i Googles søgeresultater kan betragtes som ”ad-

gang”, eller om det – for at ”falde” uden for Bronner-kriterierne i Slovak Tele-

koms forstand – forudsættes, at der er indgået en reel aftale mellem den domi-

nerende virksomhed og dennes konkurrenter.213 Som nævnt undgik Kommissi-

onen at specificere, hvorledes Google skulle afhjælpe overtrædelsen i Google 

Search (Shopping), men eftersom Kommissionen fandt, at ingen af de eksiste-

rende alternativer til søgetrafik var tilstrækkelig effektive til at erstatte søgetra-

fik fra Google Search, synes det afgørende at være at sikre en ikke-diskrimina-

torisk adgang til generisk søgetrafik og ikke blot adgang til at indgå i Googles 

generiske søgeresultater.214  

 
211 Domstolen henviste i den forbindelse navnlig til den ovenfor citerede i TeliaSonera (C-52/09) pr. 58, hvor Domstolen 

havde fastslået, at undersøgelsen af om en dominerende virksomheds adfærd over for konkurrenterne er udtryk for misbrug, 

ikke nødvendigvis skal foretages på grundlag af de betingelser, som Domstolen opstillede i Bronner. Det var således korrekt, 

da Retten i Slovak Telekom (T-851/14), pr. 126, præciserede, at Domstolen i TeliaSonera ikke alene henviste til margin 

squeeze, jf. pr. 58, men også andre former for ekskluderende praksis, hvorpå Bronner-kriterierne ikke finder anvendelse, jf. 

Slovak Telekom (C-165/19), pr. 52-53. 
212 Lamadrid & Colomo: Indispensability in Google Shopping: what the Court did, and did not, address in Slovak Telekom 

(2021). 
213 I Slovak Telekom anførte Domstolen i den forbindelse, at en foranstaltning i henhold til TEUF art. 102 ikke vil udgøre en 

indgriben i aftalefriheden, når der er tale om et løbende kontraktforhold med tredjemand, uanset om dette er resultatet af en 

frivillig aftale eller af en lovbestemt forpligtelse, jf. Slovak Telekom (C-165/19), pr. 51. 
214 Lamadrid & Colomo: Indispensability in Google Shopping: what the Court did, and did not, address in Slovak Telekom 

(2021). Som nævnt kan det imidlertid diskuteres, om Kommissionen de facto pålagde Google en positiv forpligtelse til at 

give adgang til de fremtrædende pladser på Google Search, idet opfyldelsen reelt nødvendiggjorde, at Google måtte ændre 

måden, hvorpå de opererede på sin platform. Ved at diktere et princip om ligebehandling, som Google skulle følge, fremfor 

at regulere under hvilke betingelser Google skulle placere og vise konkurrenterne, kan der således argumenteres for, at 

Kommissionen er kommet uden om uundværlighedskriteriet ved at forklæde sanktionen, dvs. en egentlig leveringspligt som 

et princip om ligebehandling, jf. her navnlig Colomo, Indispensability and Abuse of Dominance: From Commercial Solvents 

to Slovak Telekom and Google Shopping (2019), s. 546 og 550.   
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Desuagtet kan det være nærliggende at analysere self-preferencing som en form 

for margin squeeze, dvs. som en form for ekskluderende misbrugsadfærd, der 

tvinger en mindst lige så effektiv konkurrent til at forlade markedet eller forblive 

herpå på urentable betingelser. Mens margin squeeze vedrører misforholdet i 

prissætningen på upstream hhv. downstream-markedet, vedrører self-preferen-

cing den måde, hvorpå en dominerende virksomhed – ved at kontrollere betin-

gelserne på upstream-markedet – kan afholde konkurrenter adgang til 

downstream-markedet på samme favorable vilkår, som virksomheden tildeler 

sig selv.215  

Self-preferencing kan på den måde ses som modsvar til avancepres på markeder, 

hvor virksomheder ikke konkurrerer på pris, men på trafik, som det bl.a. er til-

fældet på markedet for prissammenligningstjenester. Hvorvidt upstream-virk-

somheden presser sine downstream-konkurrenter på pris eller på trafik virker i 

den henseende irrelevant, når virkningen er den samme; konkurrenterne tvinges 

til at forlade markedet. 

3.2.3 Diskrimination 

Endeligt må det overvejes, hvorvidt den konstaterede misbrugsadfærd i Google 

Search (Shopping) og self-preferencing i øvrigt kan vurderes ud fra den juridi-

ske ramme for diskriminerende misbrug. Efter ordlyden i TEUF art. 102, litra c) 

er den usaglige forskelsbehandling det afgørende for sådant misbrug, hvorved 

handelspartnere stilles ringere i konkurrencen. I det første ligger en undersø-

gelse af, hvorvidt forskelsbehandlingen er kommercielt begrundet, mens det an-

det forudsætter en mærkbar forringelse af konkurrencen, idet det er den negative 

effekt af diskrimination, der udgør misbrug og ikke selve forskelsbehandlingen. 

Følgelig kræver statuering af misbrug i form af diskrimination en form for ef-

fektanalyse.216 

Indledningsvist bør det bemærkes, at selvom diskrimination falder inden for 

ordlyden af TEUF art. 102, er analyserammen og praksis forholdsvis uklar, da 

 
215 Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence  

(2019), s. 477ff. 
216 Som fastslået i Michelin I (C-322/81), se navnlig pr. 90; samt de bagvedliggende principper, der kommer til udtryk i 

Kommissionens håndhævelsesmeddelelse. 
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der ofte er et overlap mellem diskrimination og andre former for misbrug217, 

ligesom diskriminationsbegrebet har et internt overlap ved at dække over flere 

former for diskrimination. I det følgende er der alene udvalgt en række af de 

afgørelser, der – qua ovenstående – synes nærmest til at demonstrere, hvordan 

Kommissionen kunne have valgt at behandle den anfægtede adfærd i Google 

Search (Shopping) som diskrimination. Der vil således fokuseres på diskrimi-

nerende adfærd, der er rettet mod en konkurrent på hovedmarkedet eller et ver-

tikalt placeret marked, såkaldt horisontalt (ekskluderende) diskrimination. Her-

ved sker ekskluderingen f.eks. ved, at nogle af virksomhedens kunder eller dat-

terselskaber indrømmes bedre vilkår, hvilket ultimativt rammer konkurrenternes 

evne til at konkurrere.218 

3.2.3.1 GT-Link, Deutsche Bahn AG og BdKEP/Deutsche Post AG 

Både GT-Link, Deutsche Bahn AG og BdKEP/Deutsche Post AG219 er eksem-

pler på, at TEUF art. 102, litra c) kan finde anvendelse i sager, hvor den domi-

nerende virksomheds misbrugsadfærd består i at favorisere egne aktiviteter på 

et downstream-marked på bekostning af konkurrenterne. Afgørelserne rummer 

på den måde flere ligheder med den anfægtede adfærd i Google Search (Shop-

ping), og i den akademiske debat er der også i det væsentligste argumenteret for, 

at sagen passer bedst under den juridiske ramme for diskriminerende misbrug.220 

På trods af det centrale i Googles adfærd netop kan siges at bestå i anvendelsen 

af ulige vilkår, dersom Google kan kontrollere placeringen og visningen af sø-

geresultater og dermed lede trafik til Google Shopping på bekostning af trafik-

ken til konkurrerende prissammenligningstjenester, er det essentielle som anført 

formentlig snarere de ekskluderende virkninger af denne adfærd. Det problema-

tiske ifølge Kommissionen var således ikke alene, at Google favoriserede 

 
217 Bergqvist, Konkurrenceretten, 1. udgave (2019), s. 779f. samt 798ff. vedrørende de nærmere om problemer ved entydigt 

at fordømme diskrimination. 
218 Ibid., s. 777ff., 789ff. og 791f. 
219 GT-Link (C-242/95);Deutsche Bahn AG (T-229/94); BdKEP/Deutsche Post AG (AT.38745). 
220 Herunder begrebsmæssigt som horisontalt (ekskluderende) diskrimination, jf. Bergqvist, Discrimination and Self-Favor-

ing in the Digital Economy (2020), s. 8f.; Smh. Valdivia, The Scope of the ‘Special Responsibility’ upon Vertically Integrated 

Dominant Firms after the Google Shopping Case: Is There a Duty to Treat Rivals Equally and Refrain from Favouring Own 

Related Business? (2018), s. 58 og Petit, Theories of Self-Preferencing Under Article 102 TFEU: A Reply to Bo Vesterdorff 

(2015) s. 3, der kalder art. 102, litra c), et ligetil retsgrundlag for fordømmelsen af self-preferencing. 
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Google Shopping, dvs. at Google behandlede søgeresultaterne ens, men i højere 

grad, at Google bevidst nedgraderede (og eliminerede) konkurrenter.221 

Problemerne med entydigt at fordømme diskrimination bliver alt andet lige ak-

tualiseret med Google Search (Shopping), hvor Kommissionen synes at for-

dømme diskriminerende adfærd uden reference til TEUF art. 102, litra c). Det 

må dog anføres, at Kommissionen og EU-Domstolen ofte har fordømt adfærd, 

der er blevet anset for at være ekskluderende misbrug som konkurrencebegræn-

sende diskrimination, og selvom vurderingen af hhv. ekskluderende og diskri-

minerende misbrug som regel holdes adskilt, synes udviklingen at have aner-

kendt en delvis udvidelse af diskriminationsbegrebet til også at rumme udnyt-

telse og ekskludering af konkurrenter, herunder både på et hovedmarked og et 

vertikalt placeret marked.222 Derved er bedømmelsen og ikke mindst identifika-

tionen af traditionel diskrimination kompliceret og på trods af, at der fortsat er 

tilfælde, hvor en virksomheds diskriminerende misbrug ”ikke i sig selv indi-

cere[r], at der [også] foreligger et ekskluderende misbrug”223, bidrager uklar-

hederne med at skabe en sammenhængende praksis. 

3.3 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående forekommer det naturligt, at der i kølvandet på af-

gørelsen i Google Search (Shopping) opstod en intens debat vedrørende Kom-

missionens misbrugsteori. Diskussionen synes at centrere sig dels om, hvordan 

self-preferencing kunne og burde have været vurderet under en af de omtalte 

misbrugsformer, dels om hvorvidt en sådan adfærd overhovedet bør kvalificeres 

som selvstændigt misbrug under TEUF art. 102. 

For så vidt angår førstnævnte synes analysen at demonstrere, at self-preferen-

cing formentlig kunne kategoriseres og fordømmes under en af de allerede an-

erkendte misbrugsformer, navnlig i lyset af den udvidende fortolkning af eks-

kluderende misbrugsadfærd anlagt i Slovak Telekom.224 Sat på spidsen kunne 

Kommissionen på den måde være kommet uden om kravet om absolut 

 
221 Bergqvist, Konkurrenceretten, 1. udgave (2019), s. 792 og 799. Anvendelsen af TEUF art. 102, litra c) synes hermed 

reserveret til de mere rene former diskrimination, hvor virksomheden ikke blot diskriminerer til fordel for egne aktiviteter, 

men derimod mellem konkurrenter. 
222 Nazzini, Unequal Treatment by Online Platforms: A Structured Approach to the Abuse Test in Google (2016), s. 11ff. 
223 Post Danmark I (C-209/10), pr. 30. 
224 Slovak Telekom (T-851/14 og C-165/19). 
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nødvendighed etableret i Bronner og samtidigt undgået besværet ved at etablere 

en ny theory of harm. Kommissionens misbrugsteori synes i forlængelse heraf 

at være behæftet med en række mangler225, og det er således tvivlsomt, om det 

har været Kommissionens intention at forbyde self-preferencing på et overord-

net plan, eller om fordømmelsen snarere relaterer sig til de særlige omstændig-

heder i Google Search (Shopping).226 

For så vidt angår det andet forhold kan der argumenteres for, at Kommissionens 

teori til en vis grad er vag med hensyn til at definere omfanget af misbruget. 

Selvom Kommissionen således statuerede, at adfærden udgjorde misbrug, der-

som den i) ledte trafikken fra Googles generelle søgetjeneste til Googles egen 

prissammenligningstjeneste på bekostning af trafikken til konkurrerende pris-

sammenligningstjenester, og ii) var egnet til eller sandsynligvis ville have kon-

kurrencebegrænsende virkninger på de respektive markeder227, synes Kommis-

sionen i det væsentligste at have været optaget af, at Googles adfærd var moti-

veret af en bevidst strategi om nedgradering (og følgelig ekskludering) af kon-

kurrenterne.228 Dette synes at passe vel på den bagvedliggende teori om, at 

Google – ved at udnytte sin dominerende stilling på ét marked – kan udvide sin 

markedsstyrke på et andet, men siger meget lidt om, hvordan adfærden kunne 

skade forbrugerne.229  

Hertil kommer, at selvom Kommission overordnet set synes at lægge vægt på 

de ekskluderende virkninger, kan Googles adfærd netop siges at være udtryk for 

diskriminerende adfærd, idet konkurrenter downstream behandles forskelligt i 

forhold til Googles egne downstream-aktiviteter. Kommissionen synes i den 

henseende ikke at fordømme anvendelsen af særlige algoritmer i sig selv eller 

at have indsigelser imod, at trafikken ledtes til egne tjenester, men fandt det 

derimod problematisk, at Google Shopping ikke var underlagt samme algoritmer 

 
225 Se Bergqvist, Discrimination and Self-Favoring in the Digital Economy (2020), s. 5f. 
226 Herved rejser spørgsmålet sig også om, hvorvidt digitale platformes særlige karakteristika kan begrunde en skærpet vur-

dering af self-preferencing i øvrigt, jf. her afsnit 4.2 nedenfor. 
227 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 341. Kommissionens synes herved at have konstateret, at disse elementer 

alene er tilstrækkelige til at fremsætte en påstand om ”abusive leveraging” i strid med TEUF art. 102. 
228 Som omtalt synes Kommissionen således senere at have fremhævet, at det var kombinationen af den favorable visning 

og placering samtidig med den bevidste nedgradering, der udgjorde et misbrug, jf. ibid., pr. 2, 341-342 og 379. 
229 Dette på trods af, at anvendelsen af TEUF art. 102 ikke kræver direkte skade på forbrugerne, men også er anvendelig, 

såfremt forbrugerne skades indirekte ved at påvirke konkurrencestrukturen, jf. Bergqvist, Discrimination and Self-Favoring 

in the Digital Economy (2020), s. 6f. 
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som konkurrerende prissammenligningstjenester, samt at Google reserverede 

den favorable placering og visning på Google Search til Googles egne tjenester. 

På baggrund af ovenstående kan der således argumenteres for, at Kommissionen 

– om end ubevidst – anlagde en ny test for at anse self-preferencing som misbrug 

i strid med TEUF art. 102. Til støtte herfor kan anføres, at Kommissionen base-

rede afgørelsen på enorme mængder af data og relativt få henvisninger til tidli-

gere praksis, hvilket i sig selv kan antyde, at der var tale om en selvstændig 

misbrugsform. 

Det må dog holdes for øje, at Kommissionen ikke per se fandt Googles adfærd 

forbudt, og det kan derfor diskuteres, om self-preferencing i sig selv bør forby-

des på generelt plan.230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
230 Havde Kommissionen omvendt været af den opfattelse, at TEUF art. 102 forbyder self-preferencing i sig selv, havde det 

været tilstrækkeligt, såfremt Kommissionen – efter at have etableret Googles dominerende stilling – alene havde angivet, at 

adfærden udgjorde self-preferencing og konstateret manglen af en objektiv begrundelse. 
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Kapitel 4: Bør self-preferencing          

forbydes? 

Selvom Kommissionen fandt, at den anfægtede adfærd i Google Search (Shop-

ping) udgjorde misbrug i TEUF art. 102’s forstand, giver sagens særlige om-

stændigheder samt den anlagte misbrugsteori anledning til at diskutere, hvorvidt 

det overhovedet er hensigtsmæssigt at forbyde self-preferencing på et generelt 

plan.231 

Dele af diskussionen vil berøre såvel indholdet som rækkevidden af afgørelsen, 

navnlig med henblik på at vurdere, hvorvidt et forbud mod self-preferencing 

relaterer sig særligt til digitale platforme. Sidstnævnte belyses gennem drøftelse 

af en række lovgivningsinitiativer, der netop synes at rette fokus på de udfor-

dringer, som udbredelsen af den digitale økonomi har ført med sig. 

4.1 Hensigtsmæssigheden af at forbyde self-preferencing 

4.1.1 Pligt til ikke at favorisere egne aktiviteter  

Det, at virksomheder favoriserer egne aktiviteter på tilknyttede downstream- el-

ler tilstødende markeder i øvrigt, kan i princippet anskues som en helt naturlig 

del af konkurrenceprocessen.232 Ud fra almindelige forretningsmæssige betragt-

ninger må det således være forventeligt, at virksomheder ønsker at give ’sig selv 

og sine’ de bedste betingelser for at konkurrere på markedet, hvorfor deres age-

ren på fornuftig vis sker gennem varetagelse af egne kommercielle interesser.233 

 
231 Som påpeget, må det holdes for øje, at Retten d. 10. november 2021 har afsagt dom i Google Search (Shopping) (T-

612/17). De her anførte betragtninger må følgelig ses i lyset af, at afhandlingens afsnit 3 og 4 er udarbejdet mens sagen har 

været behandlet ved Retten. Eftersom Retten i det væsentligste stadfæstede Kommissionens afgørelse, udgør det her anførte 

imidlertid et vigtigt fortolkningsbidrag til besvarelse af afhandlingens problemstilling, der dog i det væsentligste vil foretages 

i lyset af Rettens dom, som er til genstand for behandling i afsnit 5 nedenfor.  
232 Vesterdorf, Theories of Self-preferencing and Duty to Deal – Two Sides of the Same Coin? (2015), s. 6ff. 
233 Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence 

(2019), s. 454, 479f. og 486ff. om ”protection of the platforms own commercial interests”. 
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Der kan i den forbindelse argumenteres for, at self-preferencing er competition 

on the merits, således at den anfægtede adfærd i f.eks. Google Search (Shop-

ping) i realiteten alene var udtryk for konkurrence på ydelser.234 Ud fra en sådan 

betragtning vil en dominerende virksomhed naturligvis være berettiget til at 

konkurrere på markedsføringsinitiativer som reklame for, visning eller promo-

vering af egne produkter, ligesom virksomheden må have ret til at deltage i kon-

kurrencen på design og andre innovationstiltag, der har til formål at øge produk-

tets attraktivitet og anvendelighed fremfor konkurrenternes. Der kan således ar-

gumenteres for at dette er ”the very essence of competition”235 – i hvert fald på 

markedet for digitale platforme, hvor særlige markedskarakteristika indebærer, 

at digitale platforme konkurrerer om at opbygge det største netværk for derved 

at blive den dominerende platform, hvor markedet qua tendenserne er koncen-

treret og konkurrencen navnlig udspiller sig på parametre som innovation, pro-

duktudvikling, evnen til at tiltrække trafik, generere og anvende data mv. 

I tråd hermed kan det tænkes, at en generel forpligtelse til at behandle konkur-

renter på downstream- eller tilstødende markeder på samme favorable vilkår 

rent faktisk risikerer at kvæle konkurrencen. Et forbud mod self-preferencing 

kan i den henseende reelt hindre, at integrerede virksomheder drager fordel af 

de effektivitetsgevinster, de indrømmes som følge af tilstedeværelsen på flere 

markeder. Hertil kommer, at succesrige virksomheder i øvrigt – efter at have 

deltaget i konkurrencen – frarøves den rimelige belønning, der består i at kunne 

høste eventuelle konkurrencemæssige fordele, generere indtjening og genind-

vinde investeringer. 

Problemstillingen aktualiseres netop med Google Search (Shopping), og det kan 

synes rimeligt, at Google efter at have investeret i såvel Google Search som i 

tilknyttede søgetjenester, der stilles til rådighed for brugerne uden betaling, har 

mulighed for at generere indtjening ved f.eks. at favorisere Google Shopping.236 

 
234 Colomo, Self-Preferencing: Yet Another Epithet in Need of Limiting Principles (2020), der bl.a. anfører, at ”self-prefer-

encing has never been seen as a concern, but as an expression of competition on the merits”; samt Graf & Mostyn, Do We 

Need to Regulate Equal Treatment? The Google Shopping Case and the Implications of its Equal Treatment Principle for 

New Legislative Initiatives (2020), s. 571f., der anfører, at “[Companies] compete by treating their own businesses differ-

ently from – and improving their own businesses relative to – those of rivals”.  
235 Petit, Theories of Self-Preferencing Under Article 102 TFEU: A Reply to Bo Vesterdorff (2015), s. 15f. samt Vesterdorf, 

Theories of Self-preferencing and Duty to Deal – Two Sides of the Same Coin? (2015), s. 6ff.;  
236 Kommissionen synes også at anerkende, at ”in a two-sided market, losses on one side of the market can be recouped on 

the other”, jf. Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 642. 
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En pligt til ligebehandling kan med andre ord begrænse eller helt fjerne incita-

mentet og motivationen til at innovere, hvilket vil være til skade for såvel for-

brugerne som samfundet generelt – førstnævnte derhen, at forbrugerene drager 

fordel af et større udbud af bedre og nyere produkter og tjenester, sidstnævnte 

derhen, at det næppe kan anses for samfundsgavnligt eller konkurrencefrem-

mende, såfremt virksomheder som Google afholder sig fra at deltage i den ef-

fektive konkurrence.237 

Lignende overvejelser synes at gøre sig gældende for så vidt angår konkurren-

ternes evne til at investere i innovation, dersom disse kan fristes til ”at udnytte 

den dominerende virksomheds investeringer gratis i stedet for at investere 

selv”.238 Selvom dette navnlig er fremhævet i relation til overvejelserne ved sta-

tuering af en egentlig leveringspligt, synes bekymringen om såkaldte ”free-ri-

ders” tilsvarende at gøre sig gældende i relation til et forbud mod self-preferen-

cing, idet et sådant forbud de facto vil indebære, at downstream-konkurrenter 

kan forvente at få adgang til den dominerende virksomheds faciliteter på samme 

vilkår som den dominerende virksomhed selv.239 

Ud fra sådanne betragtninger kan det således være svært at se det hensigtsmæs-

sige i at forbyde self-preferencing på et generelt plan, idet et sådant forbud dels 

vil forpligte dominerende virksomheder til aktivt at assistere deres konkurrenter, 

dels indebære at virksomheder potentielt ’straffes’ for at være innovative, ud-

viklende, og succesfulde. Dette synes alt i alt vanskeligt at stemme overens med, 

at konkurrencereglerne jo netop har til formål at fremme rivaliseringen mellem 

de konkurrerende virksomheder til gavn for forbrugerne.240 Dertil kommer, at 

der i EU-retten gælder et generelt princip om kontraheringsfrihed, hvorfor den 

dominerende virksomhed som udgangspunkt er berettiget til at disponere frit 

 
237 Se Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 6, 11 og 19 om forbrugerskade. Som anført af Mar-

grethe Vestager ved konferencen om velfungerende markeder d. 4. november 2021, forventes virksomheder at deltage i 

konkurrencen i solidarity. 
238 Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 75.  
239 Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 662.  
240 Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence 

(2019), s. 484f.  
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over egen ejendom, at handle med hvem den vil, og i sagens natur at favorisere 

egne aktiviteter på tilstødende- eller vertikalt integrerede markeder.241 

Favorisering af egne aktiviteter kan på den måde siges at være ’everyday busi-

ness’ og læses Kommissionens afgørelse derhen, at der efter Google Search 

(Shopping) gælder et generelt forbud mod self-preferencing, vurderes der såle-

des at bestå en reel risiko for konkurrenceskadelige bivirkninger.242  

4.1.2 Self-preferencing i lyset af de konkurrencepolitiske formål 

En pligt til ikke at favorisere sig selv og sine egne produkter eller tjenester synes 

derudover at udfordre nogle af de grundlæggende økonomiske og konkurrence-

politiske hensyn bag TEUF art. 102.  

Det må i den henseende erindres, at formålet med TEUF art. 102 er at beskytte 

det effektive konkurrenceproces, og ikke de mindre effektive konkurrenter. En 

dominerende virksomhed har følgelig adgang til at deltage i konkurrencen på 

almindelig vis, selvom konsekvensen af denne adfærd er, at konkurrenter tvin-

ges til at forlade markedet; det er således ”ikke enhver eliminering, som nødven-

digvis skader den frie konkurrence”.243 En dominerende virksomhed må således 

have ret til at konkurrere på f.eks. markedsføring og designinnovation, der som 

en naturlig del af kampen om at tiltrække kunder, gennemføres til fordel for 

egen virksomhed og egne aktiviteter.244 Self-preferencing kan på den måde være 

begrundet i retmæssige kommercielle overvejelser, der synes at gå hånd i hånd 

med det konkurrencepolitiske mål om at fremme økonomisk effektivitet. 

Baseret på en række markedsøkonomiske antagelser om at et marked med 

mange deltagere i modsætning til et koncentreret marked skaber de bedste vilkår 

 
241 Som også fremhævet af Google selv, jf. Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 657-658, med henvisning til EU-

Charterets (2000/C 364/01) artikel 11, 16 og 17. Der kan i den henseende argumenteres for, at self-preferencing kun bør 

anses for misbrug under betingelser svarende til de for misbrug i form af leveringsnægtelse gældende.   
242 Det må her bemærkes, at Retten nu har bekræftet, at self-preferencing som det af Google udviste udgjorde misbrug i 

TEUF art. 102’s forstand i Google Search (Shopping) (T-612/17). 
243 Post Danmark I (C-209/10), pr. 21-22; Intel (C-413/14), pr. 134; Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 

45/02), pkt. 6, hvorefter ”konkurrence på ydelser pr. definition [kan] føre til, at de mindre effektive konkurrenter, som såle-

des er mindre interessante for forbrugerne i forhold til bl.a. pris, udvalg, kvalitet eller innovation, forsvinder fra markedet”. 
244 Dette (samt en væsentlig anderledes markedsafgrænsning) kan bl.a. begrunde, hvorfor the US Federal Trade Commission 

(FTC) nåede det modsatte resultat i den parallelle behandling af Google under antitrustlovgivningen. I forbindelse med at 

undersøgelserne afsluttedes, anførte FTC hertil navnlig, at ”product design is an important dimension of competition and 

condemning legitimate product improvements risks harming consumers”, jf. Statement of the Federal Trade Commission 

Regarding Google’s Search Practices, FTC File Number 111-0163 (2013). 
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for en effektiv konkurrence, er et grundlæggende formål med konkurrencereg-

lerne imidlertid også at sikre den økonomiske frihed.245 Ud fra sådanne betragt-

ninger synes der omvendt at være væsentlige argumenter for at forbyde domi-

nerende virksomheder i at favorisere egne aktiviteter, således at konkurrenter 

sikres adgang til downstream-markedet på samme vilkår som den dominerende 

virksomhed og dermed får en reel chance for at deltage i konkurrencen. Dom-

stolen har i overensstemmelse hermed anført, at en ufordrejet konkurrence kun 

kan garanteres, hvis virksomhederne sikres lige muligheder.246 

Dette må alt andet lige afvejes overfor hensynet til den økonomiske effektivitet, 

således at en overdreven prioritering af den økonomiske frihed ikke fører til be-

skyttelsen af mindre effektive konkurrenter fremfor konkurrencestrukturen. 

Herudover bør formålet om beskyttelsen af forbrugervelfærd også tages i be-

tragtning. Det er klart, at et forbud mod self-preferencing på kort sigt kan lede 

til lavere priser for forbrugerne, dersom konkurrencen øges, når konkurrenter 

får adgang til at konkurrere med den dominerende virksomhed på det pågæl-

dende marked. Omvendt vil et sådant forbud på længere sigt indebære en reel 

risiko for lavere udbud af nye og bedre produkter og tjenester, dersom virksom-

heder mister evnen og incitamentet til at investere og innovere, såfremt de alli-

gevel ikke får lov til at udnytte gevinsterne af deres investeringsomkostninger 

og generere profit.247  

I tråd hermed er det svært at se, hvordan den anfægtede adfærd i Google Search 

(Shopping) reelt skader forbrugerne.248 Selvom der kan argumenteres for, at 

Google – ved ikke at underlægge alle søgeresultater samme algoritmer – fratager 

brugerne valgmuligheder, kan der omvendt argumenteres for, at Google, en suc-

cesrig privat virksomhed, er berettiget til at råde over søgetjenesten og præsen-

tere søgeresultater på den måde, der bedst synes at imødekomme brugernes be-

hov. Det må i den henseende erindres, at Google som udbyder af en generel 

 
245 Det må dog erindres, at en høj markedskoncentration ikke nødvendigvis er problematisk, idet det kan ses som en naturlig 

følge af, at effektive virksomheder udkonkurrerer mindre effektive. 
246 Se bl.a. Deutsche Telekom (C-280/08 P), pr. 230. 
247 Varsomheden ved at pålægge en egentlig leveringspligt gør sig på den måde tilsvarende gældende for så vidt angår self-

preferencing, jf. Generaladvokat Jacobs udtalelse i Bronner (C-7/97), pkt. 57 samt Kommissionens håndhævelsesmeddelelse 

(2009/C 45/02), pkt. 75. 
248 Bergqvist, Discrimination and Self-Favoring in the Digital Economy (2020), s. 6, der netop anfører, at Kommissionen 

“does little to account for how consumers may be harmed”. 
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søgetjeneste, fortsat konkurrerer på relevans, og at det således står brugerne frit 

for at skifte til en anden mere upartisk søgemaskine.249 Ud fra en sådan betragt-

ning synes det ikke rimeligt at pålægge Google en pligt til at opretholde et be-

stemt format for at beskytte individuelle konkurrenter. Sat på spidsen ville kon-

sekvensen heraf i realiteten være, at forbrugerne tages tilbage til ”the old world 

of Google displaying only ten undifferentiated search results – the so called ”ten 

blue links”.250 

Hensigtsmæssigheden af at forbyde self-preferencing, som det var tilfældet i 

Kommissionens afgørelse, synes herved at relatere sig til de særlige omstændig-

heder, der konkret gjorde sig gældende. 

4.2 Self-preferencing på digitale platforme 

4.2.1 En skærpet vurdering? 

Som gennemgået indebærer de særegne forhold på markedet for digitale plat-

forme hovedsageligt, at nogle virksomheder har tilegnet sig en meget stærk mar-

kedsposition og kun i begrænset omfang er udsat for konkurrence på marke-

det.251 Der er følgelig grund til at tage i betragtning, at digitale markeder er præ-

get af særegne dynamikker, der tilbøjeliggør, at nogle virksomheder – som f.eks. 

Google – når en størrelse, hvor de møder meget lidt konkurrencepres.252 

Kommissionen synes i overensstemmelse hermed at have tillagt det vægt, at 

Google indtog en dominerende stilling med en markedsandel på over 90 % og 

havde formået at opretholde denne position over en længere periode.253 Både 

 
249 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 160. Dette forudsætter imidlertid, at brugerne er indforstået med, at de ikke 

nødvendigvis præsenteres for de mest relevante søgeresultater på en objektiv måde, jf. nærmere straks nedenfor. 
250 Vesterdorf, Theories of Self-preferencing and Duty to Deal – Two Sides of the Same Coin? (2015), s. 8f. Kommissionen 

synes imidlertid ikke at have indsigelser mod Googles søgeinnovationer, men derimod alene, at disse ikke anvendes på 

samme måde overfor konkurrenter. 
251 Som gennemgået, konkurrerer platformen navnlig om at opbygge det største netværk for derved at blive den dominerende 

platform, og konkurrencen synes i den henseende i højere grad at være om markedet. Markedet tenderer på den måde mod 

the winner takes it all-scenarier, jf. også Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition 

Law and Economic Dependence (2019), s. 454. 
252 Crémer et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 70.  
253 Kommission påpegede, at Google havde haft en dominerende stilling på markedet for generelle søgetjenester i næsten et 

årti, jf. Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 685 og 271. Se i øvrigt også Microsoft (COMP/C-3/37.792), pr. 435-437, 

hvor Kommissionen påviste, at Microsoft havde haft stadigt stigende markedsandele på markedet for PC-styresystemer, og 

at disse var steget fra 75 % til langt over 90 % i løbet af et årti. Markedspositionen kan følgelig ikke betragtes som ”midler-

tidig” eller ”skrøbelig”, jf. Schmidt, Taming the Shrew: There’s No Need for a New Market Power Definition for the Digital 

Economy (2017), s. 21. 
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Domstolen og Kommissionen har i den henseende anerkendt, at jo længere tid 

en dominerende stilling besiddes, desto mere magtfuld synes virksomheden reelt 

set at være.254 Dette må ikke mindst gøre sig gældende på markedet for digitale 

platforme, der er i hastig udvikling og i sagens natur stiller høje krav til innova-

tion og produktudvikling. Googles opretholdelse af en høj markedsandel synes 

på sin vis at være ekstraordinær og kan være udtryk for, at Google ikke er den 

almindelige dovne monopolist, men derimod aktivt deltager i konkurrencen.255 

Tendensen har imidlertid været, at store platforme, træder ind på flere markeder 

eller styrker en allerede stærk markedsposition ved at opkøbe potentielle kon-

kurrenter før disse vokser, hvorfor nye konkurrenter kan have svært ved at etab-

lere sig på markedet med en platform, der har den nødvendige skala. Selvom der 

således stilles høje krav til innovation og produktudvikling, indebærer markeds-

tendenserne, at der (også) består en forsvindende lille konkurrence om marke-

det.256 

Det kan i den forbindelse synes hensigtsmæssigt at forbyde self-preferencing, 

såfremt den mindre favorable behandling reelt fratager konkurrenterne enhver 

betydelig chance for at konkurrere med den dominerende virksomhed på det 

tilknyttede downstream- eller tilstødende marked i øvrigt. Det faktum, at få di-

gitale platforme dominerer flere og flere markeder, giver derfor anledning til at 

overveje, hvorvidt der er behov for at beskytte endnu ikke lige så effektive kon-

kurrenter257: 

”[…] we need to keep taking firm action against dominant companies 

that misuse their power, to drive smaller, innovative rivals out of the mar-

ket. [They] are too often champions gone wrong – champions that seek to 

fend off rivals and protect their position”.258 

Spørgsmålet om, hvorvidt self-preferencing bør forbydes, kan i den henseende 

give anledning til at overveje, hvorvidt man vil beskytte konkurrencen på 

 
254 Hoffmann-La Roche (C-85/76), pr. 41; Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 15. 
255 På digitale markeder vil det være rimeligt at antage, at paradigmeskift finder sted oftere, hvorfor det er foreslået, at 

opretholdelsen af en dominerende stilling på fem år må anses som tilstrækkeligt bevis for at statuere dominans, jf. Bellamy 

& Child, European Union Law of Competition, 8. udgave (2018), pkt. 10.026. 
256 KFST: Konkurrencen på markeder med digitale platforme (2021), s. 4 og 10; Smh. afsnit 2. 
257 Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence 

(2019), s. 484f.  
258 Margrethe Vestager ved konferencen om velfungerende markeder d. 4. november 2021. 
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markedet eller fremme konkurrencen om markedet. Selvom en pligt til ligebe-

handling, som nævnt, kan begrænse incitamentet til at innovere på et overordnet 

plan og friste såkaldte free-riders, kan et forbud mod self-preferencing således 

have betydning for, hvilken type innovation der stimuleres. I den økonomiske 

teori er det navnlig anført, at konkurrencen på markedet typisk leder til statisk 

follow-on innovation, hvorimod konkurrencen om markedet leder til forstyr-

rende innovation, således at eksisterende markedsstrukturer angribes og nye 

markeder udvikles.259  

Beskyttelse af den tilbageværende konkurrence på markedet synes dermed at 

kunne tale for at forbyde self-preferencing, således at konkurrenterne – ved at 

have lige muligheder under de pågældende markedsstrukturer – motiveres til at 

investere i follow-on innovation, dersom de kan forvente, at adgangen til mar-

kedet bevares. Det effektive konkurrencepres der herved opstår, kan tilsvarende 

tænkes at tilskynde dominerende virksomheder til at fortsætte med at innovere, 

skabe og investere:
 

“Because in an age when digital technology is changing at an incredible 

rate, the only way to stay competitive is to keep innovating at the very 

highest level […] that, in turn, gives the biggest and most successful com-

panies a reason to invest in innovation – knowing that, if they don’t, then 

someone else will”. 260 

De særegne markedsforhold i den digitale økonomi kan på den måde dels for-

klare, hvorfor der blev lagt en streng linje over for Google, dels tages til støtte 

for at et forbud mod self-preferencing relaterer sig særligt til digitale platforme, 

hvor virksomheder vanskeligt udfordres af konkurrenter og følgelig begrunder 

en skærpet vurdering. Rækkevidden af Kommissionens afgørelse i Google Se-

arch (Shopping) må således formentlig korrigeres i forhold til de omstændighe-

der, der konkret gjorde sig gældende.261 

 

 
259 Graef, Rethinking the Essential Facilities Doctrine for the EU Digital Economy (2019), s. 6ff., der diskuterer spørgsmålet 

om, hvorvidt virksomheder bør give adgang til væsentlige faciliteter, ud fra en afvejning af, om man ønsker at  stimulere 

konkurrence på hhv. om markedet. 
260 Margrethe Vestager ved konferencen om velfungerende markeder d. 4. november 2021. 
261 På trods af at Retten nu i det væsentligste har stadfæstet Kommissionens afgørelse, synes dette fortsat at være tilfældet, 

jf. nærmere om Google Search (Shopping) (T-612/17) i afsnit 5. 
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4.2.2 Dobbeltrollen – en særlig forpligtelse? 

Særligt for digitale platforme er endvidere, at de ofte besidder en dobbeltrolle, 

da de ofte er aktive i den direkte konkurrence med virksomheder, der anvender 

platformen kommercielt f.eks. ved at tilbyde deres egne produkter til forbru-

gerne via platformen. Som anført, kan der herved opstå en interessekonflikt, når 

”[…] the very same business becomes both player and referee, competing with 

others that rely on the platform, but also setting the rules that govern that com-

petition”.262 

Når Google på én gang agerer søgeplatform og tilbyder en prissammenlignings-

tjeneste, som konkurrerer med andre tjenester om at modtage trafik fra platfor-

men, opstår konflikten således i, at Google er i stand til at favorisere egne pro-

dukter og tjenester på søgeplatformen.263 Den magtasymmetri der herved opstår, 

synes på den måde at tale for, at der kan anlægges en skærpet vurdering, således 

at udbyderen af en digital platform må have et særligt ansvar for at sikre, at 

denne ikke uden objektiv begrundelse hindrer en fri og ufordrejet konkurrence 

på platformen264: 

”When a search engine, or a digital marketplace, or an app store be-

comes a vital way for businesses to connect with their customers, then 

simple choices, like how users can pay, or how the site ranks different 

sellers in search results, can effectively determine who succeeds and who 

fails”.265 

Det er omvendt væsentligt at holde for øje, at platformen ikke nødvendigvis er 

hele markedet. For så vidt angår søgetjenester er Google Search eksempelvis 

ikke den eneste – om end den mest effektive – måde for prissammenligningstje-

nester at nå ud til forbrugerne på. 

Særligt for så vidt angår søgetjenester – og dermed for afgørelsen i Google Se-

arch (Shopping) ctr. digitale platforme generelt – er, at den anfægtede adfærd 

må ses i lyset af den funktion, søgetjenester forventes at have; at levere de mest 

 
262 Margrethe Vestager ved OECD/G d. 3. juni 2019. 
263 Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level – the view of the Nordic competition 

authorities (2020), s. 9; Graef, Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Eco-

nomic Dependence (2019), s. 456f. 
264 Cremér et al.: Competition policy for the digital era – Final report (2019), s. 61f.  
265 Margrethe Vestager ved konferencen om velfungerende markeder d. 4. november 2021. 
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relevante søgeresultater på en upartisk måde. Når brugerne forventer, at Googles 

søgetjeneste er objektiv og neutral, og generelt kun anser de første tre til fem 

generiske søgeresultater som de relevante for deres søgning266, kan der således 

argumenteres for, at Google – ved at favorisere egne produkter og tjenester uden 

at gøre dette klart for brugerne – er i stand til at vildlede.267  

Der kan hertil argumenteres for, at self-preferencing på digitale platforme er 

særligt problematisk, når det er iscenesat på en måde, hvor brugerne ikke opda-

ger det. Ved at inddrage analyser om brugeradfærd, synes Kommissionen da 

også at have indikeret, at Google har været i stand til at afskærme konkurrenter, 

uden at forbrugerne har virket som en udlignende faktor ved at skifte søgema-

skine. Selvom der således på den ene side kan argumenteres, at favoriseringen 

risikerer at reducere relevansen af søgeresultater, og det således står brugerne 

frit for at skifte til en anden mere upartisk søgetjeneste, kan der omvendt argu-

menteres for, at adfærden kun lader sig gøre, fordi i) Google har en monopollig-

nende stilling på upstream-markedet for generelle søgetjeneste, og ii) konkur-

rencen udspiller sig på markedet for digitale platforme, der er præget af en række 

særegne dynamikker, således at adfærden havde været kontraproduktiv i et kon-

kurrencepræget marked.268 Når brugernes forventninger om objektivitet har væ-

ret fejlagtige, og favoriseringen ikke har været transparent, kan det synes særligt 

hensigtsmæssigt at gribe ind. 

Brugernes forventninger om objektivitet og tilbøjelighed til kun at kigge på de 

højest rangerede søgeresultater giver anledning til en yderligere afgrænsning for 

så vidt angår self-preferencing på digitale platforme, herunder på (forudsæt-

ningsvis objektive) søgeplatforme ctr. mere traditionelle markeder. 

I fysiske butikker har forbrugerne mulighed for at besigtige produkter og er i 

højere grad i stand til at bemærke, at butikkens egne brands vises mere fremtræ-

dende end andre. Tilsvarende gør sig på sin vis gældende på webshops, hvor det 

må stå forbrugerne klart, at virksomheden søger at præsentere egne produkter 

på den mest fordelagtige måde med henblik på salg. Fælles herfor er således, at 

 
266 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 454-457 og 598. 
267 Polley, Challenges to the dichotomy of horizontal/vertical restrictions of competition in hybrid relationships (2019), s. 

220.  
268 Höppner, Duty to Treat Downstream Rivals Equally: (Merely a Natural Remedy to Google’s Monopoly Leveraging 

Abuse) (2017), s. 8f. og 14f.  
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den kommercielle hensigt og favorisering er mere gennemsigtig for den almin-

delige forbruger, hvorimod nedgraderingen af konkurrenter på en søgeplatform 

som Google i højere grad mindsker disses synlighed uden at brugerne opdager 

det: 

“So whereas in the offline environment, a product may be on the bottom 

shelf, in the virtual world of online platforms a search algorithm gets to 

determine whether a product makes the “virtual” shelf at all”. 269  

På visse parametre synes Kommissionens afgørelse dermed at være begrundet i 

særlige omstændigheder, der ikke nødvendigvis gør sig gældende på digitale 

platforme generelt. Selvom der således er væsentlige fællestræk ved de særlige 

omstændigheder, som Kommission tillagde vægt i Google Search (Shopping), 

og de særegne markedsforhold, der præger konkurrencen på digitale markeder, 

synes de omtalte karakteristika ved søgeplatforme, herunder udbyderens dob-

beltrolle, på sin vis at adskille sig. Princippet om ligebehandling270, som Kom-

missionen pålagde Google at iagttage, kan dermed ikke nødvendigvis strækkes 

ud over sagens omstændigheder, og afgørelsen synes derfor ikke nødvendigvis 

at være så problematisk for konkurrencen, som umiddelbart indikeret.271 Mens 

karakteristika og brugeradfærd naturligvis varierer fra platform til platform, må 

det dog være korrekt at udlede, at den digitale verden adskiller sig væsentligt fra 

traditionelle markeder, hvilket kan begrunde en skærpet vurdering. 

4.2.3 Lovgivningsinitiativer 

I lyset af ovenstående kan det synes naturligt, at digitale platforme har fået øget 

opmærksomhed fra konkurrencemyndigheder verden over. De særegne konkur-

renceretlige problemstillinger, som kompleksiteten af den digitale økonomi 

 
269 Ahlborn et al.: Shaping competition policy in the era of digitalization – Submission on Online Platforms (2018), s. 7. 

Smh. Google Search Shopping (AT.39740), pr. 599. 
270 Af hensyn til afhandlingens omfang vil effekten af den afhjælpende foranstaltning ikke diskuteres nærmere. Det må 

imidlertid bemærkes, at det har været til genstand for diskussion. Smh. Graf & Mostyn, Do We Need to Regulate Equal 

Treatment? The Google Shopping Case and the Implications of its Equal Treatment Principle for New Legislative Initiatives 

(2020), Vesterdorf & Fountoukakos, An Appraisal of the Remedy in the Commission’s Google Search (Shopping) Decision 

and a Guide to its Interpretation in Light of an Analytical Reading of the Case Law (2018), og Marsden, Google shopping 

for the Empress’s New Clothes – When a Remedy Isn’t a Remedy (and How to Fix it) (2020). 
271 Whish & Bailey, Competition Law, 10. udgave (2021), s. 1052; Graf & Mostyn, Do We Need to Regulate Equal Treat-

ment? The Google Shopping Case and the Implications of its Equal Treatment Principle for New Legislative Initiatives 

(2020), s. 570. 
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medfører, rejser derfor spørgsmålet om, hvorvidt adfærd som self-preferencing 

bør imødegås med regulering. 

For at imødegå nogle af de særlige udfordringer, er der i EU-regi bl.a. vedtaget 

en forordning ”om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 

onlineformidlingstjenester”, den såkaldte P2B-forordning.272 Forordningen har 

direkte virkning i alle medlemsstater og finder anvendelse på onlineformidlings-

tjenester og onlinesøgemaskiner, som benyttes af erhvervsbrugere og virksom-

hedswebstedsbrugere, der udbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere i 

EU. Med henblik på at sikre gennemsigtighed i digitale platformes handelsbe-

tingelser fastsætter forordningen bl.a. en række krav til udbyderne af onlinefor-

midlingstjenester, herunder vedrørende benyttede vilkår og betingelser, be-

grænsning, suspension eller ophør af levering til en given erhvervsbruger, rang-

orden af søgeresultater, tilknyttede varer og tjenesteydelser, forskelsbehandling, 

adgang til data mv. 

Selvom P2B-forordningen ikke siger noget om, hvornår en dominerende virk-

somhed – ved at behandle sig selv fordelagtigt i forhold til dennes konkurrenter 

– handler i strid med forbuddet i TEUF art. 102, er forordningen et skridt i ret-

ningen af bedre overvågning af digitale platforme. Ved at forbedre gennemsig-

tigheden på markedet samt at bidrage til større forudsigelighed, tryghed og ef-

fektive klagemuligheder for virksomheder, øges brugernes mulighed for at 

træffe oplyste valg, og forordningen afhjælper på den måde den magtasymmetri, 

som i stigende grad ses mellem virksomheder, der anvender digitale platforme 

kommercielt, og udbyderne heraf selv. 

I en konkurrenceretlig kontekst synes dette at fremme holdbare forretningsfor-

hold og forebygge uretfærdig adfærd til skade for brugerne af digitale platforme. 

Dertil kommer, at det bliver lettere for virksomheder – via gennemsigtighed for 

så vidt angår rangering – at tilpasse udbud på platformen, ligesom muligheden 

for produktudvikling og innovation i højere grad bliver tilgængelig. Gennem-

sigtighed er med andre ord til gavn for konkurrencen som sådan. 

Af særlig relevans er, at Kommissionen i december 2020 offentliggjorde et for-

slag til nærmere regulering af digitale platforme, den såkaldte Digital Markets 

 
272 Forordning 2019/1150. Herefter benævnt ”P2B-forordningen” (platform-to-business). 
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Act.273 Formålet er at sikre en mere retfærdig konkurrence på de digitale marke-

der, navnlig ved at forhindre store virksomheder i at misbruge deres markeds-

styrke og ved at tillade nye aktører adgang til markedet. Forslaget fastsætter en 

række snævert definerede objektive kriterier for, hvornår en virksomhed kan be-

tegnes som en såkaldt gatekeeper, og foreskriver et klart defineret sæt af forbud 

og forpligtelser med henblik på at undgå forskellige former for unfair praksis.274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
273 Herefter benævnt ”DMA’en”. Forslaget COM(2020) 842 final, 2020/0374 (COD) er i skrivende stund fortsat under 

behandling i EU-Rådets arbejdsgruppe for konkurrencepolitik.  
274 Iblandt disse forpligtelser er det navnlig anført, at gatekeeper-platforme skal ”afholde sig fra at behandle rangordnings-

tjenester og -produkter, der tilbydes af gatekeeperen selv eller af en tredjepart, som tilhører samme virksomhed, mere gun-

stigt end tilsvarende tjenester eller produkter fra tredjeparter, og anvende retfærdige og ikke-diskriminerende betingelser 

for en sådan rangordning”, jf. det foreløbige udkast til DMA’ens art. 6, litra d). 
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Kapitel 5: Rettens dom i                

Google Search (Shopping) 

Retten stadfæstede i november 2021 i det væsentligste Kommissionens afgø-

relse i Google Search (Shopping)275 og fastslog dermed, at Googles adfærd ud-

gjorde misbrug i strid med TEUF art. 102. Dommen giver anledning til talrige 

konkurrenceretlige diskussioner, og der vil for nærværende alene fokuseres på 

de emner, der qua afgørelsen synes at være afgørende for vurderingen af, hvor-

når self-preferencing udgør misbrug.276  

5.1 Kan self-preferencing karakteriseres som misbrug? 

Retten anførte indledningsvist, at en virksomheds dominerende stilling, selvom 

den er af Googles størrelse, ikke i sig selv er grundlag for kritik – heller ikke 

selvom virksomheden måtte have planer om at udvide sig til et tilstødende mar-

ked: 

“The mere extension of an undertaking’s dominant position to a neigh-

boring market cannot in itself constitute proof of conduct that departs 

from normal competition, even if that extension leads to the disappear-

ance or marginalization of competitors”.277 

Retten synes herved at have præciseret Kommissionens påstand om, at “[c]on-

duct […] capable of extending Google’s dominant position in the national mar-

kets for general search services to the national markets for comparison shop-

ping services” udgør ”a well-stablished, independent, form of abuse falling out-

side the scope of competition on the merits.”278 I overensstemmelse med det i 

 
275 Google Search (Shopping) (T-612/17). 
276 Henset til at Retten i det væsentligste opretholdt Kommissionens afgørelse, vil dommen ikke analyseres lige så indgående, 

men anvendes til at klarlægge og diskutere retstilstanden i dag.  
277 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 162 og 610, med henvisning til Post Danmark I (C-209/10), pr. 22 og Intel 

(C-413/14), pr. 134. 
278 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 342 og 649; Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 197. 
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teorien anførte, fastslog Retten således, at leverage ikke i sig selv er basis for at 

statuere misbrug.  

Herudover afviste Retten eksplicit at anse ”two-sided business models” for mis-

brug per se, og der synes herefter ikke at være indvendinger mod forretnings-

modeller som Googles, der bygger på, at den pågældende tjeneste udbydes uden 

betaling, men derimod finansieres af reklamer.279 

5.1.1 Competition on the merits eller bevidst strategi om nedgradering? 

Som anført ovenfor, kan det diskuteres, hvorvidt den anfægtede adfærd og self-

preferencing i øvrigt reelt udgør competition on the merits, således at en domi-

nerende virksomhed naturligvis må være berettiget til at konkurrere på design 

og andre markedsføringsinitiativer, herunder reklame for, visning eller promo-

vering af egne produkter. Google argumenterede i den henseende også for, at 

den mere favorable visning og placering af Google Shopping alene var en kva-

litetsforbedring, der ikke kunne behandles som misbrug.280 

Hertil fastslog Retten imidlertid, at Google – ved at begunstige sin egen pris-

sammenligningstjeneste på Google Search gennem en mere favorabel visning 

og placering samtidig med at resultaterne fra konkurrerende prissammenlig-

ningstjenester på Google Search blev nedgraderet ved hjælp af rangordningsal-

goritmer – afveg fra competition on the merits: 

“[…] Google’s arguments are based on the incorrect premiss that the 

conduct at issue consists solely in the special display and positioning of 

Product Universals and Shopping Units, when in fact that conduct con-

sists in the combination of two practices: the promotion of specialised 

results from Google’s comparison shopping service and the simultaneous 

demotion of results from competing comparison services by adjustment 

algorithms”.281 

Retten synes hermed at have korrigeret den delvise uklarhed i Kommissionens 

afgørelse, idet Kommissionen indledningsvist indikerede, at det var den mere 

 
279 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 314. Som allerede påpeget, må det dog bemærkes, at selvom sådanne tjenester 

som udgangspunkt stilles gratis til rådighed for brugerne, er dette ikke helt tilfældet; brugerne betaler med deres personop-

lysninger og data, jf. også ovenfor. Denne forretningsmodel er f.eks. også anvendt på den sociale platform Facebook. 
280 Ibid., pr. 139-149. 
281 Ibid., pr. 187 og 260-261. 
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favorable visning og placering i sig selv, der udgjorde misbrug, hvorimod Kom-

missionen senere synes at have lagt vægt på, at det var kombinationen af den 

favorable visning og placering samtidig med den bevidste nedgradering af kon-

kurrerende prissammenligningstjenester, der udgjorde et misbrug.282 

Det må heraf kunne udledes, at self-preferencing ikke nødvendigvis i sig selv 

udgør misbrug, men alt andet lige er “practice falling outside the scope of com-

petition on the merits”, når adfærden er kombineret med en samtidig nedgrade-

ring (og marginalisering) af konkurrenter.283 

Retten fastslog derfor, at den anfægtede adfærd afveg fra competition on the 

merits og udgjorde misbrug, der kunne føre til en svækkelse af konkurrencen på 

markedet på grund af tre særlige omstændigheder, navnlig i) betydningen af den 

trafik, som Google Search genererer for prissammenligningstjenester, ii) bru-

gernes adfærd, der typisk koncentrerer sig om de første resultater, og iii) den 

store andel af divergeret trafik, som ikke på effektiv vis kan erstattes.284 

5.1.2 Unormal adfærd – søgetjenesters særlige rolle og værdi 

Retten synes herudover at have lagt vægt på, at den anfægtede adfærd var ‘unor-

mal’ i lyset af den særlige funktion, som søgetjenester forventes at have; at le-

vere de mest relevante søgeresultater på en upartisk måde. Som anført ovenfor 

synes brugerne at forvente, at Googles søgetjeneste er objektiv og neutral, og 

det kan følgelig diskuteres, om self-preferencing er særlig problematisk, når den 

ikke er transparent, dvs. når den er konstrueret på en sådan måde, at brugerne 

ikke opdager det, og brugernes forventning om objektivitet har været fejlag-

tig.285 

I betragtning af den universelle karakter Google Search har, navnlig at returnere 

søgeresultater med ethvert muligt indhold, synes Retten således at finde en vis 

form for abnormitet ved promoveringen af én type specialiserede søgeresultater, 

 
282 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 2 smh. pr. 379, 341-342 og 344; Bergqvist, Discrimination and Self-Favoring 

in the Digital Economy (2020), s. 5f. 
283 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 196, hvor Retten netop også anførte, at Google Search (Shopping) (AT.39740), 

pr. 341 og 342 må læses i sammenhæng.  
284 Google Search (Shopping) (T-612/17), med henvisning til Google Search (Shopping) (AT.39740), afsnit 7.2.2, 7.2.3.1 

og 7.2.4, som gennemgået ovenfor. 
285 Se hertil Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 451, hvor Retten anfører, at dette synes særlig begrundet i ”the fact 

that consumers were generally not aware that […] Shopping Units were subject to other selection criteria than those sued 

for generic search results”.  
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navnlig Googles egne.286 Til støtte herfor lagde Retten vægt på, at adfærden var 

uforenelig med en søgetjenestes ‘rolle og værdi’, der netop ligger i dens: 

 “[…]capacity to be open to results from external (third-party) sources 

and to display these multiple and diverse sources on its general results 

pages, sources which enrich and enhance the credibility of the search en-

gine as far as the general public is concerned, and enable it to benefit from 

the network effects and economies of scale that are essential for its devel-

opment and its subsistence in a market in which, by their very nature, few 

infrastructures of that kind can subsist, given those network effects”.287 

I tråd hermed hævdede Retten, at en søgetjeneste, der forventes at være objektiv 

og neutral, adskiller sig fra de infrastrukturer eller input, der er på spil i sager 

som Bronner eller IMS Health. Herved forstås, at en generel søgemaskine er en 

infrastruktur, der i princippet er åben, dersom den “generate[s] traffic to other 

websites, including those of competing comparison shopping services”288, hvor-

for dens berettigelse og værdi ligger i evnen til at være åben over for resultater 

fra tredjeparter, som beriger og øger søgetjenestens troværdighed. Ifølge Retten 

var det derfor ikke nødvendigvis rationelt for en søgeplatform at favorisere egne 

tjenester.289 

Dette understøtter det tidligere anførte om, at en sådan adfærd havde været kon-

traproduktivt i et konkurrencepræget marked og således kun lader sig gøre, fordi 

i) Google har en monopollignende stilling på upstream-markedet for generelle 

søgetjenester, og ii) konkurrencen udspiller sig på et særegent marked.290 Det 

må bemærkes, at adfærd som den af Google udviste, er velkendt i andre bran-

cher, hvor virksomheder – med henblik på at varetage egne kommercielle 

 
286 Ibid., pr. 176. 
287 Ibid., pr. 178. 
288 Ibid., pr. 177, dvs. anderledes fra infrastrukturer ”consisting of tangible or intangible assets (press distribution systems 

or intellectual property rights) whose value depends on the proprietor’s ability to retain exclusive use of them.” 
289 Ibid. Det må dog bemærkes, at det ikke nødvendigvis er i strid med en søgeplatforms interesser – eller en digital platform 

i øvrigt – at forbeholde visse funktioner til sig selv, således at den alene er delvis åben for tredjeparter. En sådan konstruktion 

af da også velkendt fra andre brancher, ligesom forretningsmodeller udvikler sig og kan blive relativt mere ”åbne” eller 

”lukkede”. 
290 Der kan i den henseende argumenteres for, at Google ændrede konkurrencevilkårene på markedet for prissammenlig-

ningstjenester til sin egen fordel, således at der ikke længere konkurreredes på ydelser, dvs. om at vise de mest relevante 

søgeresultater, men om at have de mest synlige søgeresultater. Et parameter som Google, pga. sin markedsposition, har fuld 

kontrol over, jf. ibid., pr. 566 om ”enhanced visibility”. 
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interesser – på lignende måde har favoriseret egne aktiviteter.291 Fordømmelsen 

af Googles adfærd synes således at være knyttet til den omstændighed, at den er 

‘unormal’ for søgetjenesters rolle og værdi, at den ikke er transparent og at den 

er i strid med brugernes forventninger om objektivitet. 

5.1.3 Uundværlighed og Bronner – en ’quasi-essential facility’? 

Som allerede fremhævet er det diskuteret, hvorvidt den anfægtede adfærd og 

self-preferencing i øvrigt burde have været vurderet som misbrug i form af le-

veringsnægtelse. Efter denne opfattelse må vurderingen af, om en dominerende 

virksomhed kan forpligtes til at give konkurrenter på et tilknyttet eller tilstø-

dende downstream-marked adgang, eller hvor adgang allerede er givet, på vilkår 

svarende til dem der anvendes på egne aktiviteter, bedømmes efter kriterierne 

fastsat i tidligere praksis.292 Det er dertil blevet diskuteret, hvorvidt Google kan 

anses som en essential facility, idet der ikke findes noget faktisk eller potentielt 

alternativ, der gør det muligt at erstatte generisk søgetrafik fra Google Search 

på en økonomisk rentabel måde. 

Google argumenterede hertil for, at den anfægtede adfærd kun kunne anses for 

misbrug, hvis Bronner-kriterierne var opfyldt, og fremhævede, at Kommissio-

nen, ved ikke at anvende disse kriterier, pålagde Google en pligt til at fremme 

konkurrencen ved at give konkurrerende prissammenligningstjenester adgang 

til en betydelig del af Googles sider på trods af, at adgang til disse sider ikke er 

absolut nødvendig for at konkurrere.293 

Retten fandt imidlertid, at Google Search har karakteristika, der svarer til dem, 

som kendetegner en essential facility, idet der på nuværende tidspunkt netop 

ikke findes et alternativ, som kan erstatte generisk søgetrafik på effektiv (eller 

rentabel) vis.294 Der kan i så henseende argumenteres for, at Retten har etableret 

en doktrin om ‘quasi-essential facilities’, således at et input kan være essentielt, 

når det ikke på effektiv vis kan erstattes. Selvom adgangen således ikke objek-

tivt set er nødvendig for at konkurrere på et tilstødende marked (og dermed ikke 

 
291 Det synes at være afgørende for vurderingen, at brugerne ikke i samme grad er i stand til at opdage, at nogle resultater 

præsenteres mere fordelagtigt end andre. Nedgraderingen af konkurrenter på en digital (forudsætningsvis objektiv) søgeplat-

form som Google, mindsker således i højere grad konkurrerende resultaters synlighed uden at brugerne opdager det. 
292 Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 75. 
293 Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 645. 
294 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 224. 
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er en essential facility i traditionel forstand), synes den allerede tildelte adgang 

– qua de mindre favorable vilkår – ikke at være et tilstrækkeligt alternativt til 

den væsentlige facilitet, dvs. til Google Search og den deraf følgende generiske 

søgetrafik.295 

Hertil fastslog Retten, at ikke enhver praksis vedrørende adgangen til en sådan 

facilitet nødvendigvis indebærer, at den skal vurderes i lyset af de betingelser, 

der gælder for leveringsnægtelse, og som er fastsat i Bronner.296 Retten synes 

herved delvist at have tilsluttet sig Domstolens præcisering i Slovak Telekom297, 

der sondrer mellem afslag på levering i traditionel forstand og adfærd, der i hø-

jere grad vedrører de betingelser, hvorpå adgangen er givet, således at Bronner-

kriterierne kun finder anvendelse i tilfælde, hvor der foreligger en egentlig le-

veringsnægtelse. Herefter indgår uundværlighedskriteriet alene som et element 

i vurderingen, når der gribes ind i aftalefriheden og pålægges en positiv pligt til 

at levere, således at den dominerende virksomhed reelt tvinges til at handle med 

tredjemand, som den ellers havde valgt ikke at kontrahere med.  

Retten indrømmede imidlertid, at en sådan sondring synes formalistisk, hvorfor 

de formelle forskelle mellem de to forhold ikke er afgørende.298 Der kan da også 

argumenteres for, at Google reelt gav afslag på de fremtrædende pladser på 

Google Search, og at en sanktion herimod ville være en de facto leveringspligt. 

Retten tog hermed delvist afstand til det af Slovak Telekom udledte og anførte, 

at selvom: 

 

 

 

 
295 Se i det hele ibid., pr. 199-249; Lamadrid & Colomo: Indispensability in Google Shopping: what the Court did, and did 

not, address in Slovak Telekom (2021), der anfører, at selvom Retten henviser til tidligere praksis, findes der ingen præce-

dens, der støtter en sådan antagelse. Der er i så fald tale om en nyskabelse, som vil skulle bekræftes af Domstolen. 
296 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 230. 
297 Slovak Telekom (C-165/19). 
298 Se hertil henvisningen til Generaladvokat Saugsmandsgaard Øe udtalelse i Deutsche Telekom (C-152/19) og Slovak Tel-

ekom (C-165/19), pkt. 85-89, gengivet i Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 234: “all or, at the very least, most 

practices capable of restricting or eliminating competition (‘exclusionary practices’) are liable to constitute implicit refusals 

to supply, since they tend to make access to a market more difficult.” 
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”[…] the obligation for an undertaking [to] give access to its service un-

der non-discriminatory conditions does not necessarily involve the appli-

cation of the criteria laid down in [Bronner]. There can be no automatic 

link between the criteria for the legal classification of the abuse and the 

corrective measures enabling it to be remedied”.299 

Den afhjælpende foranstaltning bør således ikke være det afgørende element for, 

om uundværlighedskriteriet skal indgå i vurderingen.300 Eftersom sagen efter 

Rettens opfattelse snarere vedrørte de (forskellige) betingelser, som Google 

havde fastsat på Google Search, konkluderede Retten alt andet lige, at den an-

fægtede adfærd ikke var baseret på et traditionelt afslag på levering, men på en 

forskelsbehandling fra Googles side udelukkende til fordel for Google Shop-

ping, der kun var mulig, fordi Google anvendte sin dominerende stilling på 

upstream-markedet for generelle søgetjenester til at udvide sin markedsstyrke 

på downstream-markedet for prissammenligningstjenester: 

“[...] the practices at issue are an independent form of leveraging abuse 

which involve […] ‘active’ behavior in the form of positive acts of dis-

crimination in the treatment of the results of Google’s comparison shop-

ping service, which are promoted within its general results pages, and the 

results of competing comparison shopping services, which are prone to 

being demoted [and] can thus be distinguished from the conduct at issue 

in the judgment of Bronner”.301 

Kommissionen havde derfor med rette anført, at Bronner, herunder uundværlig-

hedskriteriet, ikke finder anvendelse i den foreliggende sag.302 Til støtte herfor 

henviste Retten bl.a. til generaladvokaternes forslag til afgørelse i TeliaSonera 

og Bronner, der netop argumenterede for, at ekskluderende diskrimination er en 

særskilt form for misbrug, som: 

 
299 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 244 og 246. For en kort bemærkning synes Rettens fortolkning af Domstolens 

afgørelse i Slovak Telekom (C-165/19) i den henseende at give anledning til en række uklarheder, dersom der ikke konkret 

tages stilling til betydningen af forholdet mellem den afhjælpende foranstaltning og den juridiske test, dvs. hvorvidt dette er 

afgørende for, om uundværlighed er et element eller ej. For nu må dette anses ubesvaret. 
300 Uundværlighedskriteriet finder således ikke nødvendigvis anvendelse på “all of those practices without disregarding the 

spirit and letter of article 102 TFEU, the scope which is not limited to abusive practices relation to ‘indispensable’ goods 

and services within the meaning of that judgement [Bronner]”, jf. Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 234. 

301 Ibid., pr. 240. 
302 Ibid., pr. 240. 
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“[...] expressly rule[s] out the application of the indispensability condi-

tion in cases where ‘the dominant undertaking may be discriminating be-

tween competitors and its own downstream operations under Article 

102(c) TFEU’”.303 

Med henvisning de diskriminatoriske elementer samt det faktum, at sager om 

forskelsbehandling i praksis konsekvent synes at adskille sig fra sager om afslag 

på levering, havde Retten snarere fokus på ’the differentiated treatment of re-

sults’.304 

5.1.4 Diskrimination, ligebehandling og sikring af lige muligheder 

Retten synes herefter at lægge vægt på, at Googles differentierede behandling 

var baseret på resultaternes oprindelse. Den usaglige forskelsbehandling bestod 

ifølge Retten i, at Google i realiteten begunstigede sin egen tjeneste frem for 

konkurrerende tjenester snarere end et bedre resultat frem for et andet.305 Retten 

bemærkede, at selv hvis resultaterne fra konkurrerende prissammenligningstje-

nester var mere relevante, kunne de aldrig blive behandlet på samme måde som 

resultater fra Google Shopping, idet: 

“[...] they are prone to being demoted by the adjustment algorithms and 

the boxes are reserved for results from Google’s comparison shopping 

service, [...] rich characters and images are also reserved to Google’s 

comparison shopping service. Thus, [...] they can never be shown in as 

visible and as eye-catching a way as [Google’s] results”.306 

Selvom Google havde gjort det muligt for konkurrerende prissammenlignings-

tjenester at forbedre kvaliteten af deres resultater ved at blive vist i Shopping 

Units mod betaling, bemærkede Retten, at denne tjeneste var afhængig af, at 

prissammenligningstjenesterne ændrede deres forretningsmodel, dersom “[...] 

competing comparison shopping services would have to become customers of 

Google’s comparison shopping service and stop being its direct 

 
303 Ibid., pr. 239 med henvisning til Generaladvokat Mazák udtalelse i TeliaSonera (C-52/09), pkt. 32, og Generaladvokat 

Jacobs udtalelse i Bronner (C-7/97), pkt. 54. 
304 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 283-285. 
305 Ibid., pr. 285-286. 
306 Ibid., pr. 287. 
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competitors”.307 Efter herved at have fastslået, at “the abuse may take form of 

an unjustified difference in treatment”, udledte Retten at princippet om ligebe-

handling: 

“[...] a general principle of EU law, requires that comparable situations 

must not be treated differently and different situations must not be treated 

in the same way unless such treatment is objectively justified”.308 

Det er bemærkelsesværdigt, at Retten til støtte for sin holdning henviste til for-

ordning 2015/2120309, som har forankret et princip om netneutralitet i EU’s rets-

orden inden for telekommunikationssektoren. Efter forordningen er inter-

netudbydere underlagt “a general obligation of equal treatment, without dis-

crimination, restriction or interference with traffic, from which derogation is 

not possible in any circumstances by means of commercial practices”.310 

Selvom dette princip efter forordningen alene gælder for internetudbydere frem-

hævede Retten, at princippet: 

“[...] cannot be disregarded when analyzing the practices of an operator 

like Google on the downstream market given the undisputed ultra-domi-

nant position of Google on the market for general search services and its 

special responsibility not to allow its behavior to impair genuine, un-

distorted competition in the internal market”.311 

Retten synes herved at argumentere for, at princippet om netneutralitet kan ud-

strækkes i tilfælde, hvor der er tale om en dominerende virksomhed af en sådan 

størrelse, at denne er underlagt en særlig forpligtelse til ikke at hæmme konkur-

rencen. Det er i den henseende værd at bemærke, at Retten – som en nyskabelse 

– kategoriserede Googles dominerende stilling på markedet som ‘ultra-domi-

nant’, hvilket formentlig kan tages til støtte for, at fordømmelsen af den 

 
307 Ibid., pr. 351 med henvisning til Kommissionens afgørelse i Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 402-406. 
308 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 155 og 622. Selvom Retten henviste til tidligere retspraksis vedrørende offent-

lige myndigheders, og i den henseende synes at antyde, at dominerende private virksomheder kan være underlagt et “særligt 

princip”, må princippet om ligebehandling antages at gælde generelt, jf. også EU-Charterets (2000/C 364/01) art. 10 og 21. 
309 Forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv (2002/22/EF) om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og Forordning (EU) 

nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen. 
310 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 180. Det bemærkelsesværdige består i den henseende i, at Retten herved synes 

at indikere, at sekundær ret kan anvendes til at fortolke primær ret (forbuddet mod misbrug af dominerende stilling er hjemlet 

i TEUF art. 102).  
311 Ibid. 
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anfægtede adfærd må ses i lyset af sagens særlige omstændigheder. Retten 

konkluderede, at: 

“It is of no relevance in that regard whether or not legislation calls, in 

general terms, for such non-discriminatory access to online search re-

sults, since, as is clear from the case-law, a system of undistorted compe-

tition can be guaranteed only if equality of opportunity is secured as be-

tween the various economic operators [...]”.312 

I overensstemmelse med praksis kan en ufordrejet konkurrence således kun sik-

res, hvis de forskellige aktører på markedet har lige muligheder. 

5.2 Konkurrencebegrænsende virkninger og objektiv begrundelse 

Retten forkastede Googles argumenter, som var fremført til prøvelse af de dele 

af den anfægtede beslutning og fandt, at Kommissionen med rette havde frem-

ført, at adfærden havde konkurrencebegrænsende virkninger.313 

5.1.1 Konkurrenceskadelige virkninger sandsynliggjort 

For så vidt angår den nærmere vurdering af konkurrencebegrænsende virkninger 

fremhævede Retten, at der ikke alene kan tages stilling til den mere favorable 

visning og placering af Googles egen prissammenligningstjeneste uden samtidig 

stillingtagen til virkningen af den ringere visning og placering af konkurrerende 

prissammenligningstjenester: Det problematiske var således at: 

“[Google] on the one hand, promoted Google’s comparison shopping 

service and, on the other, demoted competing comparison shopping ser-

vices in Google’s general results pages. It follows that the effects of those 

combined practices cannot be analyzed by isolating the effects of one as-

pect of those practices from those of the other“.314 

Retten bemærkede, at Kommissionen havde støttet sig på talrige faktorer, her-

under trafikdata, for at bevise sammenhængen mellem Googles adfærd og den 

generelle nedgang i trafikken til konkurrerende prissammenligningstjenester 

 
312 Ibid., pr. 180 med henvisning til Deutsche Telekom (C-280/08), pr. 230. 
313 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 356-543 og 544-595. 
314 Ibid., pr. 369 og 372. 
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hhv. betydelige stigning i trafikken til Google Shopping.315 Ifølge Retten havde 

Kommissionen med rette fremført, at den ikke havde indsigelser mod de rele-

vanskriterier, som Google havde fastsat, men derimod alene at disse ikke blev 

anvendt på samme måde overfor konkurrerende prissammenligningstjenester.316 

Googles egne tjenester blev således altid præsenteret i en ‘eye-catching man-

ner’ og kunne aldrig vises som generiske søgeresultater eller nedgraderes af 

Googles algoritmer.317  

Herefter påpegede Retten, at der foreligger misbrug i TEUF art. 102’s forstand, 

når en dominerende virksomhed: 

“[...] through recourse to methods different from those governing normal 

competition […] has the effect, to the detriment of consumers, of hinder-

ing the maintenance of the degree of competition existing in the market 

or the growth of that competition”.318 

Retten fremhævede i den forbindelse, at det var tilstrækkeligt for at statuere mis-

brug, at Googles adfærd var egnet til at begrænse konkurrencen og bekræftede 

samtidigt, at Kommissionen ikke var forpligtet til at påvise faktiske eksklude-

rende virkninger på markederne eller til at påvise, hvorledes de konkurrencebe-

grænsende virkninger konkret manifesterede sig.319 Retten konkluderede såle-

des, at det havde været tilstrækkeligt, om Kommissionen blot havde påvist, at 

sådanne konkurrencebegrænsende virkninger var sandsynlige.320 

Retten bemærkede imidlertid, at Kommissionen havde målt de faktiske virknin-

ger af Googles adfærd og derfor havde et tilstrækkeligt grundlag for at godt-

gøre321, at generisk søgetrafik fra Google Search udgjorde en væsentlig andel af 

den samlede trafik til konkurrerende prissammenligningstjenester, at trafikken 

ikke effektivt kunne erstattes af alternative trafikkilder, at der forelå en reel ri-

siko for, at konkurrerende prissammenligningstjenester ophørte med at udbyde 

 
315 Ibid., pr. 372 og 382-389. 
316 Ibid., pr. 370-371 og Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 440 og 537-538.  
317 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 369. 
318 Ibid., pr. 151, 437 og 538 med henvisning til Post Danmark I (C-209/10), pr. 24 og Deutsche Telekom (C-280/08 P), pr. 

174 og den deri citerede praksis. 
319 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 442-443. 
320 Ibid., pr. 443, med henvisning til Kommissionens håndhævelsesmeddelelse (2009/C 45/02), pkt. 11 og 19. 
321 Navnlig henset til den betydelige mængde af data vedrørende den faktiske udvikling i trafikken, som Kommissionen 

havde inddraget, jf. også ovenfor samt Google Search (Shopping) (AT.39740), pr. 126-162, 462-463 og 489-490. 
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deres tjenester, at dette i sidste ende ville føre til færre valgmuligheder for for-

brugerne, dersom at evnen og incitamentet til at konkurrere og innovere blev 

reduceret, når betingelserne for at deltage i konkurrencen blev vanskeliggjort og 

konkurrenterne ikke længere med rimelighed kunne forvente at modtage til-

strækkelig trafik til at konkurrere med Google Shopping.322  

Virkningerne af den anfægtede adfærd synes således at være karakteristiske for 

en svækkelse af konkurrencen, idet strukturen på de respektive markeder påvir-

kes, når ”the prospects of success of Google’s comparison shopping service 

[are] being artificially enhanced by Google’s dominant position on the markets 

for general search services and by the practices at issue”.323  

Retten afviste også Googles argument om, at konkurrencen på markedet for pris-

sammenligningstjenester fortsat var stærk på grund af tilstedeværelsen af han-

delsplatforme på markedet, og bekræftede dermed Kommissionens vurdering 

af, at disse platforme ikke befinder sig på samme marked, hvorfor der kun synes 

at bestå et ringe konkurrencepres fra handelsplatforme.324  

Retten synes herved at have tilsluttet sig Kommissionens konklusion om, at 

Googles adfærd var egnet til at afskærme konkurrerende prissammenlignings-

tjenester og hæmme konkurrencen på markedet for prissammenligningstjene-

ster.325  

Retten afviste imidlertid, at Kommissionen havde påvist, at Googles adfærd 

havde haft – selv sandsynlige – konkurrencebegrænsende virkninger på marke-

det for generelle søgetjenester326 og annullerede konstateringen af en overtræ-

delse for dette marked: 

“[…] so far as those markets are concerned, Google is fully entitled to 

argue that the Commission’s analysis of the effects of the practices at issue 

was purely speculative and that, therefore, those effects have not been 

proved”.327 

 
322 Se i det hele Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 445-451. 
323 Ibid., pr. 451. 
324 Ibid., pr. 501-509. 
325 Ibid., pr. 566. 
326 Ibid., pr. 457-459. 
327 Ibid., pr. 457. Dette er dog fokuspunktet i den særskilte Google Android (AT.40099), der verserer ved Retten (T-604/18). 
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På trods af den delvise annullation af den anfægtede beslutning, afviste Retten 

imidlertid, at dette skulle have betydning for bødens størrelse, idet Kommissio-

nen ikke ved udmålingen havde taget hensyn til værdien af salget på dette mar-

ked, ligesom der ved fastsættelsen af bødeniveauet generelt må tages hensyn til 

den særlig alvorlige karakter af overtrædelsen og det faktum, at den pågældende 

adfærd blev udvist forsætligt og ikke uagtsomt.328 Retten understregede, at: 

“[Google] was aware of its dominant position in the markets for general 

search services [and since it] was aware also of the importance of those 

pages as a source of traffic for comparison shopping services, Google 

must have known that its conduct undermined equality of opportunity be-

tween the various economic operators, the guarantor of a system of un-

distorted competition [and] that that conduct was capable of foreclosing 

its competitors or restricting competition [Google] thus intentionally en-

gaged in conduct that was anticompetitive [and it] must be held that that 

infringement was therefore committed intentionally [...]”.329 

Med henblik på at påvise, at Googles self-preferencing var motiveret af en bev-

idst strategi om nedgradering af konkurrenter, fastslog Retten, at “Google in-

tentionally engaged in the impugned conduct, knowing that it could lead to com-

petitors being driven out and competition being restricted”.330 Retten forkastede 

derfor Googles argumenter om, at der ikke burde have være pålagt dem nogen 

sanktion, og stadfæstede størrelsen af bøden, som Kommissionen havde pålagt 

dem.331 

5.1.2 Ingen objektiv begrundelse 

Som nævnt henviste Google til, at den anfægtede alene udgjorde kvalitetsfor-

bedringer, der opvejede de ekskluderende virkninger og argumenterede derud-

over for, at adfærden var begrundet i tekniske begrænsninger, der forhindrede 

Google i at yde den af Kommissionen ønskede ligebehandling. Retten fandt 

imidlertid, at disse argumenter måtte afvises og lagde vægt på, at selvom særlige 

rangeringsalgoritmer som sådan kunne udgøre konkurrencefremmende kvali-

tetsforbedringer, kunne det ikke begrunde den anfægtede adfærd; nemlig den 

 
328 Google Search (Shopping) (T-612/17), pr. 658-704. 
329 Ibid., pr. 616. Se i det hele pr. 605-617. 
330 Ibid., pr. 680, med henvisning til det citerede i pr. 616. 
331 Ibid., pr. 598 og 702. 
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ulige behandling af resultater fra Googles prissammenligningstjeneste og resul-

tater fra konkurrerende prissammenligningstjenester. Henset til, at Retten heller 

ikke fandt, at Google havde påvist nogle effektivitetsgevinster, der kunne opveje 

de negative virkninger for konkurrencen, kunne den anfægtede adfærd således 

ikke retfærdiggøres.332 

5.3 Betingelserne for at forbyde self-preferencing 

Selvom det umiddelbart er muligt at få et klart indtryk af den logik, der ligger 

til grund for Rettens afgørelse i Google Search (Shopping), er dommen bemær-

kelsesværdig på en række punkter. Retten fremhævede i den sammenhæng også, 

at afgørelsen er “a precedent which establish[ed] the framework for the assess-

ment of legality of this type of conduct”, hvorfor det faktum, at “the precise type 

of conduct in which Google engaged has not, prior to the contested decision, 

been examined [...] does not mean that the finding of an infringement by Google, 

or a penalty, was unforeseeable for Google”.333 På trods af at self-preferencing 

ikke førhen er anset for misbrug i TEUF art. 102’s forstand, er det således efter 

Rettens afgørelse tilfældet, når en sådan adfærd kombineres med f.eks. en be-

vidst nedgradering (og ekskludering) af konkurrenter. 

Retten synes dog at have fremhævet, at self-preferencing i sig selv kan udgøre 

competition on the merits, hvorfor vurderingen må tage hensyn til virkningerne 

af en sådan adfærd i en større konkurrenceretlig kontekst. En dominerende virk-

somhed, der behandler konkurrenter på et tilknyttet eller separat downstream-

marked forskelligt, kan således ikke automatisk sidestilles med konkurrencebe-

grænsende self-preferencing i strid med TEUF art. 102, idet det må anses som 

en naturlig del af konkurrenceprocessen og den måde, hvorpå digitale platforme 

fungerer og innoverer, at de kan deltage i konkurrencen ved at tilgodese egne 

aktiviteter og forbedre tjenester i forhold til konkurrenternes.334 

 
332 Ibid., pr. 557-595. 
333 Ibid., pr. 618, med henvisning til Kommissionens pressemeddelelse d. 27. juni 2017. Heroverfor kan det anføres, at det 

ikke alene er Google Search (Shopping) (AT.39740 og T-612/17), der er interessant, men også Google Android (AT.40099), 

der verserer ved Retten (T-604/18). 
334 Graf & Mostyn, Do We Need to Regulate Equal Treatment? The Google Shopping Case and the Implications of its Equal 

Treatment Principle for New Legislative Initiatives (2020), s. 571ff., der netop anfører, at  “[Companies] compete by treating 

their own businesses differently from – and improving their own businesses relative to – those of rivals”.  
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Teknisk innovation synes i den henseende at være en vigtig drivkraft for kon-

kurrencen på digitale platforme, hvor særegne markedskarakteristika fører til 

særlige konkurrencestrukturer, hvor markedet qua tendenserne er koncentreret, 

og hvor konkurrencen navnlig udspiller sig på parametre som innovation, pro-

duktudvikling, evnen til at tiltrække trafik, generere og anvende data mv. I over-

ensstemmelse med Rettens afgørelse, og som diskuteret, synes det nærmere ind-

hold af misbrugsvurderingen således at være relateret til de særlige omstændig-

heder, der konkret gjorde sig gældende i Google Search (Shopping).  

Det er hertil værd at bemærke, at Retten som en nyskabelse påpegede, at Google 

besad en ‘ultra-dominerende stilling’ og fremhævede, ligesom Kommissionen, 

at der ikke var et reelt konkurrencemæssigt pres på Google, dersom der ikke 

bestod nogen reelle alternativer.335 

Heraf kan det samlet set udledes, at et forbud mod self-preferencing på et gene-

relt plan vil være uhensigtsmæssigt. Et per se forbud vil risikere at kvæle kon-

kurrencen til skade for forbrugerne, og det bør derfor konkret overvejes, om der 

er nogle konkurrencefremmende elementer og/eller kvalitetsforbedrende aspek-

ter ved den pågældende adfærd, der er hensigtsmæssige at beskytte, således at 

incitamentet til at konkurrere på innovation stimuleres, og den teknologiske ud-

vikling ikke fastfryses. I tråd hermed kan der argumenteres for, at der snarere 

bør gælde en modificeret formodning om lovlighed, således at self-preferencing 

alene er forbudt, når denne adfærd samtidig består i opnåelsen af en ulovlig, 

urimelig eller uretmæssig fordel og deraf følgende eliminering af konkurren-

cen.336  

Det må dermed være nødvendigt at foretage en “careful analysis based on clear 

principles that distinguishes between procompetitive product enhancements and 

anticompetitive self-preferencing”.337 

 
335 Den traditionelle bekymring er, at Google – uden et effektivt konkurrencepres – vil være tilbøjelig til at miste incitament 

til at innovere, skabe og viderebringe effektivtetsgevinster til skade for forbrugerne. Det faktum, at Google har opretholdt 

en monopollignende markedsstyrke, synes imidlertid snarere at fastslå, at Google ikke er den almindelige dovne monopolist, 

men derimod aktivt er deltagende i konkurrencen på innovation, produktudvikling mv.  
336 Retten bemærkede navnlig, at Googles identificerede adfærd udgjorde “anticompetitive exclusionary practices, which 

can be as harmful to competition as price-fixing or market-sharing agreements.”, jf. Google Search (Shopping) (T-612/17), 

pr. 680. 
337 Graf & Mostyn, Do We Need to Regulate Equal Treatment? The Google Shopping Case and the Implications of its Equal 

Treatment Principle for New Legislative Initiatives (2020), s. 571ff.  
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På baggrund af ovenstående må spørgsmålet for denne afhandling besvares der-

hen, at self-preferencing udgør misbrug inden for et meget begrænset vindue. I 

et forsøg på alligevel at udlede nogle mere generelle betingelser, må det efter 

Rettens afgørelse anføres, at misbrug i form af self-preferencing i TEUF art. 

102’s forstand som minimum forudsætter, at: 

i) virksomheden indtager en dominerende stilling på et upstream-

marked, hvor virksomheden leverer en tjeneste, (der er essentiel 

for konkurrencen på et tilknyttet eller separat downstream-marked 

og som ikke på effektiv vis kan erstattes); 

ii) adfærden indebærer at virksomheden opnår en (ulovlig) fordel på 

et tilknyttet eller separat downstream-marked på bekostning af 

konkurrenterne; 

iii) adfærden er egnet til eller sandsynligvis vil ekskludere mindst lige 

så effektive konkurrenter; 

iv) adfærden er egnet til eller sandsynligvis vil skade forbrugerne; og  

v) adfærden mangler en objektiv begrundelse og i øvrigt ikke opvejes 

af effektivitetsgevinster. 

I lyset af Rettens afgørelse i Google Search (Shopping) synes besiddelsen af en 

’ultra-dominerende’ stilling at være tillagt betydelig vægt, hvorfor betingelse i) 

må anses særlig væsentlig for vurderingen. Dernæst synes fordømmelsen af self-

preferencing i Google Search (Shopping) entydigt at relatere sig til den samti-

dige nedgradering af konkurrenter, dvs. kombinationen af selvfavoriserende og 

ekskluderende adfærd. Betingelse iii) må følgelig ses som en forudsætning for, 

at der er tale om en ’ulovlig’ fordel i betingelse ii)’s forstand, således at self-

preferencing i sig selv kan være uproblematisk. 
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Kapitel 6: Konklusion 

Det overordnede formål med denne afhandling har været at afklare, hvornår self-

preferencing udgør misbrug under TEUF art. 102. 

Det kan konkluderes, at de divergerende opfattelser af indholdet og rækkevid-

den af Kommissionens afgørelse i Google Search (Shopping) forekommer be-

rettiget, idet Googles adfærd – som illustreret – har flere lighedstræk med øvrige 

anerkendte misbrugsformer. Efter Rettens dom kan det desuagtet konkluderes, 

at self-preferencing kan fordømmes som misbrug i strid med TEUF art. 102 – 

også uden opfyldelse af kriterierne etableret i Bronner. Dette var ifølge Retten 

tilfældet i Google Search (Shopping), eftersom Googles adfærd var kombineret 

med en bevidst nedgradering og eliminering af konkurrenter. 

Samtidig må det dog konkluderes, at et forbud mod self-preferencing på generelt 

plan synes at være uhensigtsmæssigt, idet et sådan forbud risikerer at fjerne in-

citamentet til at innovere til skade for såvel forbrugerne som samfundet generelt. 

Virksomheder bør have en reel mulighed for at deltage i konkurrencen på al-

mindelig vis og beskytte egne kommercielle interesser gennem favorisering og 

promovering af egne aktiviteter – også på digitale markeder, hvor konkurrencen 

netop udspiller sig på parametre som innovation, produktudvikling, evnen til at 

tiltrække trafik, generere og anvende data mv. 

Det kan på den baggrund konkluderes, at fordømmelsen af Googles adfærd og 

self-preferencing i øvrigt i et vist omfang relaterer sig til digitale platforme, hvor 

særegne markedskarakteristika fører til særlige konkurrencestrukturer, hvor 

markedet qua tendenserne er koncentreret og særegne dynamikker tilbøjeliggør, 

at nogle virksomheder når en størrelse, hvor de møder meget lidt konkurrence-

pres.  

Det kan endvidere konkluderes, at selvom dette i sig selv kan berettige en skær-

pet vurdering, forekommer afgørelserne i Google Search (Shopping) tillige at 

være konkret begrundet i særlige omstændigheder, der ikke nødvendigvis gør 
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sig gældende på digitale platforme generelt. Det forekommer derfor berettiget 

at udlede, at søgeplatformes rolle og værdi, dobbeltrollen og brugernes fejlag-

tige forventninger om objektivitet, indebærer et særligt ansvar for aktører som 

Google at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, ligesom det kan være særligt 

berettiget at gribe ind, når favoriseringen ikke har været transparent for bru-

gerne. 

Det kan hertil konkluderes, at selvom karakteristika og brugeradfærd naturligvis 

kan variere fra platform til platform, adskiller digitale markeder sig væsentligt 

fra mere traditionelle markeder, og fordømmelsen af self-preferencing må derfor 

på et overordnet plan korrigeres i forhold til omstændighederne i den konkrete 

sag. Særligt vigtigt for denne vurdering efter Rettens afgørelse i Google Search 

(Shopping) må være, at der kan og vil blive anlagt en skærpet vurdering, når der 

er tale om en ’ultra-dominerende’ virksomhed i unikke omgivelser qua særegne 

markedsstrukturer og -forhold i øvrigt. 

På baggrund af ovenstående må denne afhandlings problemformulering besva-

res med, at self-preferencing udgør misbrug af dominerende stilling under sær-

lige omstændigheder og navnlig kun, når adfærden samtidigt kombineres med 

anden konkurrenceforvridende adfærd, som i Google Search (Shopping) bestod 

i den bevidste nedgradering og eliminering af konkurrenter.  
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Hvad er en maverick? 

af Mark Møbius 

 

Denne artikel omhandler det konkurrenceretlige begreb ”maverick”. Artik-

len besvarer, hvad en maverick er, og hvorvidt begrebet er implementeret 

korrekt i dansk praksis.  

Artiklen finder, at maverick-begrebet traditionelt har været kædet sammen 

med skadesteorien koordinerede virkninger. Mavericken har i denne hen-

seende været en virksomhed, der grundet dens særlige karakteristika havde 

større incitament til at konkurrere end at koordinere. Mavericken begrænser 

af denne grund den koordinering, der kan foretages på markedet. Endvidere 

finder artiklen, at Kommissionen har udvidet begrebet til også at blive brugt 

under skadesteorien ikke-koordinerede virkninger, selvom dette synes ufor-

eneligt med den traditionelle forståelse af begrebet. Kommissionen legitime-

rer brugen under ikke-koordinerede virkninger ved at lægge maverick-be-

grebet under begrebet important competitive force. 

I Kommissionens praksis er mavericken et lille aggressivt firma, hvilket bli-

ver målt på dens evne til at forøge sine markedsandele, dens prisaggressivt 

og hvorvidt den innoverer eller ej. Artiklen finder ligeledes, at når Kommis-

sionen bruger begrebet under en skadesteori baseret på koordinerede virk-

ninger, så bruges det i overensstemmelse med den traditionelle forståelse 

heraf, således at det inddrages i vurderingen, hvorvidt mavericken vil fore-

trække konkurrence fremfor at koordinere. Når Kommissionen bruger be-

grebet under skadesteorien ikke-koordinerede virkninger er det derimod 

alene baseret på, hvorvidt mavericken er en aggressiv konkurrent på marke-

det.  
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Artiklen konkluderer, at Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbruger-

styrelsen kun har implementeret begrebet delvist korrekt. Dette skyldes, at 

alle relevante parametre ikke altid medtages i deres vurdering af, hvorvidt 

en virksomhed er en maverick eller ej. Herudover bliver det ikke inddraget i 

de danske afgørelser, hvorvidt mavericken har større incitament til at kon-

kurrere fremfor at koordinerede, når begrebet bruges under skadesteorien 

koordinerede virkninger, hvilket er et krav for at klassificere en virksomhed 

som maverick under denne skadesteori. Når artiklen alligevel finder, at be-

grebet er implementeret delvist korrekt skyldes det brugen under skadesteo-

rien ikke-koordinerede virkninger, der mest af alt er i overensstemmelse med 

Kommissionens praksis.  
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Kapitel 1: Maverick-begrebet i teorien og 

Kommissionens retningslinjer 

Formålet med dette afsnit er at beskrive mavericken som denne er forstået i 

teorien og Kommissionens retningslinjer, da dette vil give en baggrundsvi-

den om begrebet, der vil være nyttig for forståelsen af resten af fremstillin-

gen. Indledningsvis skal det dog fremføres, at selvom maverick-begrebet 

kan findes både i litteraturen, Kommissionens retningslinjer og i dens afgø-

relser, så er der ikke nogen endelig og definitiv definition af begrebet.1 

Selvom der ikke er en endelig definition, er målet at komme så tæt på som 

muligt i dette afsnit.  

Afsnittet vil trække på både europæisk og amerikansk litteratur samt de ret-

ningslinjer for horisontale fusioner, der er udstedt af Kommissionen.2  

Afsnittet er bygget op således, at afsnit 1.1 først omtaler litteraturen, hvor-

efter Kommissionens retningslinjer vil blive inddraget i afsnit 1.2.  

1.1. Litteratur  

1.1.1. Maverickens rolle på markedet og den relevante skadesteori 

Der er skrevet relativt få fremstillinger om mavericks og som følge heraf er 

litteraturen relativ sparsom.3 

Selvom litteraturen om emnet er relativt begrænset, er næsten alle enige om, 

at en maverick på markedet har betydning for den koordinering, der kan fo-

retages.4 En af de forfattere, der er af denne holdning er Jonathan B. Baker, 

 
1 Bromfield, Joseph Peter: Maverick Firms and Merger Policy, Aston University, 2015, s. 3. 
2 Kommissionens retningslinjer (2004/C 31/03) for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol 

med fusioner og virksomhedsovertagelser. 
3 Ibid. 11.  
4 Bromfield, Joseph Peter: Maverick Firms and Merger Policy, Aston University, 2015, s. 4. 



Hvad er en maverick? 
 

164 

 

der i sin artikel ”Mavericks, mergers, and exclusion: proving coordinated 

competitive effects under the antitrust laws”5 er den, der mest udførligt be-

skriver maverick-begrebet.6  

Før virksomheder på et marked kan koordinere, kræver det, at alle virksom-

heder af betydning foretrækker koordinering fremfor at afvige fra koordine-

ringen.7 Virksomheder er forskellige, og en virksomhed der er ligeglad med, 

hvorvidt der koordineres eller afviges herfra vil begrænse forsøg på at gøre 

koordineringen mere effektiv. Et sådant firma er mavericken på markedet.8 

Mavericken spiller således den centrale rolle på markedet, at den begrænser 

den koordinering de resterende firmaer på markedet ellers ville foretage.9 

Terminologisk kan maverick-begrebet være en smule misvisende af den 

grund, at det leder tankerne hen på en aktør, der absolut vil sænke prisen ved 

priskrige eller lignende.10 En maverick behøver ikke nødvendigvis sænke 

prisen for at være en maverick, men kan opfylde denne rolle, og holde prisen 

på markedet nede, alene ved at lade være at følge sine konkurrenters forsøg 

på prisstigninger.11 Når mavericken ikke følger med prisstigningerne, kan 

den stiltiende koordinering ikke finde sted, og i stedet for at hæve priserne 

må firmaerne holde priserne konkurrencedygtige.12 På markeder, hvor koor-

dinering således er mulig, vil tilstedeværelsen af en maverick være central, 

da dens blotte tilstedeværelse sørger for, at alle firmaerne har konkurrence-

dygtige priser, hvis de ikke vil miste kunder.  

Maverickens rolle på markedet kan således opsummeres til at være, at den 

begrænser den koordinering, der ellers ville blive foretaget. Mavericken hol-

der priserne lavere, end de ville være uden dens tilstedeværelse. Rollen på 

markedet som mavericken spiller illustrerer også, hvorfor en fusion med en 

 
5 Baker, Jonathan B: Mavericks, mergers, and exclusion: proving coordinated competitive effects under the antitrust laws, 

New York University Law Review, 2002, vol. 77, s. 135-203. 
6 Bromfield, Joseph m.fl.: The role of the maverick firm concept in European Commission merger decisions, Journal of 

Competition Law & Economics, 2018, vol. 14(2), s. 179–192, s. 179.  
7 Ibid., s. 166. 
8 Ibid., s. 166. 
9 Ibid., s. 166. 
10 Ibid., s. 163. 
11 Ibid., s. 163. 
12 Ibid., s. 163. 
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maverick kan være skadelig, idet der ikke længere er nogle til at stoppe ko-

ordineringen, og en prisforhøjelse som følge heraf ville kunne forventes. Idet 

det centrale er, at mavericken stopper koordinering på markedet, er det netop 

skadesteorien koordinerede virkninger begrebet henhører under.  

1.1.2. Maverickens incitamenter 

Mavericken er i litteraturen ofte beskrevet som et firma, hvis opførsel på 

markedet afviger fra de andre aktøres.13 Maverickens afvigende opførsel kan 

vise sig ved, at den er særligt prisaggressiv, hvilket kan udmønte sig i, at den 

sænker priserne ofte, holder sine priser konstant lavere end sine konkurren-

ters eller nægter at følge med prisstigninger. Afvigende handling behøver 

dog ikke kun bestå i prissætning, også innovation og kvalitet er parametre, 

en maverick kan afvige på.14  

Grunden til at mavericken i sin ageren vælger at afvige fra industrinormen 

kan skyldes forskellige ting. Det kan blandt andet påvirke et firmas incita-

ment til at opføre sig som en maverick, at firmaets produktionskapacitet er 

langt større end de andre på markedets, eller at dens omkostninger er ander-

ledes end de andre aktørers.15 Herudover kan det have betydning, at firmaet 

er påvirket af faktorer, dets konkurrenter ikke er.16 Det centrale er her, at 

mavericken agerer som den gør, fordi den har det økonomiske incitament til 

det.17 

1.1.3. Maverickens karakteristika 

Ud over at ødelægge koordineringen på markedet har mavericken en række 

karakteristika. Det er ofte karakteriseret som et mindre firma, der har en 

større betydning end dets markedsandele indikerer.18 Trods sin mindre stør-

relse er mavericken en aggressiv konkurrent på markedet.19   

 
13 Bromfield, Joseph Peter: Maverick Firms and Merger Policy, Aston University, 2015, s. 1.  
14 Ibid.  
15 Ibid., s. 6. 
16 Ibid., s. 6. 
17 Ibid., s. 1  
18 Ibid., s. 9. 
19 Scheffman, David T. m.fl.: Quantitative Analyses of Potential Competitive Effects From a Merger, GEO. MASON L. 

REV., 2003, vol. 12(2), s. 319-369., s. 321 
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Det er ikke underligt, at en maverick er kendetegnet ved at være aggressiv. 

Et firma, hvis økonomiske incitamenter gør, at det er fordelagtigt for den at 

holde sine priser lavere end konkurrenternes, eller hvis innovative forret-

ningsmodel tilsiger dette, vil opfattes som at konkurrere aggressivt.  

1.1.4. Konklusion 

Samlet om den teoretiske forståelse af maverick-begrebet kan det siges, at 

mavericken er kædet sammen med skadesteorien koordinerede virkninger, 

og at det ofte er en mindre aktør, der grundet sine særlige karakteristika, 

f.eks. en innovativ forretningsmodel eller stor ledig kapacitet, har økonomi-

ske incitamenter til at konkurrere aggressivt i stedet for at koordinere. Denne 

aggressive ageren ødelægger muligheden for den koordinerende adfærd på 

markedet, der ellers ville være der, hvis mavericken ikke var til stede. Ma-

vericken spiller således den centrale rolle på markedet, at den holder priserne 

lavere, end de ville have været uden maverickens tilstedeværelse.  

1.2. Retningslinjer for horisontale fusioner 

Begrebet maverick kan genfindes i de fleste regioners regulering og kan spo-

res helt tilbage til de amerikanske fusionsretningslinjer fra 1992.20 I Euro-

pæisk kontekst indeholder både Kommissionens retningslinjer for horison-

tale og ikke horisontale fusioner begrebet maverick.21 I det følgende afsnit 

vil Kommissionens retningslinjer blive undersøgt for at finde ud af, hvad 

udgangspunktet for begrebet er.  

1.2.1. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner 

En gennemgang af Kommissionens retningslinjer viser, at Kommissionen 

opfatter mavericks som vigtige på markedet. En fusion, der ikke ville give 

anledning til betænkeligheder, kan alligevel være problematisk, hvis en ma-

verick ”som med stor sandsynlighed vil ødelægge en koordineret adfærd” 

 
20 Bromfield, Joseph Peter: Maverick Firms and Merger Policy, Aston University, 2015, s. 3 
21 Kommissionens retningslinjer (2004/C 31/03) for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol 

med fusioner og virksomhedsovertagelser, pkt. 20 & 42 og Kommissionens retningslinjer (2008/C 265/07) for vurdering af 

ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, pkt. 85. 
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bliver elimineret.22 Allerede i pkt. 20(d) understreger Kommissionens ret-

ningslinjer således, at elimineringen af en maverick kan være problematisk 

i forbindelse med koordinerede virkninger.  

Maverick-begrebet er ikke defineret i Kommissionens retningslinjer, men 

følgende fremgår om mavericks:  

”a merger may involve a ‘maverick’ firm that has a history of preventing or 

disrupting coordination, for example by failing to follow price increases by 

its competitors, or has characteristics that gives it an incentive to favour 

different strategic choices than its coordinating competitors would pre-

fer.”23 (Min understregning).  

Kommissionen omtaler mavericken under afsnittet om koordinerede virk-

ninger, og som det fremgår af ovenstående citat, er det klart, at udgangs-

punktet er, at mavericken henhører under skadesteorien koordinerede virk-

ninger. Kommissionen beskriver ikke, hvad en maverick er, men det kan fra 

ovenstående citat udledes, at en maverick enten kan være en virksomhed, 

der har en historik for at ødelægge tidligere forsøg på koordinering, eller at 

mavericken kan være en virksomhed, som har karakteristika, der gør, at den 

foretrækker andre valg end dens koordinerende konkurrenter.  

Maverick-begrebet fremgår tillige af Kommissionens retningslinjer for ikke-

horisontale fusioner, men i stil med ovenstående beskriver disse blot, at en 

maverick er en virksomhed, der af sine egne grunde ikke vil koordinere.24 

I overensstemmelse med teorien henfører Kommissionens retningslinjer ma-

verick-begrebet under koordinerede virkninger. Udgangspunktet i Kommis-

sionenens retningslinjer er, at mavericken enten har en historik, der viser, at 

denne ikke vil koordinere eller har karakteristika, der gør, at den foretrækker 

konkurrence fremfor koordinering.  

 
22 Kommissionens retningslinjer (2004/C 31/03) for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol 

med fusioner og virksomhedsovertagelser, pkt. 20(d) 
23 Ibid., pkt. 42 
24 Kommissionens retningslinjer (2008/C 265/07) for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om 

kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, pkt. 85. 
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Placeringen af maverick-begrebet under koordinerede virkninger medfører 

også, at der ikke er støtte i Kommissionens retningslinjer til at bruge begre-

bet under ikke-koordinerede virkninger.  
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Kapitel 2: Kommissionens brug af      

maverick-begrebet i praksis 

Formålet med dette afsnit er at beskrive og analysere Kommissionens brug 

af maverick-begrebet i dens afgørelser. I forrige afsnit blev det beskrevet, at 

udgangspunktet i teorien og Kommissionens retningslinjer er, at en vurde-

ring af, hvorvidt en virksomhed kan klassificeres som en maverick eller ej 

kun er relevant, såfremt konkurrencemyndighederne bruger skadesteorien 

koordinerede virkninger, når de argumenterer for, at en fusion vil hæmme 

den effektive konkurrence betydeligt. Det er derfor opsigtsvækkende, at 

kommissionen flere gange i deres undersøgelser af fusioner, hvor de har fun-

det, at fusionen vil medføre ikke-koordinerede virkninger, har brugt mave-

rick-begrebet i deres analyser. Her kan blandt andet henvises til T-mobile 

Austria/Tele.ring:25 

”In the light of the preceding analysis, and especially with the elimination 

of the maverick in the market… it is likely that the planned transaction will 

produce non-coordinated effects and significantly impede effective competi-

tion in a substantial part of the common market.”26 (Min understregning). 

En undersøgelse foretaget af Joseph Bromfield viser, at Kommissionen i pe-

rioden 2000-201327 klassificerede en virksomhed som en maverick fem 

gange.28 Disse fem afgørelser er Linde/BOC29, T-Mobile Austria/Tele.ring,30 

Oracle/Sun Microsystems,31 StatoilHydro/ConocoPhillips32 og T-

 
25 Kommissionens afgørelse af 26. april 2006 i sag M.3916 - T-Mobile Austria/Tele.ring 
26 Ibid., pkt. 125 
27 Bromfield, Joseph m.fl.: The role of the maverick firm concept in European Commission merger decisions, Journal of 

Competition Law & Economics, 2018, vol. 14(2), s. 179–192, s. 182. 
28 Ibid., s. 184-185 
29 Kommissionens afgørelse af 6. juni 2006 i sag M.4141 – Linde/BOC 
30 Kommissionens afgørelse af 26. april 2006 i sag M.3916 - T-Mobile Austria/Tele.ring 
31 Kommissionens afgørelse af 21. januar 2010 i sag M.5529 - Oracle/ Sun Microsystems 
32 Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2008 i sag M.4919 – StatoilHydro/ConocoPhillips 
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Mobile/Orange.33 Efterfølgende er der klassificeret en maverick i to afgørel-

ser,34 Hutchinson 3G Italy/Wind/JV35 og H3G UK/Telefónica Ireland.36 Af 

de i alt syv afgørelser er der klassificeret mavericks under begge skadesteo-

rier. Særligt for T-Mobile/Orange37 bestod det problematiske i en foreclo-

sure-virkning, idet fusionen ville have betydning for mavericken, selvom 

denne ikke var part i fusionen.38  

Kommissionens udvidelse af maverick-begrebet til også at omfatte ikke-ko-

ordinerede virkninger har dog mødt modstand og kritik.39  

Udvidelsen af brugen til ikke-koordinerede virkninger gør det interessant at 

undersøge, om der i praksis er forskel på, hvad en maverick er alt efter, hvil-

ken skadesteori der bliver brugt. Det skal derfor indledningsvist i afsnit 2.1 

undersøges, hvad maverick-begrebet indeholder i praksis, herunder hvilke 

karakteristika/faktorer Kommissionen lægger vægt på i deres vurdering. 

Derefter, i afsnit 2.2, vil det blive undersøgt, hvorvidt Kommissionen bruger 

begrebet i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer, når begre-

bet bruges under koordinerede virkninger. Afsnit 2.3 vil undersøge, hvordan 

brugen af maverick-begrebet legitimeres under skadesteorien ikke-koordi-

nerede virkninger.  

2.1. Karakteristika og faktorer Kommissionen lægger vægt på i  

praksis 

I de følgende afsnit vil det blive undersøgt, hvad begrebet dækker over i 

Kommissionens praksis, herunder hvilke karakteristika en maverick har, og 

hvilke faktorer Kommissionen inddrager i de afgørelser, hvor de klassifice-

rer en maverick. Det vil herudover løbende blive undersøgt, hvorvidt der er 

 
33 Kommissionens afgørelse af 1. marts 2010 i sag M.5650 – T-Mobile/Orange 
34 Det kan ikke afvises, at der er flere afgørelser, hvor Kommissionen har klassificeret en virksomhed som maverick, men 

det har i dette tilfælde ikke været muligt at identificere disse. 
35 Kommissionens afgørelse af 1. september 2016 i sag M.7758 – Hutchinson 3G Italy/WIND/JV) 
36 Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 i sag M.6992 - Hutchinson 3G UK / Telefonica Ireland 
37 Kommissionens afgørelse af 1. marts 2010 i sag M.5650 – T-Mobile/Orange 
38 Bromfield, Joseph Peter: Maverick Firms and Merger Policy, Aston University, 2015, s. 39. 
39 Bromfield, Joseph m.fl.: The role of the maverick firm concept in European Commission merger decisions, Journal of 

Competition Law & Economics, 2018, vol. 14(2), s. 179–192, s. 189. 
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forskel på begrebet, når det bliver brugt under en skadesteori baseret på hen-

holdsvis ikke-koordinerede og koordinerede virkninger.  

2.1.1. Maverickens størrelse 

For at få et overblik over maverickens størrelse, er der udarbejdet en tabel, 

tabel 1. Tabellen indeholder virksomhederne, som Kommissionen har klas-

sificeret som mavericks, deres størrelser og hvilken skadesteori disse er 

brugt under.  

Tabel 1 

Afgørelse Maverick Skadesteori Størrelse 

 
Linde/Boc Linde 

Koordinerede         
virkninger [<5] %40  

T-Mobile  

Austria/Tele.ring Tele.ring 

Ikke-koordinerede 

virkninger 

[5-15] % målt på kunder 

[10-20] % målt på  

omsætning.41 

Oracle/Sun  

Microsystems Sun Microsystems 

Ikke-koordinerede 

virkninger 

[0-5] % målt på  

omsætning.42 

StatoilHydro/ 
ConocoPhillips 

 

Jet 

Ikke-koordinerede 

virkninger 

[10-20] % målt på salgs 

volumen. 43 

T-Mobile/ 

Orange 3UK Foreclosure  

[5-10] % målt på antal af  

abonnementer.44 

H3G UK/ 

Telefónica  
Ireland Three 

Koordinerede         
virkninger 

10 % målt på både  

abonnementer og           
omsætning.45  

Hutchinson 3G  

Italy/Wind/JV H3G 

Koordinerede         

virkninger 

[10-20] % målt på både  

abonnementer og  

omsætning.46 

 

Gennemsnit   [6,43-12,86] %47 

 
40 Kommissionens afgørelse af 6. juni 2006 i sag M.4141 – Linde/BOC, pkt. 153. 
41 Kommissionens afgørelse af 26. april 2006 i sag M.3916 - T-Mobile Austria/Tele.ring,  pkt. 41. 
42 Kommissionens afgørelse af 21. januar 2010 i sag M.5529 - Oracle/ Sun Microsystems, pkt. 118.  
43 Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2008 i sag M.4919 – StatoilHydro/ConocoPhillips, pkt. 60. 
44 Kommissionens afgørelse af 1. marts 2010 i sag M.5650 – T-Mobile/Orange, pkt. 42.  
45 Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 i sag M.6992 - Hutchinson 3G UK / Telefonica Ireland, pkt. 230. 
46 Kommissionens afgørelse af 1. september 2016 i sag M.7758 – Hutchinson 3G Italy/WIND/JV, pkt. 363 og 974.  
47 For at finde det nedre interval af gennemsnittet er først de laveste tal i de angivne interval lagt sammen og divideret med 

syv. Det vil sige i intervallet [0-5] er 0 medtaget og i intervallet [10-20] er 10 medtaget. For at finde det øvre interval af 

gennemsnittet er de største værdier af intervallerne medtaget og divideret med syv.  
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Som det fremgår af tabel 1, så er gennemsnitsstørrelsen for en maverick 

[6,43-12,86] %. Mavericken er således, i overensstemmelse med teorien, i 

praksis et mindre firma. Tabellen viser ligeledes, at der stadig er betydelig 

forskel på den størrelse en maverick kan have i praksis, da størrelsen spæn-

der fra [0-5] % til [10-20] %.  

Yderligere fremgår det af tabellen, at der ikke kan spores en forskel på ma-

verickens størrelse alt efter, hvilken skadesteori denne klassificeres under. I 

begge skadesteorier er spændet fra mindre end 5 % til [10-20] %. Maverick-

ens størrelse er således uafhængig af den anvendte skadesteori.  

Det må således konkluderes, at mavericken i praksis, som i teorien, er et 

mindre firma, og at der ikke er forskel på størrelsen alt efter, hvilken skades-

teori den identificeres under.  

2.1.2. Aggressiv konkurrent  

En faktor Kommissionen lægger vægt på i vurderingen af, hvorvidt der er 

tale om en maverick, er, hvorvidt den pågældende virksomhed har konkur-

reret aggressivt eller ej.  

I afgørelser, hvor Kommissionen har brugt skadesteorien koordinerede virk-

ninger har Kommissionen flere gange lagt vægt på, at der var eller ikke var 

tale om en aggressiv aktør. I Linde/BOC48, hvor Kommissionen klassifice-

rede Linde som maverick, omtale Kommissionen Linde som en ”aggressive 

maverick”49 og ”aggressive newcomer”.50 I samme stil udtalte Kommissio-

nen i H3G UK/Telefónica Ireland,51 at mavericken Three havde ”competed 

vigorously”.52 

I afgørelser, hvor Kommissionen har brugt skadesteorien ikke-koordinerede 

virkninger, er der også lagt vægt på, at en maverick er en virksomhed, der 

konkurrerer aggressivt, se hertil f.eks. T-Mobile Austria/Tele.ring,53 hvor 

 
48 Kommissionens afgørelse af 6. juni 2006 i sag M.4141 – Linde/BOC. 
49 Ibid., pkt. 180. 
50 Ibid., pkt. 189 
51 Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 i sag M.6992 - Hutchinson 3G UK / Telefonica Ireland 
52 Ibid., pkt. 279.  
53 Kommissionens afgørelse af 26. april 2006 i sag M.3916 - T-Mobile Austria/Tele.ring. 
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Kommissionen lagde til grund, at Tele.ring uden fusionen ville fortsætte som 

”price-aggressive service provider”.54  

At konkurrere aggressivt er således en faktor, Kommissionen lægger vægt 

på i deres maverick-vurdering både ved ikke-koordinerede og koordinerede 

virkninger.  

Som det vil fremgå af de følgende afsnit, lægger Kommissionen vægt på 

flere faktorer, når de laver deres vurdering af, hvorvidt en maverick har age-

ret aggressivt eller ej. Disse er, hvorvidt virksomheden har øget sine mar-

kedsandele, hvorvidt virksomheden har haft lave priser, og hvorvidt virk-

somheden har været innovativ. Som det ligeledes vil fremgå af de følgende 

afsnit, så er faktorerne ikke kumulative. Både konkurrence på lave priser og 

innovation er således en måde, mavericken kan konkurrere aggressivt på. 

Hvis virksomhedens markedsandele er steget, vil det være en indikation på, 

at der er konkurreret aggressivt. Faktorerne vil blive omtalt i det følgende.  

2.1.2.1. Markedsandele  

Kommissionen har inddraget udviklingen af virksomhedens markedsandele 

i samtlige af dens afgørelser, hvor den klassificerer en maverick. Afsnittet 

vil inddrage generelle udtalelser fra Kommissionen og undersøge udviklin-

gen i markedsandelene i samtlige maverick-afgørelser for at se, om der kan 

udledes noget generelt, om udviklingen i markedsandelenes betydning for 

klassificeringen af en maverick. Som det vil fremgå af det følgende, kan det 

være en indikation på, at der er tale om en maverick, hvis denne har forøget 

sine markedsandele. Hvis virksomheden derimod har mistet markedsandele 

eller har haft et stabilt niveau, er det omvendt tegn på, at virksomheden ikke 

er en maverick.  

I Fedex/TNT Express55 klassificerede Kommissionen ikke TNT Express som 

maverick, hvilket blandt andet var begrundet i udviklingen af TNT Express’ 

markedsandele: 

 
54 Ibid., pkt. 124. 
55 Kommissionens afgørelse af 8 januar 2016 i sag M.7630 - Fedex/TNT Express. 
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”This lack of a significant evolution of TNT's share indicates that it has not 

been able to aggressively compete with a view to strengthening its position 

on extra-EEA markets, akin to a maverick player.”56 (Min understregning). 

Centralt fremgår af dette citat, at udviklingen i markedsandele netop er en 

indikation på, at virksomheden har konkurreret aggressivt, og at en maverick 

forventes at styrke sin position på markedet. En virksomhed kan selvsagt 

ikke konkurrere på markedsandele, men kan konkurrere på priser og inno-

vation. De stigende markedsandele er således en indikation på, at virksom-

heden har konkurreret aggressivt på priser og/eller innovation som en mave-

rick forventes at gøre. Når der tales om en indikation, holdes det åbent, at en 

virksomhed kan klassificeres som maverick, selvom dennes markedsandele 

ikke er steget, men det vil i så fald klart skulle bevises, hvorfor dette er til-

fældet.  

Kommissionens holdning til en negativ udvikling i markedsandelene frem-

går af T-Mobile/Orange,57 når denne omtaler parterne til fusionen:  

”These decreases in market shares suggest that neither of the parties could 

be considered to be a maverick.”58 (Min understregning).  

En negativ udvikling i markedsandelene vil således indikere, at der ikke er 

tale om en maverick, men det synes stadig at holdes åbent, at en maverick 

alligevel kan klassificeres, hvis der er stærke argumenter herfor.  

Som nævnt er markedsandele altid inddraget i afgørelserne, hvor Kommis-

sionen klassificerer en maverick. Der er imidlertid stor forskel på den stig-

ning i markedsandelene, der ses hos de virksomheder, Kommissionen klas-

sificerer som mavericks.   

I både T-mobile Austria/Tele.ring59 og H3G UK/Telefónica Ireland60 ses en 

markant stigning i markedsandelene. I T-mobile Austria/Tele.ring, 

 
56 Ibid., pkt. 697. 
57 Kommissionens afgørelse af 1. marts 2010 i sag M.5650 – T-Mobile/Orange 
58 Ibid., pkt. 60 
59 Kommissionens afgørelse af 26. april 2006 i sag M.3916 - T-Mobile Austria/Tele.ring. 
60 Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 i sag M.6992 - Hutchinson 3G UK / Telefonica Ireland. 
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argumenterede Kommissionen for, at Tele.rings aktive rolle på markedet sås 

i udviklingen af dens markedsandele. Tele.ring havde på tre år fordoblet dets 

markedsandele fra [5-10] % til [10-20] % målt på omsætning og næsten tre-

doblet det fra [<5] % til [5-15] målt på kunder.61 I H3G UK/Telefónica ses 

en lignende udviklingen, idet Threes markedsandele steg fra 4 % i 2010 til 

10 % i 2013.62  

I disse afgørelser, der er baseret på forskellige skadesteorier, fordobler ma-

vericken således på en kortere årrække sin markedsandel.  

I T-Mobile/Orange63 udtalte Kommissionen om 3UK, at der var mere, der 

talte for, at 3UK var en maverick, fordi 3UK stjal flere kunder fra T-Mobile 

og Orange, end dets markedsandele indikerede.64 Skemaet over markedsan-

dele holder 3UK stabil på [5-10] % fra 2007 til første halvdel af 2009.65 Når 

der kigges på grafen i afgørelsens pkt. 45 angående udviklingen i markeds-

andele, ses det dog, at 3UK’s markedsandele er steget med ca. 6 procentpoint 

i perioden 2004-2008. 

I Kommissionens afgørelser StatoilHydro/ConocoPhillips,66 Oracle/Sun Mi-

crosystems67 og Hutchinson 3G Italy/Wind/JV,68 synes der at blive brugt en 

mindre tydelig standard.  

I StatoilHydro/ConocoPhillips fremgår det af skemaet, der beskriver aktø-

rernes markedsandele, i afgørelsens pkt. 60, at JET havde en markedsandel 

på [10-20] % i perioden 2005 til 2007. Markedsandelene er angivet med in-

terval, så det er ud fra skemaet ikke muligt at konkludere, hvorvidt markeds-

andele stiger. Det er først i pkt. 94, at Kommissionen kommenterer på dette:  

 
61 Kommissionens afgørelse af 26. april 2006 i sag M.3916 - T-Mobile Austria/Tele.ring, pkt. 41 
62 H3G UK/Telefónica Ireland pkt. 224-230. Sammenhold tabel 17 og 18. 
63 Kommissionens afgørelse af 1. marts 2010 i sag M.5650 – T-Mobile/Orange 
64 Ibid., pkt. 62 
65 Ibid., pkt. 42  
66 Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2008 i sag M.4919 – StatoilHydro/ConocoPhillips 
67 Kommissionens afgørelse af 21. januar 2010 i sag M.5529 - Oracle/ Sun Microsystems 
68 Kommissionens afgørelse af 1. september 2016 i sag M.7758 – Hutchinson 3G Italy/WIND/JV 
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”JET Sweden operates only 4.5% of all fuel stations in Sweden but has a 

market share exceeding [10-20]*% and growing annually.” (Min under-

stregning). 

Mavericken, Jet, forøger sine markedsandele, men hvor meget de er forøget, 

fremgår ikke.  

Det fremgår ikke tydeligt, hvorvidt Sun Microsystems markedsandele er ste-

get i Oracle/ Sun Microsystems på markedet for databaser. Sun Microsy-

stems havde en markedsandel på [0-5] % målt på omsætning.69 Problemet 

med at måle markedsandelene på omsætning var, at det ikke reflekterede 

Sun Microsystems betydning for konkurrencen, fordi deres produkt var gra-

tis.70 Det var dog ikke muligt at måle markedsandele på antal installationer.71 

Det kan udledes af afgørelsen, at Kommissionen var af den holdning, at Sun 

Microsystems markedsandele var steget, idet de referede til, at Sun Micro-

systems database var blevet mere populær i flere fællesskaber og referede 

til, at det fremgik af Sun Microsystems egen hjemmeside, at deres markeds-

andele var steget.72  Ligeledes var Kommissionen af den holdning, at det 

konkurrencepres Sun Microsystems udøvede på de andre databaser kunne 

stige i fremtiden.73 Dette må ses som udtryk for, at det forventedes at Sun 

Microsystems markedsandele ville stige yderligere i fremtiden.  

I Hutchinson 3G Italy/Wind/JV, kan det heller ikke udledes af skemaet med 

markedsandele i afgørelsens pkt. 363, hvorvidt maverickens markedsandele 

er steget, idet intervallet [10-20] % fremgår af alle perioderne. Kommissio-

nen kommenterer dog senere i afgørelsen:  

”The Commission also notes that over the last three years, H3G’s market 

share has grown, both in terms of subscribers and in terms of gross adds.”74  

 
69 Ibid., pkt. 118.  
70 Ibid., pkt. 121. 
71 Ibid., pkt. 122. 
72 Ibid., pkt. 124-127. 
73 Ibid., pkt. 170.  
74 Ibid., pkt. 436. 
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Linde/BOC75 skiller sig lidt ud fra de andre vurderinger. Linde havde en mar-

kedsandel på mindre en 5 %, men ville i fremtiden kunne øge sin markeds-

andel til [0-10] %.76 Afgørelsen analyseres mere dybtgående i afsnit 2.2, 

hvor det vil fremgå, at den fremtidige forøgelse af Lindes markedsandel var 

en meget reel vurdering af Kommissionen. Der blev således lagt vægt på, at 

Lindes markedsandele i fremtiden ville stige.  

Samlet kan det således siges, at både ved ikke-koordinerede og koordinerede 

virkninger har det betydning for Kommissionen, hvordan udviklingen i mar-

kedsandelene har været. Ligeledes ses der ikke en forskel i forhold til kravet 

alt efter, hvilken skadesteori maverick-begrebet bruges under. I begge ska-

desteorier spænder udviklingen fra en fordobling af markedsandele på få år 

til den mere vage bedømmelse, hvor det blot angives, at de er steget. I samt-

lige tilfælde, hvor Kommissionen har klassificeret en maverick har denne 

haft stigende markedsandele eller vil få det i nærmeste fremtid. Det er svært 

at udlede noget præcist om, hvor meget markedsandelene skal være øget in-

denfor en vis tidsramme, før det kan indikere, at der er tale om en maverick. 

Dette er fordi Kommissionen, som i f.eks. StatoilHydro/ConocoPhillips og 

Hutchinson 3G Italy/Wind/JV, er vag i deres afgørelser omkring, hvor meget 

markedsandele er steget. Spændet er yderligere meget stort i de afgørelser, 

der foreligger. Fra Linde, hvor vurderingen er baseret på, at Linde i fremti-

den kan øge deres markedsandele til Tele.ring, der på tre år fordobler eller 

tre dobler deres markedsandel alt efter, hvad markedsandelene bliver målt 

på. Det må dog siges, at det vil være meget svært at etablere en virksomhed 

som maverick, hvis denne har stabile eller faldende markedsandele medmin-

dre denne som i Linde/BOC har et klart fremtidspotentiale til at udvide. Som 

det fremgår af kommentaren til Fedex/TNT Express ovenfor, så er stigende 

markedsandele alene en indikation på, at virksomheden har konkurreret ag-

gressivt, og er således ikke alt afgørende. Når samtlige virksomheder Kom-

missionen har klassificeret som en maverick, har haft stigende markeds-

 
75 Kommissionens afgørelse af 6. juni 2006 i sag M.4141 – Linde/BOC 
76 Ibid., pkt. 158-159. 
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andele, må det dog nok siges, at dette mere eller mindre er et krav, hvis der 

ikke er gode grunde til at fravige det.  

2.1.2.2. Lave priser  

Kommissionen har både ved skadesteorier baseret på ikke-koordinerede77 og 

koordinerede virkninger,78 lagt vægt på prisernes betydning for vurderingen 

af, hvorvidt en virksomhed er en maverick eller ej. Som det vil fremgå af 

afsnittet, kan der ikke spores en forskel på, hvor lave priserne skal være i 

forhold til de to skadesteorier. Det mere interessante spørgsmål er i stedet, 

hvor aggressivt en virksomhed skal konkurrere, før Kommissionen vil ka-

rakterisere virksomheden som en maverick. 

Som i forrige afsnit vil vurderingen blive baseret på generelle udtalelser fra 

Kommissionen og samtlige afgørelser, hvor Kommissionen klassificerer en 

maverick.  

Kommissionen har generelt udtalt om mavericks, at disse er virksomheder, 

der konkurrerer aggressivt på priser.79  

I Rexel/Hagemeyer, hvor Kommissionen fandt, at Hagemeyer ikke var en 

maverick, lagde Kommissionen til støtte for dette blandt andet vægt på, at 

Hagemeyer ikke systematisk havde haft de laveste pricer.80  

I Worldspan/Travelport var en af Kommissionens skadesteorier, hvorvidt en 

”price maverick” blev elimineret.81 Kommissionen mente, at før sådan en 

skadesteori kunne bruges, måtte det blandt andet bevises, at Worldspans pri-

ser havde været markant lavere end dets konkurrenters.82 Kommissionen 

konkluderede, at dette ikke er tilfældet, og at der generelt var et billigere 

 
77 Se f.eks. Kommissionens afgørelse af 21. august 2007 i sag M.4525 - Travelport/Worldspan. 
78 Se f.eks. Kommissionens afgørelse af 22. februar 2008 i sag M.4963 - Rexel/Hagemeyer. 
79 Kommissionens afgørelse af 10. oktober 2010 i sag M.7000 - Liberty Global/Ziggo, pkt. 493 n 428. ”Generally understood 

as an undertaking that acts aggressively on the market at hand, for instance in terms of pricing…”. 
80 Kommissionens afgørelse af 22. februar 2008 i sag M.4963 - Rexel/Hagemeyer, pkt. 71. 
81 Kommissionens afgørelse af 21. august 2007 i sag M.4525 - Travelport/Worldspan, pkt. 72. 
82 Ibid., pkt. 103. 
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alternativ.83 At Worldspan ikke var den billigeste aktør på markedet var så-

ledes en af grundene til, at Worldspan ikke var en ”pricing maverick”.  

Disse udtalelser synes at lægge op til en standard, hvor mavericken er den 

billigste aktør på markedet.  

I sager, hvor Kommissionen har etableret en maverick, er der blevet lagt 

vægt på, at disse havde den laveste pris på markedet. Se hertil T-Mo-

bile/Orange, hvor mavericken 3UK blev beskrevet som ”a leader in pri-

cing”,84 StatoilHydro/ConocoPhillips, hvor JET blev beskrevet som ”the 

long-established leader of the low price segment”85 og Hutchinson 3G 

Italy/Wind/JV, hvor Kommissionen udtalte ”H3G has consistently been the 

cheapest… MNO on the market”.86 

StatoilHydro/ConocoPhillips87 giver et indblik i, hvorvidt andre konkurren-

ter kan være lige så billige som mavericken. JET havde 163 automatiske 

tankstationer og brugte en strategi, hvor JET konsekvent lagde sin pris 25 

øre per liter under fuld servicestationernes priser.88 Således ville JET altid 

være billigere end disse. Selvom andre stationer var begyndt at bruge samme 

strategi som JET, så Kommissionen JET som den mest effektive udbyder i 

markedet og konkluderede, at JET begrænsede sine konkurrenters priser 

mere end de svagere konkurrenter i markedet, der ligeledes brugte JET’s 

strategi.89 Fusionen ville således eliminere ”the long established leader of 

the low price segment”.90 Elimineringen af JET ville ligeledes ændre incita-

ment strukturerne for de øvrige konkurrenter, hvorfor det heller ikke kunne 

konkluderes, at prisforskellen på 0.25 ører som JET havde indført kunne op-

retholdes efter fusionen.91 Ligeledes var de øvrige automatiske tank-

 
83 Ibid., pkt. 115. 
84 Kommissionens afgørelse af 1. marts 2010 i sag M.5650 – T-Mobile/Orange, pkt. 62. 
85 Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2008 i sag M.4919 – StatoilHydro/ConocoPhillips , pkt. 99. 
86 Kommissionens afgørelse af 1. september 2016 i sag M.7758 – Hutchinson 3G Italy/WIND/JV, pkt. 568. 
87 Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2008 i sag M.4919 – StatoilHydro/ConocoPhillips. 
88 Ibid., pkt. 92.  
89 Ibid., pkt. 99. 
90 Ibid., pkt. 99. 
91 Ibid., pkt. 99. 
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stationers netværk for små til at have samme betydning for prisen, som JET 

havde.92  

Ud fra denne afgørelse, ses det, at JET kun konkurrerer i lav pris segmentet, 

men stadig klassificeres som maverick. En maverick behøver således ikke 

konkurrere i alle markedets segmenter, for at klassificeres som sådan. End-

videre var der andre, der kørte samme strategi som JET, men da disse ikke 

havde den betydning for markedet og konkurrenternes priser, som JET 

havde, og da det ikke kunne konkluderes, at JET’s strategi ville blive opret-

holdt efter JET’s forsvinden, blev JET og ikke disse set som mavericken. Ud 

fra dette må det antages, at en virksomhed stadig kan klassificeres som ma-

verick, selvom andre firmaer matcher dens priser, hvis mavericken reelt er 

den eneste virksomhed, der holder prisen nede, og de firmaer der matcher 

prisen er af ringe betydning for markedet.  

Kommissionen udtaler ikke altid, hvorvidt mavericken er den billigste på 

markedet, men som det vil fremgå af afgørelserne i det følgende, er det til-

fældet, at de er det. 

Tele.ring blev i T-Mobile Austria/Tele.ring93 klassificeret som maverick på 

baggrund af den prisudvikling, der havde været i markedet. Undersøgelsen 

viste, at Tele.ring havde den laveste minutpris sammen med H3G,94 herud-

over viste resultatet af en analyse af standard bruger profiler, at Tele.ring 

oftest var den billigste.95 Det samme viste en tarif sammenligning.96 

Tele.ring var således den billigste aktør på markedet.  

I Oracle/Sun Microsystems,97 klassificerede Kommissionen Sun Microsy-

stems som en maverick. Kommissionen lagde vægt på både lave priser og 

innovation. Det relevante marked i denne afgørelse var markedet for databa-

ser. På markedet for databaser, havde Sun Microsystems en database, 

MySQL. MySQL var en open source database, der brugte en dobbelt 

 
92 Ibid., pkt. 100. 
93 Kommissionens afgørelse af 26. april 2006 i sag M.3916 - T-Mobile Austria/Tele.ring. 
94 Ibid., pkt. 55. 
95 Ibid., pkt. 63-64. 
96 Ibid., pkt. 65. 
97 Kommissionens afgørelse af 21. januar 2010 i sag M.5529 - Oracle/ Sun Microsystems. 
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licensmodel, hvor brugere enten kunne vælge at betale eller få en open 

source licens gratis.98 De brugere, der valgte betalingsmodellen ville stadig 

få et markant billigere produkt, end det konkurrenten, Oracle, tilbød.99 

Selvom der var andre open source databaser på markedet, var disse ikke li-

geså udbredte som MySQL.100 Kommissionen synes heller ikke at have til-

lagt dem samme betydning for konkurrencen som MySQL, da de kun be-

skrives som havende potentialet for at få samme betydning som MySQL ef-

ter fusionen.101 Kommissionen lagde ligeledes vægt på, at tredjeparter kunne 

innovere på MySQL som værende af betydning for vigtigheden af 

MySQL.102 

Det fremgår ikke eksplicit, at Sun Microsystems skulle have det billigste 

produkt, da der er andre af open source databaserne, der ligeledes kunne 

være gratis. Til gengæld ses samme argument som i JET, angående at de 

andre, der i så fald skulle være lige så billige, ikke havde samme betydning 

for konkurrencen som Suns Microsystems database.103 Sun må således siges 

at have været den billigste af de aktører på markedet, der havde betydning, 

men Kommissionen synes at have foretaget en samlet vurdering af både pri-

ser og innovation.104  

Afgørelsen Linde/BOC105 vil blive gennemgået i større detaljer under afsnit 

2.2.1. I afgørelsen var Kommissionen af den holdning, at Linde var den mest 

aggressive aktør på markedet, i det den anden aktør på markedet, der også 

ansås for at konkurrere aggressivt havde begrænsede muligheder for at kon-

kurrere.106  Afgørelsen indeholder ingen reference til innovation, så afgørel-

sen kan svært forstås på anden måde, end at Linde var billigst.  

 
98 Ibid., pkt. 235. 
99 Ibid., pkt. 241. 
100 Ibid., pkt. 74. 
101 Ibid., pkt. 186.  
102 Ibid., pkt. 170. 
103 Ibid., pkt. 74 
104 Ibid., pkt. 170 
105 Kommissionens afgørelse af 6. juni 2006 i sag M.4141 – Linde/BOC 
106 Ibid., pkt. 189-192.  
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Hvorvidt mavericken var den billigste i H3G UK/Telefónica Ireland107 er 

mere uklart, men som det vil fremgå af det følgende, kan det alligevel udle-

des, at det er tilfældet. Kommissionen foretog i denne afgørelse en sammen-

ligning af tarifer på både før betalings- og efterbetalingssegmentet.  

På før betalingssegmentet, det vil sige, hvor forbrugerne betaler en månedlig 

ydelse og får et vist antal minuter, sms’er og data m.v. sammenlignede Kom-

missionen, hvad de enkelte udbydere tilbød for EUR 20. Når alle udbydere 

bruger standarden 20 EUR, så er vurderingen ikke, hvem der er billigst, men 

hvem der tilbyder mest for prisen. Når de forskellige abonnementer, der kan 

tegnes divergere i forhold til mængden og forholdet af taletid, sms’er, data 

og ting som gratis opkald til personer, der har samme udbyder, så er det for-

skelligt for den individuelle forbruger, hvilket abonnement der giver mest 

”value for money”.  

I sammenligningen af abonnementerne til 20 EUR fandt Kommissionen, at 

langt de fleste af disse var mindre attraktive end Threes.108 Kommissionen 

fremførte dog også i nogle af sammenligningerne, at hvilket af abonnemen-

ter, der var bedst kom an på den enkelte forbrugers præferencer.109 I et svar 

til parten anførte Kommission, at Kommissionen var enig med, at den præ-

cise forbruger profil i nogle tilfælde ville afgøre, hvorvidt Threes abonne-

ment var bedre, men at en direkte sammenligning af Threes abonnement med 

disse viste, at der var mere værdi i Threes abonnement.110 Samlet vurderede 

Kommissionen, at Threes abonnement for mange kunder ville være af mere 

værdi end de andre udbyderes.111  

På efterbetalingssegmentet brugte Kommissionen først fem bruger profiler 

til at sammenligne priserne. Kommissionen fandt, at for disse 5 bruger pro-

filer var Three billigst i 37 % af tilfældene og anden billigst i 50 % af tilfæl-

dene.112 Herefter undersøgte Kommissionen priserne ved fire andre bruger 

 
107 Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 i sag M.6992 - Hutchinson 3G UK / Telefonica Ireland 
108 Ibid., pkt. 327-339.  
109 Ibid., pkt. 337-339. 
110 Ibid., pkt. 347.  
111 Ibid., pkt. 358.  
112 Ibid., pkt. 370. 
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profiler. Her var Three billigst i 58 % af tilfældene og anden billigst 21 % af 

tilfældene.113 Det fremgår ikke direkte, hvorvidt der var en anden aktør, der 

skulle være billigere end Three. Af figur 11-15 i afgørelsen, kan det dog 

aflæses af graferne, at operatør 4 oftere end Three er den billigste for de 

første fem brugerprofiler.114 I de sidste 4 bruger profiler er operatør 4 der-

imod i meget få tilfælde den billigste.115 En samlet vurdering bør således føre 

til, at Three samlet er den aktør, der oftest er billigst på efterbetalingsseg-

mentet.  

Hertil kom andre priselementer, hvor Three generelt gav det bedste tilbud.116  

Når Kommissionen på før betalingssegmentet fandt, at Three’s abonnement 

havde mere ”value for money” end de andre, og når det kan udledes, at Three 

generelt ville være den billigste aktør på efterbetalingssegmentet, samt at 

Threes markedsandel var steget fra 4 % til 10 % på 3 år, må det konkluderes, 

at Three var den billigste aktør på markedet.117  

Samlet kan det siges, at konkurrence på pris er en oplagt måde virksomheder 

kan konkurrere på, og er en af de ting Kommissionen vil lægge vægt på, når 

den undersøger, hvorvidt der er tale om en maverick eller ej. Der er et be-

grænset antal af afgørelser, hvor en maverick bliver etableret af Kommissi-

onen. Ingen af disse tager direkte stilling til, hvor aggressivt et firma skal 

konkurrere på pris, før der kan være tale om en maverick. Det tætteste Kom-

missionen kommer på en standard er i Worldspan/Travelport, hvor vurde-

ringen baseres på, at Worldspan skulle have haft markant lavere priser før 

fusionen, men det oplyses ikke, hvad ”markant” indebærer. En sådan 

 
113 Ibid., pkt. 370. 
114 Ibid., pkt. 370  
115 Ibid., pkt. 372. Det er kun i den sidste figur i punktet, at operatør 4 på noget tidspunkt er den billigste.  
116 Ibid., pkt. 375-378. 
117 Det kan undre, at Kommissionen ikke selv direkte anfører dette. Dette skal nok ses i sammenhæng med, at maverick-

begrebet er brugt meget flygtigt i denne afgørelse. Begrebet er brugt under koordinerede virkninger, men disse giver ikke 

anledning til problemer, da de tilsagn, der gives for at løse problemerne ved ikke-koordinerede virkninger tillige ville løse 

eventuelle problemer, der kunne opstå under koordinerede virkninger, se hertil pkt. 740. Kommissionen har lavet størstede-

len af pris analysen under vurderingen af, hvorvidt Three var en important competitive force. Som det vil fremgå af afsnit 

2.3.4 har Kommissionen forsøgt at etablere en praksis, hvor det afgørende for klassificeringen af en important competitive 

force var, at denne blot havde en større betydning for konkurrencen på markedet end dennes markedsandele indikerede. 

Denne holdning ses også i denne afgørelse i pkt. 204-206. Kommissionen kan således meget vel have fundet det irrelevant 

at kommentere på, hvorvidt Three var den billigste, da afgørelsen og de nødvendige tilsagn kunne bæres af den blødere 

important competitive force vurdering.  
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holdning til, at virksomheden skal være markant billigere, kan imidlertid 

ikke spores i de afgørelser, hvor Kommissionen har klassificeret en mave-

rick. Med de begrænsninger, der følger af det lave antal af afgørelser, synes 

der alligevel at kunne spores en tendens til, at mavericken skal være den 

billigste på markedet. Hvis andre aktører matcher maverickens pris, men 

disse har en ringere betydning for konkurrencen og priserne på markedet 

synes Kommissionen stadig at være villig til at identificere en virksomhed 

som Maverick. Det vil således være meget svært, hvis ikke umuligt, at argu-

mentere for, at der er tale om en maverick, hvis denne ikke er den billigste 

aktør på markedet, medmindre virksomheden tillige medfører innovation på 

markedet, således at en samlet vurdering kan foretages som i Oracle/Sun 

Microsoft. 

2.1.2.3. Innovation 

Det er ikke kun pris, men tillige innovation en virksomhed kan konkurrere 

på. Kommissionen har i nogle af dens afgørelser lagt vægt på, at en virksom-

hed har været innovativ i dens vurdering af, hvorvidt virksomheden var en 

maverick.  

Kommissionen har anført, at den generelle forståelse af en maverick blandt 

andet er en virksomhed, der konkurrerer på teknologisk innovation.118  

I to af deres afgørelser, hvor Kommissionen har etableret en virksomhed som 

maverick, har Kommissionen lagt vægt på innovation. I T-mobile/Orange 

beskrev Kommissionen mavericken 3UK som ”leader in… and service in-

novation”.119 I Oracle/Sun Microsystems120 udtalte Kommissionen følgende 

om Suns database: 

”MySQL's specific modular architecture favours innovation by third parties 

developing storage engines developing MySQL's functionalities for some 

targeted higher-end applications.”121  

 
118 Kommissionens afgørelse af 10. oktober 2010 i sag M.7000 - Liberty Global/Ziggo, pkt. 493, n. 428.  
119 Kommissionens afgørelse af 1. marts 2010 i sag M.5650 – T-Mobile/Orange, pkt. 62.  
120 Kommissionens afgørelse af 21. januar 2010 i sag M.5529 - Oracle/ Sun Microsystems. 
121 Ibid., pkt. 170. 
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Det er interessant at ingen af disse to afgørelser har været prøvet på innova-

tion alene, men altid er koblet sammen med en vurdering af priserne. Grun-

det Kommissionens generelle udtalelse om innovation, synes der dog ikke 

at være noget til hinder for, at innovation alene kunne begrunde klassifice-

ringen af en maverick.  

2.1.3. Særligt for mavericks under koordinerede virkninger 

Af de hidtil undersøgte faktorer, som Kommissionen lægger vægt på, når de 

undersøger, hvorvidt der er tale om en maverick, synes der ikke at kunne 

spores en forskel alt efter, hvilken skadesteori begrebet bliver brugt under. 

Der kan dog nævnes en og meget essentiel forskel på brugen, der knytter sig 

til selve skadesteorien. Som det blev beskrevet i afsnit 1, så har mavericken 

særlige karakteristika, der gør, at den foretrækker konkurrence fremfor ko-

ordinering. Som følge heraf begrænser mavericken koordineringen på mar-

kedet.  

I de afgørelser, hvor Kommissionen har klassificeret en maverick under ska-

desteorien koordinerede virkninger lægger Kommissionen, ud over de oven-

for beskrevne faktorer, vægt på, hvilke karakteristika mavericken har, der 

gør, at den vil foretrække at konkurrere fremfor at koordinere. I Kommissi-

onens afgørelser er blandt andet maverickens størrelse, stor ledig kapacitet, 

og at mavericken skal opnå en vis størrelse, før den kan blive profitabel, 

blevet brugt som karakteristika, der begrunder, at mavericken vil foretrække 

konkurrence. Det vil mere uddybende blive beskrevet i afsnit 3.2.1 og 3.2.2. 

Disse særlige karakteristika skal således inddrages, hvis en maverick skal 

klassificeres under skadesteorien koordinerede virkninger.  

2.1.4. Konklusion på Kommissionens brug af maverick-begrebet 

Baseret på ovenstående kan det konkluderes, at brugen af maverick-begrebet 

ifølge Kommissionens praksis ikke er begrænset til koordinerede virkninger, 

men tillige kan bruges ved ikke-koordinerede virkninger. I overensstem-

melse med teorien er mavericken i Kommissionens praksis et mindre firma, 

der konkurrerer aggressivt på markedet. For at understøtte, at virksomheden 

konkurrerer aggressivt på markedet kigger Kommissionen på udviklingen i 
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markedsandele, virksomhedens priser, og den innovation virksomheden har 

bragt til markedet. Det er svært at udlede, hvor meget virksomhedens mar-

kedsandele skal være steget på et givent tidspunkt, men det vil være svært at 

argumentere for, at en virksomhed er en maverick, hvis dennes markedsan-

dele ikke er steget. Ligeledes synes Kommissionen at være af den holdning, 

at mavericken skal være den billigste aktør på markedet, i hvert fald i de 

segmenter, den konkurrerer på. At andre firmaer har samme prisniveau som 

mavericken er ikke til hinder for, at denne stadig klassificeres som maverick, 

hvis de andre firmaer ikke har samme betydning for konkurrencen, som den 

virksomhed Kommissionen mener er en maverick. En maverick kan ligele-

des konkurrere aggressivt på innovation. I praksis ses dog ingen rene tilfælde 

af, at firma er blevet klassificeret som maverick baseret udelukkende på in-

novation. Der synes dog ikke at være noget til hinder herfor. I sager som 

Oracle/Sun Microsoft synes det ligeledes at kunne spille en supplerende 

rolle, hvis andre virksomheder havde lignende priser som mavericken.  

Den eneste forskel, der i praksis synes at være på mavericks, der bliver klas-

sificeret under henholdsvis ikke-koordinerede og koordinerede virkninger, 

er de særlige karakteristika mavericken har, der gør, at den vil foretrække 

konkurrence fremfor koordinering, som der bliver lagt vægt på under ska-

desteorien koordinerede virkninger.  

2.2. Kommissionens brug af begrebet under koordinerede virkninger 

I ovenstående afsnit blev det konkluderet, at Kommissionen i praksis lægger 

vægt på karakteristika, der er i overensstemmelse med teorien, når de vurde-

rer, hvorvidt et firma er en maverick. Formålet med dette afsnit er at under-

søge, hvordan Kommissionen bruger begrebet under koordinerede virknin-

ger, og hvorvidt Kommissionen lægger vægt på de karakteristika, der følger 

af Kommissionens retningslinjer. Således at Kommissionen lægger vægt på, 

hvorvidt mavericken tidligere har stoppet koordineringen, eller om den har 

karakteristika, der gør, at denne vil foretrække konkurrence fremfor koordi-

nering.  
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Som det blandt andet fremgår af afsnit 2.1, så er der fundet tre afgørelser, 

hvor Kommissionen klassificerer en virksomhed som maverick under ska-

desteorien koordinerede virkninger. Disse er Linde/BOC,122 H3G UK/Te-

lefónica Ireland123 og Hutchinson 3G Italy/Wind/JV.124 I H3G UK/Te-

lefónica Ireland bruges begrebet i en henkastet bemærkning, hvilket skyldes 

at de koordinerede virkninger ikke gav anledning til problemer, fordi tilsag-

nene under de ikke-koordinerede virkninger ville løse eventuelle problemer, 

der kunne opstå under koordinerede virkninger.125 Afgørelsen omtales af 

denne grund ikke yderligere i det følgende.  

2.2.1. Kommissionens afgørelse af 6. juni 2006 i sag M.4141 – Linde/BOC 

Fusionen omhandlede flere markeder, men for denne artikel er det relevante 

marked det globale marked for engros salg af helium.  

Inden afgørelsen bliver analyseret, vil der blive lavet et par indledende kom-

mentarer til den situation, der var på markedet for engros salg af helium.  

På markedet var der fem aktører, hvor de tre største havde mere end 80 % af 

adgangen til ressourcerne. Det var kommissionens holdning, at det kunne 

forventes, at disse tre aktører ville have en interesse i at sænke produktionen 

og profitere fra de prisstigninger, der ville komme deraf. Kommissionen 

lagde til grund, at disse tre aktører havde meget ens incitamenter grundet 

deres vertikale integration, adgang til ressourcer og markedspositioner. Li-

geledes var deres markedsandele nogenlunde ens.126 De to sidste aktører på 

markedet, var Linde, med en markedsandel på [<5] % og Air Liquide med 

en markedsandel på [10-20] %. Linde havde ved et joint venture med Sonat-

rach skaffet sig adgang til heliumressourcer i Skikda.127 En eksplosion havde 

imidlertid forsinket brugen af produktionsfaciliteten, men det forventedes, 

at produktiontionsfaciliteten i Skikda ville producere [10-20] millioner 

 
122 Kommissionens afgørelse af 6. juni 2006 i sag M.4141 – Linde/BOC. 
123 Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 i sag M.6992 - Hutchinson 3G UK / Telefonica Ireland. 
124 Kommissionens afgørelse af 1. september 2016 i sag M.7758 – Hutchinson 3G Italy/WIND/JV. 
125 Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 i sag M.6992 - Hutchinson 3G UK / Telefonica Ireland, pkt. 731 og 740.  
126 Kommissionens afgørelse af 6. juni 2006 i sag M.4141 – Linde/BOC, pkt. 181-182. 
127 Skikda er en by i Algeriet.  
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kubikmeter helium i fremtiden.128 Heliummet fra Skikda anlægget ville give 

Linde en markedsandel på [0-10] %.129 [10-20] millioner kubikmeter helium 

og en markedsandel på [0-10] % på det globale marked kan synes lavt, men 

det skal sammenlignes med, at der i EEA130 kun bruges ca. 35 millioner ku-

bikmeter helium om året.131 De [10-20] millioner kubikmeter helium fra 

Skikda anlægget ville således påvirke markedet markant, fordi Linde i frem-

tiden ville kunne forsyne næsten halvdelen af Europa.   

Under vurderingen af koordinerede virkninger fandt Kommissionen: 

”The removal of Linde as an aggressive ”maverick” increases the risk of 

tacit collusion in this market and thereby raises serious doubts as to the 

compatibility of the merger with the common market.”132 

Dette citat giver anledning til en række bemærkninger. For det første ses det, 

at Kommissionen bruger begrebet i overensstemmelse med teorien og Kom-

missionens retningslinjer, idet der lægges vægt på, at elimineringen af en 

maverick på markedet øger risikoen for koordinerede virkninger. Herudover 

ses også, at klassificeringen af en virksomhed som maverick kan have stor 

betydning ved vurderingen af, hvorvidt koordinerede virkninger kan opstå, 

når en sådan virksomhed elimineres. Dette ses ved, at kommissionen ekspli-

cit bruger begrebet maverick og ikke blot siger, at nedgangen i antallet af 

virksomheder på markedet øger risikoen for koordinering.  

I afgørelsen anså Kommissionen Linde som en aggressiv aktør, men var li-

geledes bevidst om, at Air Liquide også blev anset som en aggressiv aktør. 

Kommissionen klassificerede alene Linde som maverick. Forskellen synes 

blandt andet at skyldes, at Air Liquide var begrænset i deres mulighed for at 

konkurrere:  

 
128 Kommissionens afgørelse af 6. juni 2006 i sag M.4141 – Linde/BOC, pkt. 163. 
129 Ibid., pkt. 159. 
130 Kort for ”European Economic Area”. 
131 Ibid., pkt. 163 
132 Ibid., pkt. 180 
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”Air Liquide’s possibilities to expand and aggressively compete also appear 

to be limited due to the general difficulty of getting access to sources.”133  

Kommissionen mente således ikke, at Air Liquide kunne forøge deres kapa-

citet og derved forøge deres markedsandele.  

I forlængelse heraf lagde Kommissionen yderligere vægt på to forhold i de-

res vurdering af Linde som maverick:  

”First, it had the larger future quantities as compared to Air Liquide. Sec-

ond, Linde had the aim of increasing its market share in order to achieve an 

own position in the wholesale business and was therefore particularly ready 

to make aggressive moves in the market.”134  

Kommissionen tillagde det således betydning, at Linde havde andre karak-

teristika end Air Liquide, hvilket skyldtes, at Linde i fremtiden ville have en 

stor uudnyttet kapacitet grundet Skikda anlægget. Kommissionen lagde li-

geledes vægt på, at Lindes mål var at øge sin markedsposition, så denne 

kunne cementere sin plads på markedet. Linde havde således incitament til 

at konkurrere.  

Det centrale ved Kommissionens afgørelse er, at den er i fuld overensstem-

melse med teorien og Kommissionens retningslinjer. Idet der lægges vægt 

på Lindes meget lille markedsandel og incitament til at øge denne, samt at 

Linde i fremtiden vil få en stor uudnyttet kapacitet grundet Skikda anlægget, 

beror klassificeringen af Linde som maverick på de særlige karakteristika 

Linde har, der gør, at denne vil foretrække konkurrence fremfor koordine-

ring.  

Som beskrevet i afsnit 1.2.1 fremgår det ikke direkte af Kommissionens ret-

ningslinjer, hvilke karakteristika en maverick skal have, men i de amerikan-

ske retningslinjer for horisontale fusioner fremgår det, at et firma der har 

både evnen og incitamentet til at forøge produktionen hurtigt ved at bruge 

 
133 Ibid., pkt. 190. 
134 Ibid., pkt. 191. 
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ledig kapacitet kan være en maverick.135 Det må således siges, at uudnyttet 

kapacitet, som Linde vil få, er et af de karakteristika.  

Det kan indvendes, at der er tale om en fremtidsvurdering, idet det ikke er 

sikkert, at Linde vil agere som maverick. Kommissionens begrundelse for at 

klassificere Linde som maverick, er ikke baseret på gæt, men på de incita-

menter og karakteristika Linde har, hvorfor denne fremtidsvurdering ikke 

giver anledning til betænkeligheder.  

Det kan således konkluderes på denne afgørelse, at Kommissionen har brugt 

maverick-begrebet i fuld overensstemmelse med teorien og Kommissionens 

retningslinjer. Fordi der netop er lagt vægt på de særlige karakteristika Linde 

har, der gør, at Linde vil foretrække konkurrence.  

2.2.2. Kommissionens afgørelse af 1. september 2016 i sag M.7758 – 

Hutchinson 3G Italy/WIND/JV 

Endnu tydeligere fremgår betydningen af de særlige karakteristika en mave-

rick har i denne afgørelse. Udover at lægge vægt på udviklingen af H3G’s 

markedsandele og prisaggressivitet som beskrevet i henholdsvis afsnit 2.1.3. 

og 2.1.4. lagde Kommissionen i deres begrundelse af, hvorfor H3G var en 

maverick, vægt på det som fremgår af Kommissionens retningslinjer. Af 

Kommissionens retningslinjer fremgår det, at en maverick kan være en virk-

somhed, der tidligere har stoppet koordineringen på markedet, eller en virk-

somhed, der har karakteristika, der giver den incitamenter til at foretrække 

andre valg end sine koordinerende konkurrenter.136  

Kommissionen lagde vægt på, at H3G før havde stoppet parallelle prisstig-

ninger og dermed forhindret koordination på markedet.137 Kommissionen 

forklarede, at H3G’s ageren kunne forklares ved dens markedspostition. 

H3G ville som den mindste aktør have et meget stærkere incitament til at 

 
135 U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission: Horizontal Merger Guidelines af 19. august 2010, pkt. 

2.1.5. 
136 Kommissionens retningslinjer (2004/C 31/03) for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol 

med fusioner og virksomhedsovertagelser, pkt. 42. 
137 Rettens dom af 28. maj 2020 i sag T-399/16 - CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen, pkt. 973. 
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konkurrere og forøge sine markedsandele, end den ville have til at koordi-

nere. Dette beroede på tre grunde.138  

Den første af disse grunde var, at firmaer med en mindre markedsandel får 

mindre ud af at koordinere end de større virksomheder, da den profit de kan 

tjene er begrænset, fordi de har færre kunder at tjene penge på.139 

For det andet vil mindre firmaer som H3G være mindre bekymrede end 

større firmaer for, at aggressive prisrabatter ville ødelægge den profit de al-

lerede tjener hos deres eksisterende kunder. Af denne grund vil mindre fir-

maer være mere tilbøjelige til at tilbyde lavere priser for at vinde kunder.140 

For det tredje var det på markedet vigtigt at opnå stordriftsfordele, hvilket 

gav aktørerne incitament til at øge deres markedsandele, så de kunne drives 

profitabelt.141  

Kommissionen trak således både på H3G’s tidligere historik for at forhindre 

koordination, og at H3G var den mindste aktør. At H3G var den mindste 

aktør, var i dette tilfælde en særlig karakteristika, fordi det var nødvendigt 

for H3G at øge sine markedsandele og opnå stordriftsfordele for at blive 

profitabel. Idet disse særlige karakteristika gjorde det nødvendigt for H3G 

at forøge sine markedsandele, ville H3G således have større incitament til at 

konkurrere end at koordinere. Klassificeringen af H3G som maverick bero-

ede således på både historik og særlige karakteristika, og er således i over-

ensstemmelse med Kommissionens retningslinjer.  

2.2.3. Konklusion på Kommissionens brug af maverick-begrebet under ko-

ordinerede virkninger 

Det må konkluderes, at når Kommissionen bruger maverick-begrebet under 

koordinerede virkninger, så er det i fuld overensstemmelse med teorien og 

Kommissionens retsninglinjer. Kommissionen inddrager i dens vurdering 

under koordinerede virkninger faktorerne stigning i markedsandele, pris-

 
138 Ibid., pkt. 974. 
139 Ibid., pkt. 975. 
140 Ibid., pkt. 976. 
141 Ibid., pkt. 977. 
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aggressivitet og innovation, men også tillige de særlige karakteristika mave-

ricken har, der gør, at den vil foretrække konkurrence fremfor koordinering.  

2.3. Kommissionens brug af begrebet under ikke-koordinerede   

virkninger 

Som det fremgår af de tidligere afsnit, er der hverken i teorien eller Kom-

missionens retningslinjer støtte til at bruge maverick-begrebet under ikke-

koordinerede virkninger. Som det ligeledes er fremgået, så har Kommissio-

nen alligevel flere gange brugt begrebet under denne skadesteori. Det skal 

således undersøges, hvordan Kommissionen forener og legitimerer brugen 

af begrebet under ikke-koordinerede virkninger.  

2.3.1. Mavericks som en ”important competitive force” 

En af de faktorer Kommissionen kan lægge vægt på for at understøtte en 

skadesteori baseret på ikke-koordinerede virkninger, er, hvorvidt fusionen 

eliminerer en important competitive force. Dette afsnit vil argumentere for, 

at når Kommissionen klassificerer en virksomhed som en maverick under 

skadesteorien ikke-koordinerede virkninger, så legitimerer Kommissionen 

brugen ved at lægge maverick-begrebet under begrebet important competi-

tive force. 

Til støtte herfor kan blandt andet henvises til T-Mobile Austria/Tele.ring:  

”As has also been indicated, tele.ring, as a maverick, has a much greater 

influence on the competitive process in this market than its market share 

would suggest”142  

og StatoilHydro/ConocoPhillips.143  

I Oracle/Sun Microsystems144 foretoges en lignende vurdering. Oracle argu-

menterede for, at de gange kommissionen havde baseret deres skadesteori 

 
142 Kommissionens afgørelse af 26. april 2006 i sag M.3916 - T-Mobile Austria/Tele.ring, pkt.126 ”much greater influence 

on the competitive process in this market than its market share would suggest” er en important competitive force vurdering.  
143 Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2008 i sag M.4919 – StatoilHydro/ConocoPhillips, pkt. 91. Dette er klart udtryk 

for en important competitve force-vurdering.  
144 Kommissionens afgørelse af 21. januar 2010 i sag M.5529 - Oracle/ Sun Microsystems. 
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på en elimineringen af en important competitive force gennem opkøbet af en 

maverick, så havde fusionen medført en dominerende stilling, eller de to 

virksomheder havde været tætte konkurrenter.145 Kommissionen affejede 

dette argument, og fremførte, at fremgangsmåden var i fuld overensstem-

melse med Kommissionens retningslinjer.146 Uenigheden mellem Kommis-

sionen og parten var således ikke, hvorvidt maverick-begrebet henhører un-

der begrebet important competitive force, men hvorvidt det tillige var nød-

vendigt, at fusionen medførte en dominerende position, eller at virksomhe-

derne var tætte konkurrenter.  

På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at når Kommissi-

onen bruger maverick-begrebet i en skadesteori baseret på ikke-koordine-

rede virkninger, så lægger de maverick-begrebet under begrebet important 

competitive force. I afsnit 1.2.1 er det konkluderet, at der ikke i Kommissi-

onens retningslinjer er støtte til at bruge maverick-begrebet under ikke-ko-

ordinerede virkninger, men ved at bruge maverick-begrebet under begrebet 

important competitive force skabes der en legitimation af brugen af mave-

rick-begrebet under ikke-koordinerede virkninger i kraft af, at der kan læg-

ges vægt på begrebet important competitive force.  

Denne konklusion leder til det næste spørgsmål, hvorvidt Kommissionen ser 

begreberne maverick og important competitive force synonymt, når der er 

tale om en skadesteori baseret på ikke-koordinerede virkninger, eller om der 

er forskel på begreberne.  

2.3.2. Sammenhængen mellem begreberne important competitive force og 

maverick 

2.3.2.1. Holdningen i litteraturen 

Nogle forfattere synes at have det synspunkt, at begreberne er synonyme 

med hinanden, således at en important competitive force er et andet ord for 

en maverick. I sin artikel ”The 15th anniversary of the SIEC test under the 

 
145 Ibid., pkt. 161 
146 Ibid., pkt. 162. 
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EU Merger Regulation – where do we stand? (Part 1)”147 sætter Tilman Kuhn 

lighedstegn mellem den traditionelle brug af begrebet important competitive 

force og begrebet maverick, men er ligeledes opmærksom på, at Kommissi-

onen synes at have udvidet begrebet i senere praksis.148 Christian Bergqvist 

synes ligeledes at være af den holdning, at der er sammenfald mellem begre-

berne.149  

2.3.2.2. Konkurrencemyndighedernes holdning til ligheden mellem begreberne 

Som beskrevet i afsnit 2.3.1 er der ikke tvivl om, at Kommissionen mener, 

at en maverick, når begrebet bliver brugt til at legitimerer en skadesteori ba-

seret på ikke-koordinerede virkninger, er en important competitive force. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at Kommissionen er af den holdning, 

at begreberne nødvendigvis er synonyme. Begrebet important competitive 

force kan være bredere end maverick-begrebet, således at en maverick blot 

er en af flere måder, at faktoren important competitive force kan spille ind i 

Kommissionens analyser.  

Dette er også den holdning Kommissionen har udtrykt i flere senere afgørel-

ser og domme. I CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen ud-

trykkes denne holdning meget klart:  

”In... the Statement of Objections, the Commission stated that, for an under-

taking to be an important competitive force, it was not necessary for it to be 

a ‘maverick’ on the market”.150  

Samme holdning udtrykkes Ligeledes i Telefónica Deutschland/E-Plus, 

hvor kommissionen anfører: 

 

 
147 Kuhn, Tilman: The 15th anniversary of the SIEC test under the EU Merger Regulation – where do we stand? (Part 1). 

Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, 2020, s. 1-51. 
148 Ibid., s. 19-20. 
149 Bergqvist, Christian m.fl: Fusionskontrol i Danmark, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012, s. 234. Det 

skal noteres, at denne fremstilling er fra 2012 og dermed før udvidelsen af begrebet important competitive force, hvorfor der 

ikke kan være taget højde for den senere praksis.  
150 CK Telecoms UK Investments Ltd v European para 167.  
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”…the Commission disagrees with the position advocated by the Notifying 

Party, namely that an undertaking may be considered as an important com-

petitive force only if its offers have a disproportionately high impact on the 

competitive dynamics or if it plays a maverick role.”151  

Baseret på ovenstående kan det konkluderes, at Kommissionen er af den 

holdning, at en maverick er en important competitive force, men at dette 

begreb er bredere end maverick-begrebet.  

Det vil i næste afsnit blive undersøgt, hvilken forskel konkurrencemyndig-

hederne mener, der er på de to begreber.  

2.3.2.3. Udvidelsen af begrebet important competitive force 

I den engelske version af Kommissionens retningslinjer er overskriften til 

pkt. 37-38 ”a merger eliminates an important competitive force”, hvoraf be-

grebet kommer fra. Pkt. 37 lyder: 

”Some firms have more of an influence on the competitive process than their 

market shares or similar measures would suggest. A merger involving such 

a firm may change the competitive dynamics in a significant, anticompetitive 

way, in particular when the market is already concentrated”.  

Særligt pkt. 37 fremhæves her, da det er denne standard maverick-begrebet 

er henført under i Kommissionens praksis.  

Læses pkt. 37 bogstaveligt synes der at være tale om en meget lav standard 

for, at et firma kan klassificeres som en important competitive force, fordi 

det lægger op til en vurdering, der alene er baseret på, hvorvidt virksomhe-

derne har en større betydning for konkurrencen, end deres markedsandele 

indikerer.  

Traditionelt har konkurrencemyndighederne ikke anlagt så lav en standard, 

men har brugt begrebet om virksomheder med lave markedsandele, der en-

ten var nye på markedet eller var særligt pris aggressive eller innovative.152 

 
151 Kommissionens afgørelse af 2 juli 2014 i sag M.7018 - Telefónica Deutschland/E-Plus, pkt. 121. 
152 Kuhn, Tilman: The 15th anniversary of the SIEC test under the EU Merger Regulation – where do we stand? (Part 1). 

Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, 2020, s. 1-51, s. 19-20.  
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Dette ses f.eks i Nestle/Norvatis,153 der uden direkte at nævne HMG 37 stan-

darden alligevel foretager en sådan afvejelse154 og samtidig lægger vægt på, 

at Nestle havde konkurreret ”fiercely on prices”.155  

Kommissionen har lempet på disse krav i senere afgørelser således, at der 

skulle mindre til, for at klassificere en virksomhed som en important com-

petitive force. I Telefónica Deutschland/E-Plus fremførte kommissionen om 

begrebet:  

”An assessment of whether an undertaking has more of an influence on the 

competitive process than its market share would suggest is carried out 

against an objective benchmark, namely the firm's own market share. The 

competitive influence that a firm exerts, as set against that benchmark, is 

assessed on the basis of those competitive parameters that are relevant to 

the market under investigation….”156 

Tidligere praksis i forhold til, at firmaet tillige skulle være ny på markedet, 

særlig pris aggressiv eller innovativ, synes således ikke længere nødvendig-

vis at skulle tillægges betydning ved vurderingen af, hvorvidt en virksomhed 

er en important competitive force eller ej. Kommissionen har i stedet foreta-

get en meget ordret fortolkning af pkt. 37 i Kommissionens retningslinjer 

således, at det alt overskyggende kriterium er, hvorvidt virksomheden har en 

større indflydelse på konkurrencen end dens markedsandele indikerer.  

Et lignende argumentet kan findes i Orange/Jazztel.157 

Den mest centrale afgørelse for forståelsen af udviklingen i begrebet impor-

tant competitive force er Hutchinson 3G UK/Telefonica UK,158 fordi denne 

 
153 Kommissionens afgørelse af 29. juni 2007 i sag M.4540 - Nestle/Novartis. 
154 Ibid., pkt. 94 ’the Commission has taken the view that the competitive force that NestlÈ has represented in the Spanish 

market is not fully captured by its market shares alone and that the removal of this force could lead to anti-competitive 

effects’. 
155 Ibid., pkt. 96. 
156 Kommissionens afgørelse af 2 juli 2014 i sag M.7018 - Telefónica Deutschland/E-Plus, pkt. 120. 
157 Kommissionens afgørelse af 19. maj 2015 i sag M.7421 - Orange/Jazztel, pkt. 245. 
158 Kommissionens afgørelse af 11. maj 2016 i sag M.7612 - Hutchinson 3G UK/Telefonica UK. 
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omhandler forståelsen af begrebet important competitive force og bliver ind-

bragt for Retten. Dommen vil blive analyseret i afsnit 2.3.5.  

Baseret på ovenstående kan det konkluderes, at der kan spores en tendens 

til, at Kommissionen bruger en lavere standard end tidligere, når den vurde-

rer, hvorvidt en virksomhed er en important competitive force.  

2.3.2.4. Parametre/faktorer 

Det vil i dette afsnit blive undersøgt, om der er forskel på de parametre/fak-

torer begreberne maverick og important competitive force bliver vurderet 

på.  

I Hutchinson 3G Italy/WIND/JV udtalte Kommissionen, at en important 

competitive force blandt andet kan måles på parametre som, pris, kvalitet, 

valgmuligheder og innovation.159  

Selvom der ikke eksplicit i Kommissionens praksis er lagt vægt på, at kva-

litet og valgmuligheder kan have betydning for vurderingen af en maverick, 

synes der ikke at være noget til hinder for, at disse konkurrenceparametre 

tillige kan være en del af maverick-vurderingen.  

I forhold til kvalitet kan det siges, at en udbyder af et produkt med en bedre 

kvalitet, men til samme pris som konkurrenternes, alt andet lige konkurrerer 

aggressivt på markedet, da konkurrenterne må forsøge at efterligne kvalite-

ten eller sænke prisen, hvis de ikke vil miste kunder. Kvalitet er således blot 

en anden måde at konkurrere aggressivt på.  

Der er heller ikke lagt vægt på valgmuligheder i Kommissionens praksis, når 

Kommissionen har foretaget en maverick-vurdering. Igen synes der dog ikke 

at være noget til hinder for, at det skulle kunne indgå i vurderingen. At valg-

muligheder kan indgå i en maverick-vurdering er også antaget af de danske 

konkurrencemyndigheder, der i sagen SE/Boxer160 lagde vægt på, at denne 

som frit-valg udbyder var en maverick.161  

 
159 Kommissionens afgørelse af 1. september 2016 i sag M.7758 – Hutchinson 3G Italy/WIND/JV, pkt. 432. 
160 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017, SE/Boxer 
161 Ibid., pkt. 34, 44, 47 og 620 
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Parametrene en important competitive force kan identificeres på synes over-

lappende og ens med dem, mavericken kan identificeres på. At kvalitet og 

valgmuligheder ikke eksplicit er brugt i Kommissionens praksis kan ligele-

des skyldes den ringe mængde af praksis, der er om mavericks, således at 

Kommissionen blot ikke har haft en chance for at tage stilling til det.  

2.3.2.5. Konklusion på sammenhængen mellem begreberne maverick og          
important competitive force 

I de ovenstående afsnit er det konkluderet, at Kommissionen er af den hold-

ning, at begrebet important competitive force er bredere end maverick-be-

grebet, og at Kommissionen i praksis har udvidet begrebet important com-

petitive force således, at det afgørende kriterium er, hvorvidt virksomheden 

har en større betydning for konkurrencen, end dens markedsandele indikerer. 

Ligeledes blev det konkluderet, at de faktorer Kommissionen lægger vægt 

på under begreberne er overlappende.   

Når begreberne i vidt omfang bliver målt på samme faktorer, og at det ikke 

er nødvendigt at klassificere en virksomhed som en maverick for at klassifi-

cere denne som en important competitive force sammenholdt med den lave 

tærskel, der er udviklet i praksis for at klassificere en important competitive 

force, må sammenhængen mellem begreberne forstås således, at de dømmes 

efter nogenlunde samme kriterier, men der foretages en blødere vurdering, 

når Kommissionen identificerer en important competitive force. Kan Kom-

missionen således ikke klassificere en virksomhed som maverick, kan Kom-

missionen falde tilbage på begrebet important competitive force.  

Begrebet important competitive force omfatter således maverick-begrebet 

og de virksomheder, der ikke kan siges at udgøre en maverick, men har en 

større betydning for konkurrencen end deres markedsandele indikerer.  
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2.3.3. Rettens dom af 28. maj 2020 i sag T-399/16 - CK Telecoms UK         

Investments Ltd mod Kommissionen  

Indledningsvist skal det nævnes, at Rettens dom i sag CK Telecoms UK In-

vestments Ltd mod Kommissionen162 er appelleret.163 Udgangspunktet for ap-

pel er, at dette ikke har opsættende virkning, men der kan ansøges herom 

efter artikel 278 og 279 i traktaten om Den Europæiske Unions funkti-

onsmåde.164 Det fremgår ikke af nogle af de dokumenter, der er uploadet på 

sagen, at der skulle være søgt om opsættende virkning.165 Udgangspunktet 

er således, at dommen er udtryk for gældende ret. Hvorvidt retsstillingen 

opretholdes ved appellen er usikkert.  

Dommen er central, fordi den omhandler forståelsen af begrebet important 

competitive force, idet et af omdrejningspunkterne var, hvorvidt Three 

kunne klassificeres som sådan. CK Telecoms havde tidligere i Kommissio-

nens afgørelse argumenteret for, at før en virksomhed kunne klassificeres 

som en important competitive force, var følgende nødvendigt: 

”…it must stand out from its competitors in terms of its impact on competi-

tion, in that it plays a unique role in the market which enables it to exercise 

disproportionately strong constraints on the others players (compared to its 

market share) that are indispensable for the preservation of effective com-

petition.”166 

Retten påpege, at Kommissionen i deres afgørelse havde været uenige med 

dette argument og ikke mente, at en important competitive force nødvendig-

vis skulle leve op til sådanne krav.167 Kommissionen argumenterede der-

imod, som det er set i afgørelserne, der er referet i afsnit 2.3.2.3, at det klart 

følger af pkt. 37 i Kommissionens retningslinjer, at det ikke er nødvendigt, 

 
162 Rettens dom af 28. maj 2020 i sag T-399/16 - CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen 
163 Se hertil sagen på Kommissionens hjemmeside. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-376/20&language=da set 1. 

december 2020. 
164 Statutten for Den Europæiske Unions Domstol artikel 60. 
165 Se hertil under dokumentlisten på følgende link: http://curia.europa.eu/juris/docu-

ments.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=da&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-376%252F20&page=1&da-

tes=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%2

52C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=da&avg=&cid=15921810 set 1. decem-

ber 2020 
166 Rettens dom af 28. maj 2020 i sag T-399/16 - CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen, pkt. 318.  
167 Ibid., pkt. 137. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-376/20&language=da
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=da&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-376%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=da&avg=&cid=15921810
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=da&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-376%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=da&avg=&cid=15921810
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=da&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-376%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=da&avg=&cid=15921810
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=da&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-376%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=da&avg=&cid=15921810
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at en virksomhed via sit konkurrencepres skal skille sig ud fra sine konkur-

renter på markedet, men at det afgørende er, at virksomheden har større be-

tydning for konkurrencen end dens markedsandele indikerer.168 

Retten var enig med CK Telecoms fortolkning af begrebet important com-

petitive force og anførte: 

”It follows that the Commission made an error of law and an error of as-

sessment, in recital 326 of the contested decision, in finding that an ‘im-

portant competitive force’ does not need to stand out from its competitors in 

terms of impact on competition….”169 

En virksomhed, der klassificeres som en important competitive force skal 

således skille sig ud fra sine konkurrenter i forhold til dens betydning for 

konkurrencen på markedet.  

Afgørelsen er yderligere interessant, fordi Kommissionen i deres afgørelse 

under vurderingen af, hvorvidt der var tale om en important competitive 

force blandt andet lagde vægt på udviklingen i markedsandelene og den pris-

politik, der var ført.170 Ved at undersøge Rettens holdning til betydningen af 

udviklingen i markedsandelene og prispolitikken kan det senere sammenlig-

nes med det, der ses hos mavericks.  

2.3.3.1. Markedsandele 

Retten fandt, at udviklingen i Threes markedsandele havde stagneret eller 

stabiliseret sig i perioden 2012 til 2014. Three havde således kun formået en 

svag udvikling i dens abonnementer.171  Det var ikke nok til, at Kommissio-

nen kunne bruge det som en indikation på, at Three var en important com-

petitive force. 

Det er således et krav, at før Kommissionen kan bruge markedsandele som 

en indikation på, at en virksomhed er en important competitive force, skal 

 
168 Ibid., pkt. 160. 
169 Ibid., pkt. 174. 
170 Ibid., pkt. 170.  
171 Ibid., pkt. 196. 
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de være steget og med et vist minimum. Hvor meget de skal være steget, er 

dog uklart.  

2.3.3.2. Prispolitik 

Under Rettens vurderingen af, hvorvidt det var korrekt af Kommissionen, at 

de brugte Threes prispolitik som indikation på, at three var en important 

competitive force, konkluderede Retten, at det ikke var tilfældet: 

”… the Commission has not shown, in the present case, to the requisite legal 

standard and by convincing evidence, that Three was competing particularly 

aggressively in terms of prices and that it forced the other players on the 

market to align with its prices or that its pricing policy was capable of sig-

nificantly altering the competitive dynamics on the market, in accordance 

with the definition of the concept of ‘important competitive force’ set out in 

paragraph 170 above and which the Commission moreover itself set out in 

detail in its defence.”172(Min understregning).  

Retten lægger således op til, at før en virksomheds prispolitik skal kunne 

tillægges betydning ved vurderingen af, hvorvidt en virksomhed er en im-

portant competitive force, så skal denne 1) konkurrere ”particularly aggres-

sive” og 2) tvinge de andre aktører på markedet til at følge dens priser eller 

markant ændre konkurrencedynamikken på markedet.  

I forhold til det første krav synes ordet ”particularly” at lægge et vist mini-

mumskrav til det bevis konkurrencemyndighederne fremover skal føre, når 

de vil klassificere en virksomhed som en important competitive force. Hvad 

”particularly aggressive” indebærer, er ikke klart, men det vil blive under-

søgt i det følgende, om der kan udledes noget, særligt når det sammenholdes 

med de øvrige krav.  

I afgørelsen anførte Retten, at det ikke var nok til at klassificere Three som 

en important competitive force, at Three var billigst i nogle men ikke alle 

segmenter, da Threes prispolitik skulle være i stand til at ændre konkurren-

cedynamikken på markedet markant.173 Ligeledes var det ikke nok, at 

 
172 Ibid., pkt. 216. 
173 Ibid., pkt. 214. 
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Kommissionen havde beskrevet Threes priser som blandt de laveste i mar-

kedet og Three som værende blandt de billigste i lav data segmentet.174  

Når der stilles så skrappe krav til prisaggressiviteten, at det ikke er nok blot 

at være billigst i nogle segmenter og generelt blandt de billigste på markedet, 

og at det tillige er et krav, at prispolitikken tvinger andre til at matche dens 

priser, synes Retten at være af den holdning, at virksomheden vil skulle have 

de billigste priser på markedet. Hvis virksomheden ikke er billigere end de 

andre virksomheder, vil de ikke blive tvunget til at matche dens priser. Hvis 

der er en billigere aktør på markedet, vil det være den aktør, der tvinger de 

andre til at matche dens priser, medmindre denne virksomhed ikke kan 

tvinge de andre aktørers priser ned, f.eks. fordi den er for ubetydelig for kon-

kurrencen.  

Som det ligeledes fremgår af ovenstående citat, kan den anden del af kriteriet 

opfyldes på en af to måder, enten ved at virksomheden ved sin aggressive 

prisstrategi tvinger de andre virksomheder på markedet til at matche dens 

priser, eller ved at den aggressive prisstrategi markant ændrer konkurrence-

dynamikken på markedet. I dette ligger et krav om, at virksomheden Kom-

missionen forsøger at klassificere som en important competitive force, skal 

have nok betydning for konkurrencen til, at konkurrenterne ikke kan igno-

rere den.   

Baseret på ovenstående kan det konkluderes, at Retten stiller markant højere 

krav til, hvad der kan udgøre en important competitive force, end Kommis-

sionen har gjort.175  

Disse højere krav til begrebet important competitive force gør det interessant 

at undersøge, hvordan det påvirker forholdet mellem begreberne important 

competitive force og maverick. Det vil blive gjort i næste afsnit. 

 

 
174 Ibid., pkt. 215. 
175 Tidligere praksis, hvor det afgørende alene synes at være, hvorvidt virksomhederne havde større betydning for konkur-

rencen end deres markedsandele indikerede kan således ikke opretholdes. 
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2.3.4. Betydning af Rettens dom i sag T-399/16 for begreberne maverick og 

important competitive force  

Som det blev konkluderet i afsnit 2.3.2.5., så er sammenhængen mellem de 

to begreber, at en maverick er en important competitive force, men at begre-

bet important competitive force er bredere, og vurderingen, der foretages, er 

blødere, når en virksomhed alene klassificeres som en important competitive 

force og ikke tillige som maverick. I Rettens dom er kravet til vurderingen 

af en important competitive force steget, og det skal i dette afsnit undersøges, 

hvordan det påvirker forholdet mellem begreberne, og hvorvidt det påvirker 

maverick-begrebet, da dette i kraft af tillige at være en important competitive 

force vil skulle leve op til eventuelle krav under dette begreb.  

2.3.4.1. Markedsandele  

Som beskrevet i afsnit 2.3.3.1 fremgår det af CK Telecoms UK Investments 

Ltd mod Kommissionen,176 at det var forkert af Kommissionen at bruge ud-

viklingen af markedsandele som en indikation på, at der var tale om en im-

portant competitive force, fordi der havde været en svag udvikling i perioden 

2012-2014. Markedsandele skal således stige med mere end en svag udvik-

ling, men hvor meget er uklart.  

Som det fremgår af afsnit 2.1.2.1, så har samtlige af de mavericks Kommis-

sionen har klassificeret i praksis haft stigende markedsandele. Det er nogle 

gange vagt, hvor meget de er steget, og andre gange er markedsandelene 

fordoblet på ganske kort tid. At der skal mere til end en svag stigning i mar-

kedsandelene, vil næppe have betydning for Kommissionens vurdering af 

mavericks. Det vil måske have betydning for, hvor klart Kommissionen 

fremover vil beskrive udviklingen, men næppe ud over dette.  

2.3.4.2. Prisaggressivitet 

Både virksomheder, der klassificeres under begrebet important competitive 

force og maverick bliver vurderet på, hvorvidt de er pris aggressive. Det vil 

i dette afsnit blive undersøgt, om der er forskel på den prisaggressivitet en 

 
176 Rettens dom af 28. maj 2020 i sag T-399/16 - CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen. 
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virksomhed skal udøve for at blive klassificeret som henholdsvis en impor-

tant competitive force eller maverick.  

Under afsnit 2.3.3.2 blev det konkluderet, at CK Telecoms UK Investments 

Ltd mod Kommissionen177 medførte, at en important competitive force, der 

blev vurderet på pris, skulle konkurrere så aggressivt, at den tvang andre til 

at matche dens priser. Hvis de andre virksomheder skal matche dens priser, 

måtte virksomheden være den billigste på markedet.  

Det blev ligeledes i afsnit 2.1.2.2. angående, hvor pris aggressivt en mave-

rick skal konkurrere konkluderet, at denne er den billigste aktør på markedet.  

Hvor pris aggressivt henholdsvis en important competitive force og en ma-

verick skal konkurrere synes således at være det samme. Det kan ikke ude-

lukkes, at der er forskel på, hvor aggressivt der skal konkurreres efter de to 

begreber, men selv hvis der skulle være en forskel på, hvilken aggressivitet 

der skal til for at klassificere virksomheder under de to begreber synes for-

skellen at være så lille, at det næppe vil have betydning i praksis.  

Det er usikkert, men kravet til maverickens prisaggressivitet vil næppe blive 

ændret af CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen. 

2.3.4.3. ”Force other players to follow that conduct” 

Det følger af CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen,178 at det 

tillige er et krav for at klassificere en virksomhed som en important compe-

titive force, at denne ved sin aggressive konkurrence tvinger de andre til at 

matche dens priser eller ændrer konkurrencedynamikken på markedet mar-

kant.179  

Det fremgår ikke eksplicit, når Kommissionen vurderer mavericks, at denne 

skal tvinge de andre til at følge dens konkurrencemæssige adfærd. Det synes 

dog at være implicit i deres vurdering. I f.eks. StatoilHydro/ConocoPhil-

lips,180 hvor der var andre, der kopierede JET’s strategi, var JET stadig 

 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
179 Ibid., pkt. 216 
180 Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2008 i sag M.4919 – StatoilHydro/ConocoPhillips 
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maverick, blandt andet fordi JET begrænsede konkurrenternes priser mere 

end disse andre virksomheder gjorde.181 Det var således JET, der tvang de 

andre til at følge dens aggressive prisstrategi.  

Selvom det ikke fremgår tydeligt af maverick-afgørelserne, er det uden be-

tydning. Mavericks vil ligegyldigt hvad fremover skulle opfylde dette krav, 

fordi en maverick, der klassificeres under skadesteorien ikke-koordinerede 

virkninger, netop er en important competitive force. Det ændrer næppe på, 

hvilke virksomheder Kommissionen klassificerer som mavericks. Det kan 

dog have betydning for Kommissionens argumentation fremover, når denne 

skal præcise, hvordan mavericken tvinger andre til at matche dens priser, 

eller hvordan mavericken ændrer konkurrencedynamikken på markedet.  

En lille sidebemærkning i forhold til mavericks, der klassificeres under ska-

desteorien koordinerede virkninger, er, at disse altid vil opfylde dette krav, 

idet det centrale ved maverick-begrebet under koordinerede virkninger er, at 

mavericken stopper de andre i at koordinere, og således tvinger dem til at 

konkurrere i stedet.  

Det er usikkert, men kravet vil højst sandsynligt ikke have betydning for, 

hvilke virksomheder Kommissionen klassificerer som mavericks, men det 

kan have betydning for begrundelsen heraf.  

2.3.4.4. ”Particularly aggressive” 

Ud over ovenstående kan det anføres, at Retten i CK Telecoms UK Invest-

ments Ltd mod Kommissionen182 brugte formuleringen ”particularly aggres-

sive” som standard for, hvor aggressivt en virksomhed skal konkurrere, før 

denne kan klassificeres som en important competitive force.183 Kommissio-

nen har, som tidligere nævnt, generelt udtalt om mavericks, at disse er for-

stået som virksomheder, der konkurrerer ”particularly aggressive”.184 Det er 

næsten samme formulering, der bruges af Retten til at lave vurderingen af 

 
181 Ibid., pkt. 99 
182 Rettens dom af 28. maj 2020 i sag T-399/16 - CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen 
183 Ibid., pkt. 216 
184 Kommissionens afgørelse af 10. oktober 2010 i sag M.7000 - Liberty Global/Ziggo, Pkt. 493 n 428.  
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en important competitive force, som den Kommissionen laver, når Kommis-

sionen generelt taler om mavericks.   

Det vidner om, at de to begreber er rykket markant tættere på hinanden.  

2.3.4.5. Konklusion 

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at CK Telecoms UK Invest-

ments Ltd mod Kommissionen185 næppe vil have betydning for, hvilke virk-

somheder Kommissionen klassificerer som mavericks. Derimod medfører 

dommen en markant højere standard i forhold til, hvad der kan klassificeres 

som en important competitive force. Standarden overlapper og er nærmest 

den samme, som den Kommissionen foretager i deres maverick-vurdering. 

Dommen har således medført, at de to begreber er blevet bragt markant tæt-

tere på hinanden, og det kan ikke udelukkes, at de i praksis vil være det 

samme. Skulle begreberne i praksis være det samme kunne maverick-begre-

bet under ikke-koordinerede virkninger blive udfaset, da det i så fald ikke 

ville bidrage med noget. Hvorvidt dette er tilfældet, vil appellen af dommen 

og fremtidig praksis vise. 

 

 
185 Rettens dom af 28. maj 2020 i sag T-399/16 - CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen 
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Kapitel 3:                                           

Konkurrence og Forbrugerstyrelsens 

brug af maverick-begrebet 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) er den danske konkurrence-

myndighed, der godkender eller forbyder fusioner. Konkurrencerådet træffer 

afgørelser i sager af principiel eller særlig stor betydning.186 I det følgende 

vil der ikke blive skelnet mellem disse og betegnelsen KFST vil blive brugt, 

medmindre andet eksplicit angives.  

Formålet med dette afsnit er at undersøge, hvordan KFST bruger maverick-

begrebet, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med Kommissionens 

praksis som beskrevet i afsnit 2.   

KFST klassificerer en virksomhed som maverick i fire afgørelser. Disse er 

Telenor/Tele 2187, Vilomix/Hatting-KS,188 DLG/Danish Agro/Aarhusegnens 

Andel189 og SE/Boxer.190 Selvom det kun er i disse fire afgørelser KFST klas-

sificerer en maverick er andre af KFST’s afgørelser af betydning. Afgørelser 

der vurderer, hvorvidt en virksomhed er en maverick eller ej, kan ligeledes 

give indblik i de kriterier KFST baserer deres vurdering på. Afgørelser, som 

 
186 Lovbekendtgørelse nr. 155 af 01/03/2018, Konkurrenceloven § 15, stk. 3, 2. pkt.  
187 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. august 2007 – Telenor/Tele 2. Det er ikke helt klart, hvorvidt KFST 

decideret mener, at Tele2 har været maverick eller kun i et vist omfang har været maverick, fordi klassificeringen heraf er 

inkonsistent. Det fremgår således af s. 6 at ”Konkurrencestyrelsens umiddelbare vurdering, at Tele2 i et vist omfang har og 

har haft rolle som ”maverick” på detailmarkedet for fastnettelefoni.” (min understregning). Senere i afgørelsen på s. 10 

fremgår det derimod ” Tele2 vil efter fusionen fortsat kunne have rollen som ”maverick” på markedet for fastnettelefoni.” 

Således er vurderingen i sidstnævnte citat, at Tele2 har været en maverick, hvorimod det forrige blot tildelte det maverick 

egenskaber. I denne artikel vil afgørelsen blive talt med som en afgørelse, der klassificerer en virksomhed som en maverick. 
188 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013 – Vilomix/Hatting-KS. 
189 Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 –  DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel. 
190 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer. 
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Tryg/Alka,191 hvor begrebet bliver diskuteret kan ligeledes bidrage til forstå-

elsen af KFST’s brug af begrebet.  

Nogle indledende observationer skal først laves om de kriterier KFST bruger 

i deres vurdering af, hvorvidt en virksomhed er en maverick eller ej, og hvor-

vidt disse kriterier er i overensstemmelse med dem Kommissionen bruger i 

praksis. Herefter vil begrebets brug under de to skadesteorier blive under-

søgt. KFST, som Kommissionen, bruger begrebet under begge skadesteo-

rier.  

3.1. Karakteristika Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger vægt 

på i praksis  

3.1.1. Maverickens størrelse 

I overensstemmelse med teorien og Kommissionens praksis forbinder KFST 

også mavericks med mindre selskaber. I Telenor/Tele 2 havde mavericken, 

Tele 2, en markedsandel på 5,6 % på markedet for fastnettelefoni.192 I Glo-

balConnect/Nianet fandt KFST det stadig relevant at understrege, at Nianet 

ikke var en maverick, selvom Nianet havde en markedsandel på [0-5] %.193 

Som Kommission har KFST også klassificeret virksomheder med en højere 

markedsandel som mavericks, se hertil f.eks. SE/Boxer, der klassificerede 

Boxer som maverick, der havde en markedsandel på [10-20] %194 og 

Vilomix/Hatting-KS, hvor KFST klassificerede Hatting-Vet som maverick, 

hvor Hatting-Vet havde en markedsandel på [10-20] %.195 

Der er således ikke noget bemærkelsesværdigt i forbindelse med den stør-

relse, en virksomhed kan have, når KFST vurderer, om virksomheden er en 

maverick. 

 

 
191 Konkurrencerådets afgørelse af 5. november 2018 – Tryg/Alka. 
192 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. august 2007 – Telenor/Tele 2, s. 5. Der er en procentmæssigforskel 

på 5.6 % i Telenors markedsandel før og efter fusionen målt på abonnementer i skemaet på side 5.  
193 Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2018 - GlobalConnect/Nianet, pkt. 39. 
194 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer pkt. 535. 
195 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013 – Vilomix/Hatting-KS. pkt. 418. 
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3.1.2. Aggressiv konkurrent 

I overensstemmelse med Kommissionens praksis lægger KFST vægt på, at 

en maverick er en virksomhed, der konkurrerer aggressivt på markedet.196  

I overensstemmelse med Kommissionens praksis har KFST inddraget fak-

torerne, forøgelse af markedsandele, prisaggressivitet og innovation for at 

understøtte, at virksomheden konkurrerer aggressivt, men, som det vil blive 

beskrevet i de følgende afsnit, synes KFST ikke altid at være konsekvente i 

brugen af disse faktorer, og ligeledes synes standarden for at identificere en 

maverick at være mere uklar. Hertil kommer, at KFST synes at have lagt 

vægt på kriterier, som Kommissionen ikke tidligere har gjort.   

3.1.2.1. Markedsandele 

KFST har i flere afgørelser lagt vægt på stigende markedsandele som indi-

kation på, at en virksomhed er en maverick, men der er også afgørelser, hvor 

udviklingen i maverickens markedsandele ikke omtales. Generelle udtalel-

ser fra KFST og samtlige de afgørelser, hvor KFST har klassificeret en ma-

verick, vil i det følgende blive inddraget for at analysere, hvilken vægt fak-

toren tillægges.  

I Lemvigh Muller/AO Johansen udtalte KFST:   

”Der er… ikke i øjeblikket en aktør på markedet, som udfylder rollen som 

maverick, der gennem en aggressiv pris og rabatpolitik, har formået at 

erobre markedsandele af betydning.”197 (Min understregning).  

KFST synes her at finde det centralt ved klassificeringen af en maverick, at 

denne har formået at øge sine markedsandele.  

I Telenor/Tele 2198 klassificerede KFST Tele 2 som maverick, men det frem-

går ikke, hvorvidt Tele 2’s markedsandele var steget eller ej. Afgørelsen må 

dog ses i det lys, at fusionen ikke gav anledning til betænkeligheder, hvorfor 

 
196 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. august 2007 – Telenor/Tele 2, s. 6. 
197 Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 – Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O. pkt. 1135. I paragraf 1320 

bruges en lignende formuleringen, men ordene ”af betydning” udelades.  
198 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. august 2007 – Telenor/Tele 2. 
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analysen er begrænset. Det kan således ikke udledes om en forøgelse af mar-

kedsandelene, var af betydning eller ej.  

I Vilomix/Hatting-KS, hvor KFST klassificerede Hatting-vet som maverick, 

havde Hatting-Vet på ca. 2.5 år opnået en markedsandel på [10-20] %.199  

Som nævnt ovenfor, så er både SE/Boxer200 og DLG/Danish Agro/Aarhuseg-

nens Andel201 afgørelser, der indeholder mavericks. Fælles for disse to ma-

verick-afgørelser er, at KFST intetsteds lægger vægt på eller blot nævner, 

hvorvidt maverickens markedsandele er steget eller ej. Kommissionen har i 

samtlige afgørelser, hvor de klassificerer en maverick, inddraget udviklingen 

i markedsandelene. Det er derfor påfaldende, at KFST i to ud af fire afgørel-

ser, hvor den klassificerer en virksomhed som maverick helt undlader dette.  

Som det fremgår af afsnit 2.1.2.1. ovenfor, så er det en indikation på, at en 

virksomhed er en maverick, hvis dennes markedsandele er steget, men også 

omvendt at den ikke er det, hvis dens markedsandele har været stabile eller 

faldende. Det er derfor aldrig ligegyldigt, hvordan markedsandelene har ud-

viklet sig, da det altid vil være en del af den samlede vurdering angående, 

hvorvidt virksomheden har konkurreret aggressivt på priser og/eller innova-

tion. Det er således kritisabelt, at KFST har undladt dette i flere afgørelser, 

hvor de klassificerer en maverick. Ved at undlade at inddrage det i alle af-

gørelserne baseres den samlede vurdering ikke på alle relevante faktorer, og 

afgørelsen risikerer således at blive materielt forkert.  

Udviklingen i markedsandele er kun en indikation på, at virksomheden er en 

maverick eller ej, men det er en del af den samlede vurdering og skal derfor 

inddrages. KFST vil stadig kunne klassificerer en virksomhed som mave-

rick, hvis den har gode argumenter herfor, men at undlade at inddrage fak-

toren er derimod kritisabelt.  

 
199 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013 – Vilomix/Hatting-KS, pkt. 425.  
200 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer 
201 Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 – DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel 
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Samlet om faktoren ”stigning i markedsandele” ved KFST’s vurdering må 

det siges, at det er kritisabelt, at det ikke altid indgår i KFST’s vurdering. 

3.1.2.2. Lave priser 

Det blev konkluderet i afsnit 2.1.2.2., at når Kommissionen klassificerer en 

maverick udelukkende på pris, så har denne de laveste priser på markedet. 

Det skal derfor i dette afsnit undersøges, hvorvidt KFST bruger samme stan-

dard, når den lægger vægt på prisaggressivitet i sine afgørelser. Til brug for 

denne undersøgelse vil generelle udtalelser og samtlige maverick-afgørelser 

blive inddraget.  

Generelt om mavericks har KFST flere gange lagt vægt på, at en aggressiv 

prispolitik har betydning for vurderingen.202 Endvidere har KFST i tre ud af 

de fire maverick afgørelser lagt vægt på priser. 

I Vilomix/Hatting-KS fremgår det, at mavericken, Hatting-Vet, havde kon-

kurreret aggressivt på prisen:  

”… en meget aktiv konkurrent på markedet, der på knap 3 år har opnået en 

betydelig markedsandel på [10;20] pct. og som har vundet markedsandele 

ved at konkurrere aggressivt på prisen.”203 (Min understregning). 

Afgørelsen indeholder ikke nogen direkte konklusion på, hvorvidt mave-

ricken var den billigste aktør på markedet, men når en aktør på knap 3 år kan 

erobre [10-20] % af markedsandelene, er det svært at konkludere andet, end 

at denne aktør var markant billigere end de andre på markedet.  

I DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel204 er der ligeledes lagt vægt på, at 

mavericken205 havde tilbudt fordelagtige priser206 og udøvet et væsentligt 

 
202 Se f.eks. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 – Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O, pkt. 1135 og 

Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2018 - GlobalConnect/Nianet, pkt. 953.  
203 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013 – Vilomix/Hatting-KS, pkt. 468. 
204 Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 –  DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel 
205 Som det vil fremgå af 5.2.1. er der i afgørelsen 2 ”mavericks”, Aarhusegnens Andel a.m.b.a. som der tales om her og 

ATR Landhandel, som KFST mener i det kontrafaktiske scenarie vil blive en maverick. Grundet ATR bliver maverick i 

fremtiden har det ikke været relevant at se, hvad de mener om dens priser, da det ikke på dette tidspunkt vil have været 

relevant.  
206 Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 –  DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel, pkt. 490. 
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konkurrencepres på markedet.207 Det er svært ud fra informationen i afgø-

relsen at udlede, hvorvidt virksomheden var den billigste konkurrent på mar-

kedet, men priserne er indgået i en vurdering af det konkurrencepres virk-

somheden havde udøvet.  

Selvom Telenor/tele 2 ikke gav anledning til problemer fandt KFST stadig i 

deres maverick-vurdering, at mavericken, Tele 2, havde haft de laveste pri-

ser i flere produktområder.208 

KFST synes ikke på samme måde at lægge vægt på priser i SE/Boxer,209 der 

mest af alt klassificerede Boxer som maverick grundet, at Boxer tilbød frit 

valg af TV-kanaler. Afgørelsen hviler således på Boxers innovative rolle. 

Det kunne kritiseres, at der ikke foretages en vurdering af, hvorvidt Boxer 

tillige var den billigste aktør, men som beskrevet i afsnit 2.1.2.3 synes der 

ikke at være noget til hinder for en maverick klassificeres udelukkende på 

innovation, hvis virksomheden stadig kan siges at konkurrere lige så aggres-

sivt som en maverick. Den manglende vurdering af priser betyder blot, at 

KFST vil skulle kunne begrunde klassificeringen ud fra innovation alene.  

Samlet om KFST’s brug af faktoren prisaggressivitet ses det, at KFST læg-

ger vægt på priser, når de klassificerer en virksomhed som maverick. Som 

anført har mavericken i Kommissionens praksis de laveste priser. Det er ikke 

ud fra KFST’s afgørelser klart om de anlægger samme standard som Kom-

missionen. I afgørelser, hvor KFST alene lægger vægt på priser og ikke til-

lige innovation, bliver det nødt til at være klart, at mavericken er den billig-

ste, hvis KFST’s praksis skal være i overensstemmelse med Kommissio-

nens. Selvom Kommissionen ikke altid beskrev mavericken som den billig-

ste, kunne det udledes, at den var det. Det kan ikke på samme måde udledes 

af KFST’s praksis, da det beror på generelle udtalelser.  

 
 

 

 
207 Ibid., pkt. 19. 
208 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. august 2007 – Telenor/Tele 2, s. 7. 
209 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer 
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3.1.2.3. Innovation 

I SE/Boxer210 lagde KFST i deres maverick-vurdering særligt vægt på inno-

vation. KFST frygtede, at fusionen ville medføre reduceret innovation.211 

Det interessante ved denne afgørelse er, at den udelukkende synes at klassi-

ficere Boxer som maverick grundet muligheden for frit valg af kanaler hos 

Boxer. En maverick-vurdering udelukkende baseret på innovation er ikke set 

i Kommissionens praksis, men som vurderet i afsnit 2.1.2.4 synes der ikke 

at være noget til hinder herfor.  

KFST tillægger, i overensstemmelse med Kommissionens praksis og teo-

rien, innovation en betydelig rolle i maverick-vurderingen, og der er således 

ikke anledning til kritik på dette punkt.   

3.1.2.4. Andre faktorer  

Ud over de faktorer som Kommissionen har lagt vægt på i praksis, synes 

KFST tillige at have lagt vægt på nogle særegne faktorer, når KFST har fo-

retaget en maverick-vurdering.  

KFST lagde i Telenor/Tele 2212 blandt andet vægt på, at der var brugt gade-

sælgere.213 I DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel214 lagde KFST vægt på, 

at mavericken havde opsøgt nye kunder trods transportomkostninger blandt 

andet ved at krydse Storebæltsbroen.215 

I vurderingen af, hvorvidt der er konkurreret aggressivt, lægger KFST såle-

des vægt på, om virksomheden konkurrerer på en anden måde end sine kon-

kurrenter. Når der lægges vægt på brugen af gadesælgere og villigheden til 

at krydse Storebæltsbroen synes KFST også at tillægge det betydning, hvor 

meget virksomheden markedsfører sig og er villig til at gøre for at skaffe nye 

kunder.   

 
210 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer 
211 Ibid., pkt. 551 og 611.  
212 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. august 2007 – Telenor/Tele 2. 
213 Ibid., s. 6 
214 Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 – DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel 
215 Ibid., pkt. 490.  
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Kommissionen har ikke lagt vægt på sådanne metoder for at skaffe kunder. 

Sådanne metoder synes også at savne relevans for en maverick-vurdering. 

At bruge gadesælgere og være villig til at krydse Storebæltsbroen for at 

skaffe kunder er i sig selv fint nok, og kan være en måde at skaffe nye kunder 

på. Hvis særegne metoder som de omtale er effektive og giver flere kunder, 

og derved en større markedsandel, så vil det give udslag i en af de faktorer, 

Kommissionen allerede lægger vægt på, nemlig at der er sket en stigning i 

markedsandelene. Hvis de omvendt ikke er effektive, og det ikke udmønter 

sig i flere kunder og dermed større markedsandel er det svært at se, hvorfor 

disse metoder skulle være relevante for en maverick-vurdering. Er de ikke 

effektive øger de ikke det konkurrencepres mavericken udsætter markedet 

for og er således uden betydning.   

Maverick-vurderingen bør være i stil med Kommissionens således, at der 

lægges vægt på, hvorvidt markedsandelene er steget eller ej. Hvis en af grun-

dene til, at markedsandelene er steget, er fordi, der er brugt særegne metoder 

som gadesælgere eller en villighed til at krydse Storebæltsbroen, er det i sig 

selv fint nok, men det er uden betydning for maverick-vurderingen. Hvad 

der har fået markedsandelen til at stige, er ikke vigtigt, det vigtige er, at den 

er steget. Hvis det tillades, at der lægges vægt på særegne metoder til at 

skaffe kunder, vil dette kunne fungere som en ekstra faktor KFST kan lægge 

vægt på. Kan KFST således ikke bevise, at markedsandelene er steget, kan 

de falde tilbage på disse særegne måder at skaffe kunder på, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt, da det bliver en anden end Kommissionens vurdering, der 

bliver foretaget.  

3.1.3. Særligt om mavericks under koordinerede virkninger 

Som det fremgår af afsnit 2.1.3 lægger Kommissionen vægt på, om virksom-

heden den vil klassificere som maverick har karakteristika, der gør, at denne 

vil foretrække konkurrence fremfor at koordinere. KFST lægger intetsteds 

vægt på, hvorvidt virksomheden den klassificerer som maverick har sådanne 

karakteristika. Dette kan ikke siges at være i overensstemmelse med Kom-

missionens praksis. Det vil blive nærmere omtalt i afsnit 3.2.1. 
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3.1.4. Konklusion om maverickens karakteristika 

Overordnet lægger KFST vægt på de samme faktorer som Kommissionen, 

når KFST klassificerer en maverick. Det er dog kritisabelt, at KFST ikke 

altid undersøger udviklingen af maverickens markedsandele, da disse altid 

vil have betydning for vurderingen. Selvom de ikke er steget skal de medta-

ges, da de i så fald er et argument i parternes favør. KFST må argumentere 

uden om dette, men ikke ignorere faktoren. I forhold til priser, er det ikke 

klart, om KFST har den samme standard som Kommissionen, da det ikke 

altid er muligt at udlede, hvorvidt de mavericks KFST klassificerer har de 

laveste priser. KFST må gøre dette klart. Hertil kommer, at KFST har lagt 

vægt på faktorer Kommissionen ikke har, og som heller ikke synes at høre 

til i en maverick vurdering. Alt i alt afviger Kommissionens maverick-vur-

dering fra Kommissions på en række punkter. 

3.2. Brugen af maverick-begrebet under koordinerede virkninger 

Formålet med dette afsnit er at undersøge, hvorvidt KFST når de bruger ma-

verick-begrebet under skadesteorien koordinerede virkninger, bruger det i 

overensstemmelse med Kommissionens praksis. KFST har overvejet mave-

rick-begrebet flere gange under koordinerede virkninger.216 Særligt er afgø-

relsen i DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel217 af betydning, da det er 

den eneste afgørelse under koordinerede virkninger, hvor KFST klassificerer 

en virksomhed som maverick.  

3.2.1. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 – DLG/Danish 

Agro/Aarhusegnens Andel 

Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (herefter DLG) og Danish Agro 

a.m.b.a. (herefter DA) havde anmeldt en overtagelse af Aarhusegnens Andel 

a.m.b.a. (herefter AAA). Grunden hertil var, at AAA var nødlidende og var 

trådt i betalingsstandsning. Grundet koordinerede virkninger hæmmede fu-

sionen den effektive konkurrence betydeligt på flere af de berørte 

 
216 Se hertil f.eks. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 – Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O, Konkurren-

cerådets afgørelse af 30. maj 2018 - GlobalConnect/Nianet og Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 – DLG/Da-

nish Agro/Aarhusegnens Andel.  
217 Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 – DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel. 
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markeder.218 Vurderingen af fusionen var dog i vid udstrækning ens for disse 

markeder.219 

På markederne var der to store indkøbssamarbejder, DLA-samarbejdet som 

DA var medlem af og DLG/AD samarbejdet DLG var medlem af.220 AAA 

og ATR Landhandel (herefter ATR) indgik ikke i nogle danske indkøbssam-

arbejder.221 Fusionen ville medføre, at ATR var den eneste aktør på marke-

det, der ikke indgik i et af de indkøbssamarbejder. KFST lagde til grund, at 

det kontrafaktiske scenarie til fusionen var, at AAA ville gå konkurs og en 

udenlandsk aktør222 ville overtage produktionsanlægget i Galten og lager- og 

skibsanløbsfaciliteterne på Århus Østhavn.223 ATR ville i det kontrafaktiske 

scenarie have en markedsandel på [10-20] % og adgang til produktions- og 

lagerkapacitet i Danmark. Hvis fusionen derimod blev gennemført ville 

ATR ikke have adgang til produktions- og lagerkapacitet, og ATR’s mar-

kedsandele ville forblive på [0-10] %.224 KFST lagde endvidere til grund, at 

det grundet det tætte samarbejde mellem aktørerne i indkøbssamarbejderne 

i et vist omfang var nødvendigt at betragte dem under ét.225 Summen af virk-

somhedernes markedsandele i begge indkøbssamarbejder var [40-50] %. 

Afgørelsen er central for forståelsen af KFST’s brug af maverick-begrebet 

af to grunde. For det første, fordi KFST var af den holdning, at AAA var en 

maverick, og for det andet, at ATR ville blive en maverick i det kontrafakti-

ske scenarie.  

3.2.1.1. Aarhusegnens Andel a.m.b.a. 

KFST var af den opfattelse at med ”AAA’s exit fra markedet vil markedet 

miste en maverick.”226 KFST anså således AAA for at være en maverick. 

Det fremgår ikke, hvorvidt AAA havde formået at forøge sine markeds-

 
218 Ibid., pkt. 721. Der er tale om markedet for salg af færdigfoder til svin, markedet for salg af færdigfoder til kvæg, markedet 

for salg af færdigfoder til fjerkræ, markedet for salg af foderråvarer samt markedet for salg af planteværn. 
219 Ibid., pkt. 33.  
220 Ibid., pkt. 17. 
221 Ibid., pkt. 5 og 14. 
222 Det fremgår ikke eksplicit, men der er tale om ATR.  
223 Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 – DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel, pkt. 28-29. 
224 Ibid., pkt. 39. 
225 Ibid., pkt. 36.  
226 Ibid., pkt. 492.  
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andele, men i forhold til vurderingen af den aggressive konkurrenceadfærd 

lagde KFST vægt på, at AAA havde tilbudt fordelagtige priser og opsøgt nye 

kunder på trods af transportomkostninger, bl.a. ved at krydse Storebælts-

broen.227 AAA havde derudover hidtil udøvet et væsentligt konkurrencepres 

på grovvaremarkederne.228  

KFST’s maverick-vurdering synes således mest af alt at basere sig på pris-

aggressivitet, hvilket der ifølge Kommissionens praksis ikke er noget galt 

med. Dog fremgår det ikke, at AAA var den billigste aktør på markedet, 

hvilket efter Kommissionens praksis synes at være et krav, jf. afsnit 2.1.2.2. 

Som kommenteret i afsnit 3.1.2.1 er det kritisabelt, at udviklingen i markeds-

andele ikke bliver inddraget i vurderingen.  

Derudover har KFST valgt at klassificere AAA som en maverick, selvom 

AAA er meget tæt på at gå konkurs. Dette er ikke foreneligt med maverick-

begrebet. Maverick-begrebet under koordinerede virkninger bliver brugt om 

firmaer, der har karakteristika, der gør, at det er mere fordelagtigt for dem at 

konkurrere, end det er at koordinere. Mavericken begrænser således den ko-

ordinering, de andre aktører ville iværksætte, havde mavericken ikke været 

på markedet. Et firma, der er ved at gå konkurs og er gået i betalingsstands-

ning, kan ikke siges at opfylde en sådan rolle, da de andre firmaer, velvi-

dende at denne ”maverick” går konkurs, vil kunne ignorere den. De andre 

aktører skal i et sådant tilfælde ikke frygte, at mavericken stjæler kunder i 

tilfælde af, at de koordinerer en stigning af priserne.  

Med den begrænsede information, der fremgår af afgørelsen om AAA, er det 

svært at kigge det efter i sømmene, om vurderingen er korrekt. Når KFST 

intetsteds nævner, hvilke karakteristika AAA skulle have, der gør, at den har 

foretrukket konkurrence fremfor koordinering, tyder det dog på, at klassifi-

ceringen af AAA som maverick ikke er korrekt. Men selv hvis det antages, 

at AAA tidligere har været en maverick på markedet, så er det stadig tvivl-

somt om fusionen ville føre til at markedet ville ”miste en maverick”. Den 

eventuelle maverick var mistet, da den gik konkurs. Mavericken var således 

 
227 Ibid., pkt. 490.  
228 Ibid., pkt. 19.  
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mistet, om der var en fusion eller ej. At sige, at det er fusionen, der fører til, 

at mavericken vil blive mistet synes ikke at være korrekt.  

3.2.1.2. ATR Landhandel 

Det er hernæst centralt at undersøge ATR, fordi KFST mener, at ATR kan 

agere maverick, hvis fusionen ikke gennemføres:  

”I det kontrafaktiske scenarie overtager ATR produktionsanlægget i Galten 

og kan således agere som maverick på markedet idet ATR vil få mulighed 

for at levere svinefoder til landmænd længere nordpå i Jylland og med en 

større volumen, end de har mulighed for i dag. Hvis fusionerne gennemføres 

vil ATR på grund af mangel på produktions- og lagerfaciliteter fortsat have 

begrænsede muligheder for at agere maverick.”229  

Det skal således undersøges, hvad der gør, at ATR går fra at have karakter 

af en maverick230 til at være en maverick i det kontrafaktiske scenarie.231  

ATR’s markedsandele vil stige fra [0-10] % til [10-20] %, men KFST lægger 

ikke vægt på, at denne stigning i sig selv skulle have betydning. Det er kor-

rekt, da det er uden betydning, hvilken af disse størrelser en maverick har 

angående en maverick-vurdering.  

Derimod lægger KFST vægt på, at ATR førhen har manglet essentiel lager- 

og produktionskapacitet til at agere som egentlig maverick. ATR kunne kun 

konkurrere om de 10 % største landmænd, og var således begrænset i dens 

mulighed for at konkurrere om samtlige landmænd i Danmark.232 Ved over-

tagelsen af produktionsanlægget i Galten ville ATR få mulighed for at levere 

til landmænd længere nordpå i Jylland og med større volumen.233 Det cen-

trale er således, at ATR i det kontrafaktiske scenarie ikke længere er begræn-

set i konkurrencen om landmænd. KFST’s argument er således korrekt. Har 

ATR kun mulighed for at konkurrere om de 10 % største landmænd, vil ATR 

ikke kunne udfylde rollen som maverick og begrænse koordineringen på de 

 
229 Ibid., pkt. 492.  
230 Ibid., pkt. 491. 
231 Ibid., pkt. 492. 
232 Ibid., pkt. 491. 
233 Ibid., pkt. 492. 
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andre 90 %.  De to indkøbssamarbejder vil således kunne stiltiende koordi-

nere hos de landmænd ATR ikke kunne udbyde til. Når ATR i det kontra-

faktiske scenarie omvendt kan konkurrere om flere landmænd, vil de to ind-

købssamarbejder skulle forholde sig til ATR, og det er muligt, at ATR vil 

spille en maverick-rolle, der begrænser en eventuel koordinering. Der er dog 

nogle kritikpunkter til en sådan argumentation for en maverick, der vil blive 

gennemgået lige nedenfor. 

For det første var vurderingen af ATR som maverick baseret på et skøn over 

fremtiden. KFST vurderede, at ATR ville agere aggressivt på markedet. Ma-

verick-vurderingen var således ikke baseret på, hvad ATR faktuelt havde 

gjort, men forventedes at gøre. De sædvanlige faktorer, stigning i markeds-

andele, prisaggressivitet og innovation var således ikke i fokus.  

For det andet var KFST, uden begrundelse, af den opfattelse, at ATR ville 

foretrække konkurrence frem for koordinering. Som beskrevet i afsnit 1.2.1 

agerer en maverick som den gør, fordi den har karakteristika, der giver den 

incitamenter til at afvige fra koordineringen. KFST beskrev ikke, hvilke ka-

rakteristika ATR skulle have, der ville give den dette incitament.  

Det kunne anføres, at ATR havde samme størrelse som mavericken, H3G, i 

Hutchinson 3G UK/ Telefonica Ireland,234 hvor størrelsen netop var et argu-

ment for at klassificere H3G som maverick, fordi mindre firmaer ville få 

mindre ud af koordination.235 Men dette argument kan ikke overføres til 

denne sag, da der var mange virksomheder med en mindre markedsandel end 

ATR på markedet.236 Ligeledes kan et eventuelt argumentet om, at der skulle 

opnås stordriftsfordele for, at det blev profitabelt for ATR at drive forretning 

ikke bruges, da der som nævnt er mindre virksomheder, som KFST mente, 

ville foretrække koordinering.  

Det eneste, der kunne argumenteres for var et karakteristika, der kunne støtte 

i maverick-vurderingen, var, at ATR ikke var med i et af indkøbs-

 
234 Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 i sag M.6992 - Hutchinson 3G UK / Telefonica Ireland 
235 Se afsnit 3.2.2.  
236 Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2010 – DLG/Danish Agro/Aarhusegnens Andel, pkt. 34.  
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samarbejderne. Dette kan imidlertid ikke ses som ensbetydende med, at ATR 

ville foretrække konkurrence. Det afgørende for om ATR ville foretrække 

konkurrence, var ikke om det er med i et indkøbssamarbejde, men hvorvidt 

ATR havde de økonomiske incitamenter til det. Dette fremgår intetsteds.  

I strid med Kommissionens praksis har KFST således klassificeret en mave-

rick under koordinerede virkninger, selvom denne ikke havde særlige karak-

teristika, der understøttede, at denne ville foretrække konkurrence fremfor 

koordinering.237   

KFST’s klassificering af AAA og ATR som mavericks er i strid med Kom-

missionens praksis, da vurderingen ikke er understøttet af, hvilke incitamen-

ter de har til at foretrække konkurrence.  

3.2.2. Delkonklusion 

Samlet om KFST’s brug af maverick-begrebet under skadesteorien koordi-

nerede virkninger, må det konkluderes, at der er grund til kritik. KFST be-

grunder ikke klassificeringen af mavericks under koordinerede virkninger 

med de karakteristika mavericken har, der gør det mere fordelagtigt for den 

at konkurrere end at koordinere. Dette er ikke i overensstemmelse med Kom-

missionens praksis, hvor der konsekvent lægges vægt på de karakteristika 

mavericken har, der giver den incitamentet til at konkurrere. Det fremgår 

heller ikke af afgørelserne, at de mavericks KFST identificerer på nogle 

måde skulle have disse incitamenter. KFST’s brug af maverick-begrebet un-

der koordinerede virkninger kan således ikke siges at være i overensstem-

melse med hverken Kommissionens retningslinjer eller Kommissionens 

praksis.  

3.3. Brugen af maverick-begrebet under ikke-koordinerede         

virkninger 

KFST, som Kommissionen, har flere gange brugt maverick-begrebet under 

skadesteorien ikke-koordinerede virkninger. I afsnit 2.3.1 blev det konklu-

 
237 For Kommissionens praksis i forhold til, at der skal lægges vægt på karakteristika, der begrunder, at virksomheden vil 

foretrække konkurrence se afsnit 3.1.3, 3.2.1 og 3.2.2. 
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deret, at Kommissionen legitimerer maverick-begrebet under ikke-koordi-

nerede virkninger ved at bruge det under begrebet important competitive 

force. Den danske version af Kommissionens retningslinjer bruger formule-

ringen ”betydelig konkurrencemæssig faktor”,238 men for at holde termino-

logien konsekvent, vil important competitive force også blive brugt i de næ-

ste afsnit.  

Inden nogle af de afgørelser, hvor Kommissionen har klassificeret en virk-

somhed som maverick under skadesteorien ikke-koordinerede virkninger 

bliver analyseret, vil det først undersøges, om KFST, som Kommissionen, 

legitimerer brugen af maverick-begrebet under ikke-koordinerede virknin-

ger ved at bruge det under begrebet important competitive force.  

3.3.1. Maverick som important competitive force 

Som det vil fremgå af det følgende, er det i nogle afgørelser svært at udlede, 

at KFST mener, at maverick-begrebet henhører under begrebet important 

competitive force.  

I nogle af KFST’s maverick afgørelser fremgår det tydeligt, når de taler om 

mavericks generelt. Se f.eks. Telenor/Tele 2.239  

KFST synes ikke at bruge maverick-begrebet under begrebet important com-

petitive force i Vilomix/Hatting-KS,240 når de klassificerer Hatting-Vet som 

maverick.  

Heller ikke i SE/Boxer241 legitimerer KFST brugen af maverick-begrebet un-

der ikke-koordinerede virkninger, ved at lægge det under begrebet important 

competitive force. Derimod er det under afsnittet, ”5.2.8.3.8.2 Potentiel kon-

kurrence/virksomhedstilgang”, hvor Boxer omtales som maverick.  

 
 

 
238 Se overskriften til Kommissionens retningslinjer i den danske version.  
239 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. august 2007 – Telenor/Tele 2.s. 6. Den vurdering, der laves er en 

important competitive force-vurdering.  
240 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013 – Vilomix/Hatting-KS. 
241 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer 
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3.3.1.1. Konkurrencerådets afgørelse af 5. november 2018 – Tryg/Alka 

Den senere afgørelse, Tryg/Alka,242 klassificerede ikke en virksomhed som 

maverick, men i afgørelsen gennemgik KFST praksis vedrørende de forskel-

lige faktorer Kommissionen og KFST havde lagt vægt på ved elimineringen 

af en important competitive force.243 I denne gennemgang oplistes en række 

momenter, der er blevet tillagt betydning. Under momentet ”aggressiv pris-

føring, herunder lave priser og/eller høje rabatter” bliver der eksplicit refe-

reret til punkt 17 i afgørelsen Vilomix/Hatting-KS.244 Punkt 17 i Vilomix/Hat-

ting-KS klassificerer eksplicit Hatting-Vet som maverick. Selvom det ikke 

fremgår eksplicit af Vilomix/Hatting-KS synes KFST således at mene, at 

Hatting-Vet var en important competitive force.  

I et andet moment omhandlende innovation referer KFST til punkt 620 i 

SE/Boxer.245 Dette punkt omtaler eksplicit Boxer som en maverick. Selvom 

det ikke synes at kunne læses ud af punkt 620246 i SE/Boxer, at der foretages 

en important competitive force vurdering, så tager KFST afgørelsen som 

indtægt for, at en sådan vurdering foretages.  

Selvom det ikke fremgår eksplicit af de enkelte maverick-afgørelser giver 

KFST i Tryg/Alka udtryk for, at maverick-begrebet henhører og legitimeres 

under begrebet important competitive force.  

3.3.2. Maverick afgørelser under ikke-koordinerede virkninger 

3.3.2.1. Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013 – Vilomix/Hatting-KS 

Vilomix/Hatting-KS247 er den af KFST’s afgørelser, der af alle maverick-af-

gørelserne, bedst stemmer overens med Kommissions brug af maverick-be-

grebet i praksis. Mavericken, Hatting-Vet, havde på knap tre år formået at få 

en markedsandel på [10-20] %,248 og havde haft en særlig aggressiv 

 
242 Konkurrencerådets afgørelse af 5. november 2018 – Tryg/Alka. 
243 Ibid., pkt. 514.  
244 Ibid., pkt. 514 n 226. 
245 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer 
246 Punktet indeholder følgende: ”Boxer har medvirket til at øge konkurrencen på markedet, dels ved at give alle husstande 

en mulighed for at modtage betalings-tv via DTT-nettet og dels ved at introducere frit valg og muligheden for at købe tv-

kanaler enkeltvis. Boxer har således været en maverick/first mover på en række områder på markedet.” Dette er svært at se 

som en important competitive force vurdering.  
247 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013 – Vilomix/Hatting-KS 
248 Ibid., pkt. 468. 
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prissætning, der havde medført lavere priser for kunderne på markedet.249 

Det fremgår ikke eksplicit af afgørelsen, at Hatting-Vet var den billigste ak-

tør, men det er svært at argumentere for andet, når så betydelige markedsan-

dele er opnået på blot 3 år, og at Hatting-Vet havde formået at presse priserne 

ned.  

Vilomix/Hatting-KS er således et klart eksempel på, at KFST formår at bruge 

maverick-begrebet korrekt, som det er forstået i Kommissionens praksis.  

3.3.2.2. Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer 

Det centrale i KFST’s afgørelse er markedet for detaildistribution af tv-ka-

naler til individuelle kunder, hvor KFST anførte, at Boxer var en maverick. 

Afgørelsen er af interesse, fordi det er den eneste af både Kommissionens 

og KFST’s maverick-afgørelser, der ikke lægger vægt på, at mavericken har 

været prisaggressiv. KFST anførte dog, at Boxers frit valg-produkt gør det 

muligt for forbrugerne at tilpasse deres udgifter til deres faktiske forbrug.250 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at Boxer nødvendigvis er billigere. Bo-

xers priser synes heller ikke billigere end konkurrenternes, som de bliver 

beskrevet i afgørelsens pkt. 592-593.  

Det fremgår ikke, hvordan Boxers markedsandele har udviklet sig. Det er 

som beskrevet i afsnit 3.1.2.1 kritisabelt, da det altid er relevant. Ligeledes 

fremgår det ikke, hvorvidt KFST anså Boxer som havende været en særlig 

aggressiv konkurrent eller ej. Dog synes KFST af den holdning, at Boxer har 

øget konkurrencen blandt distributørerne.251  

Derimod lagde KFST vægt på, at Boxer dels ved at give alle hustande mu-

lighed for at modtage betalings-tv via DTT nettet, og dels ved at introduce-

rede frit valg og muligheden for at købe tv-kanaler enkeltvis, havde haft en 

maverick-rolle.252 Boxers frit valg-produkt indebar, at det var muligt for kun-

den kun at modtage free to air-kanalerne og en eller flere betalingstv-kanaler. 

KFST’s betænkeligheder ved fusionen var, at fusionen dels ville føre til en 

 
249 Ibid., pkt. 17. 
250 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer, pkt. 592 
251 Ibid., pkt. 598. 
252 Ibid., pkt. 620. Særligt om frit valg se 34, 44, 47.   
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forøget risiko for, at SE afskaffede eller begrænsede Boxers frit valg-pro-

dukt253 og dels ville begrænse fremtidig innovation.254  

KFST baserede således deres maverick-vurdering alene på, at Boxer som frit 

valg-udbyder havde været innovativ, og at fremtidig innovation ville blive 

mistet ved fusionen. Der synes ikke at være noget i vejen for, at en maverick 

identificeres alene på, at denne er innovativ. Det må dog være et krav, at 

denne er så innovativ, at den kan anses som en særlig aggressiv konkurrent. 

At Kommissionen ikke før udelukkende har baseret deres vurdering på in-

novation, er ikke ensbetydende med, at KFST af denne grund ikke bruger 

begrebet i overensstemmelse med Kommissionen praksis. Hvis virksomhe-

den kan siges at konkurrere særligt aggressivt, selvom dette alene er baseret 

på innovation kan der ikke være noget i vejen herfor. Det er imidlertid svært 

at udlede, hvorvidt det er tilfældet i denne sag.  

3.3.3. Konklussion på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens brug af        

maverick-begrebet under ikke-koordinerede virkninger 

Samlet om KFST’s brug af maverick-begrebet under ikke-koordinerede 

virkninger, kan det konkluderes, at det i overensstemmelse med Kommissi-

onens praksis legitimeres ved at blive henført under begrebet important com-

petitive force. Modsat afgørelserne under koordinerede virkninger synes 

KFST at have en større forståelse af begrebet, når det bruges under ikke-

koordinerede virkninger. At klassificerer Hatting-Vet som maverick er fuldt 

i overensstemmelse med Kommissionens praksis. Det eneste kritikpunkt er, 

at markedsandelene ikke bliver omtalt i SE/Boxer, men dette synes at være 

en generel fejl KFST laver.  

 

 

 

 
253 Ibid., pkt. 610. 
254 Ibid., pkt. 611. 
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Kapitel 4: Diskussion  

Det er blevet konkluderet, at hverken teorien eller Kommissionens retnings-

linjer støtter en brug af maverick-begrebet under skadesteorien ikke-koordi-

nerede virkninger. Både Kommissionen og KFST har alligevel brugt det un-

der ikke-koordinerede virkninger. Herudover ses det, baseret på afsnit 2 og 

3, at der kan spores en forskel mellem Kommissionens og KFST’s brug af 

begrebet.  

Dette giver anledning til at diskutere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at 

maverick-begrebet bliver brugt under ikke-koordinerede virkninger, og 

hvorvidt maverick-begrebet er implementeret korrekt i dansk praksis. 

4.1. Brugen af maverick-begrebet under ikke-koordinerede         

virkninger 

I det følgende vil det blive diskuteret, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at 

bruge maverick-begrebet under skadesteorien ikke-koordinerede virkninger.  

Til støtte for en brug af maverick-begrebet under skadesteorien ikke-koordi-

nerede virkninger kan det anføres, at der er i praksis er tale om virksomheder, 

der har stor betydning for konkurrencen, idet de er aggressive aktører, som 

formår at stjæle markedsandele fra de andre konkurrenter. Selvom de ikke 

kan siges at stoppe en eventuel koordinering på markedet, er disse aktører 

stadig af stor betydning, da de presser de øvrige aktører til at sænke deres 

priser, hvis de ikke vil miste flere markedsandele. Konkurrence er godt for 

markedet, fordi det leder til lavere priser, bedre produkter og flere valgmu-

ligheder for forbrugeren.255  

 
255 Wish, Richard m.fl: Competition law, 9. udgave, Oxford University Press, 2018, s. 5.  
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Mod at bruge begrebet under skadesteorien ikke-koordinerede virkninger, 

kan det anføres, at der ikke i hverken teorien eller Kommissionens retnings-

linjer er støtte til dette. Det er Kommissionens egne retningslinjer, hvis de 

ønskede at bruge begrebet under skadesteorien ikke-koordinerede virknin-

ger, kunne de således have skrevet det ind i dem. Herudover fremgår det 

meget eksplicit af Kommissionens retningslinjer, at en maverick er et firma, 

der har karakteristika, der gør det fordelagtigt for den at konkurrere i stedet 

for at koordinerede.256 Det centrale ved en maverick er således, at den be-

grænser den koordinering, der kan foretages på markedet, ikke at den kon-

kurrere aggressivt. Når det centrale ved maverick-begrebet er knyttet op på, 

at den begrænser koordineringen på markedet, er det ikke foreneligt med 

begrebet, som dette er forstået i Kommissionens retningslinjer, at bruge det 

under ikke-koordinerede virkninger.  

De virksomheder Kommissionen og KFST har klassificeret som mavericks 

under skadesteorien ikke-koordinerede virkninger kan således have stor be-

tydning for konkurrencen, men de er strengt taget ikke mavericks, som be-

grebet er forstået i Kommissionens retningslinjer og teorien.  

Det ville have været optimalt at kalde disse virksomheder for noget andet 

end mavericks, men en ændring af terminologien nu vil højst sandsynligt 

medføre mere forvirring end det vil gavne. Selvom CK Telecoms UK Invest-

ments Ltd mod Kommissionen257 har bragt begreberne important competitive 

force og maverick markant tættere på hinanden, er det ikke sikkert, at denne 

dom opretholdes. En forsat differentiering mellem begreberne kan ligeledes 

være nyttig i forhold til tilsagn, fordi det kan tænkes, at fusioner med en 

maverick, som er de mest aggressive important competitive forces, måske 

vil kræve strengere tilsagn end fusioner, hvor en virksomhed alene kan klas-

sificeres som important competitive force.  

 

 
256 Kommissionens retningslinjer (2004/C 31/03) for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol 

med fusioner og virksomhedsovertagelser, pkt. 42. 
257 Rettens dom af 28. maj 2020 i sag T-399/16 - CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen 
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4.2. Er maverick-begrebet implementeret korrekt i dansk praksis? 

Dansk praksis skal være i overensstemmelse med Kommissionens praksis. 

Vurderingen af, hvorvidt begrebet er implementeret korrekt i dansk praksis, 

er således baseret på, hvorvidt KFST bruger begrebet i overensstemmelse 

med Kommissionens praksis.  

Som det fremgår af afsnit 2 og 3, så er der både ligheder og forskelle på 

Kommissionens og KFST’s brug af maverick-begrebet. Som det vil fremgå 

af resten af afsnittet, så er der nogle kritikpunkter i forhold til KFST’s brug 

af begrebet. Kritikken vil blive delt op i følgende punkter 1) inddrager KFST 

de relevante faktorer, når de vurderer, hvorvidt der er tale om en maverick? 

2) KFST’s brug af maverick-begrebet under skadesteorien koordinerede 

virkninger, og 3) KFST’s brug af maverick-begrebet under skadesteorien 

ikke-koordinerede virkninger. 

4.2.1.  Inddrager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de relevante         

faktorer, når de vurderer, hvorvidt der er tale om en maverick? 

I overensstemmelse med Kommissionens praksis lægger KFST vægt på, 

hvorvidt mavericken har ageret aggressivt på markedet. Som Kommissionen 

inddrager KFST til brug for denne vurdering faktorerne stigning i markeds-

andele, prisaggressivitet og innovation. Men allerede her afviger KFST fra 

Kommissionens praksis.   

Kommissionen har i samtlige afgørelser denne har klassificeret en maverick 

i inddraget udviklingen af markedsandelene i vurderingen, fordi disse giver 

en indikation af, hvorvidt virksomheden er en maverick eller ej. KFST har 

kun i én af deres maverick-afgørelser inddraget dette og som allerede kon-

kluderet i afsnit 3.1.3. er det kritisabelt, da det er en faktor, der kan tale både 

for og imod klassificeringen af en maverick.  

I forhold til prisaggressivitet fremgår det direkte af flere af Kommissionens 

maverick-afgørelser, at mavericken er den billigste på markedet, ellers kan 

det udledes af afgørelserne, jf. afsnit 2.1.2.2. Selvom KFST lægger vægt på 

prisaggressivitet, så er det svært at udlede, at de anlægger samme standard. 

Hvis KFST’s praksis skal være i overensstemmelse med Kommissionens 
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bliver de således nødt til at gøre det klart, at det er den standard, der bliver 

anlagt.  

I forhold til innovation synes der ikke at kunne spores en forskel, mellem 

Kommissionens og KFST’s brug. Der kan argumenteres for, at KFST har 

lagt mere vægt på det i nogle afgørelser, men som beskrevet flere steder i 

denne fremstilling, er der intet galt i det. 

KFST synes at afvige fra Kommissionens praksis, når de lægger vægt på 

særegne faktorer, der ikke er set i Kommissionens praksis og mest af alt sy-

nes at være uden betydning for vurderingen. Når der lægges vægt på andre 

faktorer, end dem Kommissionen bruger, så risikeres det, at maverick-vur-

deringen bliver forkert.  

KFST’s maverick-vurdering afviger således i nogle afgørelser fra Kommis-

sionens praksis, idet KFST ikke konsekvent lægger vægt på alle relevante 

faktorer. Når alle faktorer ikke inddrages, risikerer KFST at klassificere virk-

somheder som mavericks, der ikke skulle være klassificeret som sådanne og 

omvendt.  

Samlet må det siges, at KFST ikke altid inddrager alle relevante faktorer i 

deres vurdering af, hvorvidt en virksomhed er en maverick, samt inddrager 

faktorer, der ikke følger af Kommissionens praksis. Dette er ikke i overens-

stemmelse med Kommissionens praksis og er således udtryk for en forkert 

implementering af maverick-begrebet.  

4.2.2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens brug af maverick-begrebet   

under skadesteorien koordinerede virkninger 

I forhold til brugen af maverick-begrebet under skadesteorien koordinerede 

virkninger, må det siges, at Kommissionen i alle de afgørelser, hvor Kom-

missionen har klassificeret en virksomhed som maverick gør dette i overens-

stemmelse med Kommissionens retningslinjer. Kommissionen lægger i 

disse afgørelser vægt på den tidligere historik virksomheden har, hvor den 

har stoppet koordination, og de særlige karakteristika den besidder, der gør 

det mere fordelagtigt for den at konkurrere end at koordinere. Se hertil afsnit 

2.2. 
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Det samme kan ikke siges, om den måde KFST bruger begrebet på under 

koordinerede virkninger. KFST synes villig til at klassificere en virksomhed 

som maverick, selvom denne er gået i betalingsstandsning, og derfor ikke 

kan udfylde maverick-rollen. Herudover synes KFST proaktivt at skabe en 

maverick, ATR, og være villig til at lægge vægt på, at denne i fremtiden vil 

have maverick-rollen, uden at denne kan siges at have nogle karakteristika, 

der taler for, at denne vil foretrække konkurrence fremfor koordinering, og 

som derved ville legitimere brugen af maverick-begrebet. Når KFST klassi-

ficerer en virksomhed som maverick under begrebet koordinerede virknin-

ger, så misser KFST det meget centrale, at det vigtige er, hvorvidt virksom-

heden har karakteristika, der giver den incitamenter til at konkurrere fremfor 

at koordinere. Disse kan være stor ledig kapacitet, eller at der skal opnås 

stordriftsfordele for at blive profitabel mv. En vurdering af, hvorvidt virk-

somheden, som KFST klassificerer som maverick, har sådanne karakteri-

stika foretages ikke.  

KFST’s brug af maverick-begrebet kan således ikke siges at være i overens-

stemmelse med hverken Kommissionens praksis eller Kommissionens ret-

ningslinjer, når KFST bruger begrebet under skadesteorien koordinerede 

virkninger. Det må således konkluderes, at implementeringen af maverick-

begrebet under skadesteorien koordinerede virkninger, ikke er korrekt.  

4.2.3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens brug af maverick-begrebet   

under ikke-koordinerede virkninger 

KFST’s brug af maverick-begrebet under ikke-koordinerede virkninger sy-

nes at volde færre problemer. Selvom det ikke altid er klart af KFST’s afgø-

relser, at en maverick henhører under begrebet important competitive force, 

synes det alligevel at være KFST’s holdning, som det fremgår af 

Tryg/Alka.258 I de afgørelser, hvor KFST har klassificeret en maverick under 

denne skadesteori, synes det mest af alt at blive gjort i overensstemmelse 

med Kommissionens praksis. At klassificere Hatting-vet i Vilomix/Hatting-

KS259 som maverick kan ikke kritiseres. Det er som nævnt svært at kigge 

 
258 Konkurrencerådets afgørelse af 5. november 2018 – Tryg/Alka. 
259 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013 – Vilomix/Hatting-KS 
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afgørelsen SE/Boxer260 efter, da begrundelsen for klassificeringen af Boxer 

som maverick kunne være mere fyldestgørende, men som beskrevet er den 

ikke nødvendigvis forkert.  

Det må således konkluderes, at maverick-begrebet under ikke-koordinerede 

virkninger er implementeret korrekt, med det forbehold alle relevante fakto-

rer ikke er inddraget i maverick-vurderingen i SE/Boxer.  

4.2.4. Konklusion 

Baseret på ovenstående kan det konkluderes, at maverick-begrebet kan siges 

at være delvist implementeret korrekt. KFST’s overordnede forståelse af be-

grebet synes at være korrekt, men i deres vurdering af, hvorvidt en virksom-

hed er en maverick, inddrager de ikke alle relevante faktorer og tillige andre 

faktorer, hvilket ikke er i overensstemmelse med Kommissionens praksis. 

Hertil kommer, at KFST ikke formår at understøtte brugen af begrebet under 

koordinerede virkninger med de særlige karakteristika mavericken skal 

have, der gør at denne foretrækker konkurrence fremfor koordinering. 

KFST’s klassificering af mavericks under koordinerede virkninger er såle-

des forkert og dermed ikke i overensstemmelse med Kommissionens prak-

sis. Når det alligevel konkluderes, at det er implementeret delvist korrekt, er 

det grundet KFST’s brug af begrebet under ikke-koordinerede virkninger, 

der mest af alt synes at være i overensstemmelse med Kommissionens brug 

af begrebet.    

Retsikkerhedsmæssigt er det betænkeligt, at KFST kun kan siges at have 

implementeret begrebet delvist korrekt, fordi det gør det vanskeligt for par-

ter, der vil fusionere at vurdere, hvorvidt fusionen giver anledning til proble-

mer eller ej.   

 

 

 
260 Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017 – SE/Boxer 
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Kapitel 5: Konklusion 

Samlet om, hvad en maverick er, må det konkluderes, at mavericken oprin-

deligt, som beskrevet i Kommissionens retningslinjer, er forstået som et 

firma, der begrænser den koordinering, der kan finde sted på markedet, fordi 

mavericken har karakteristika, der gør, at den vil foretrække at konkurrere 

fremfor at koordinere. Et sådan karakteristika kan f.eks. være, at mavericken 

har mere ledig kapacitet end sine konkurrenter. Når der oprindeligt har været 

fokus på den koordinering mavericken begrænsede, så var der i Kommissi-

onens retningslinjer alene støtte til at bruge begrebet under skadesteorien 

koordinerede virkninger.  

I Kommissionens praksis er begrebet blevet udvidet til også at omfatte virk-

somheder under skadesteorien ikke-koordinerede virkninger. Den mang-

lende støtte i Kommissionens retningslinjer til at bruge begrebet under ikke-

koordinerede virkninger løses i praksis ved at henføre maverick-begrebet 

under begrebet important competitive force.  

I praksis er mavericken en lille virksomhed, der konkurrerer aggressivt. 

Denne vurdering bliver baseret på, hvorvidt dens markedsandele er steget, 

og hvorvidt den er prisaggressiv eller innovativ. Der er ikke noget klart svar 

på, hvor meget markedsandelene skal være steget, eller hvor prisaggressiv 

mavericken skal være, men som det er konkluderet i de tidligere afsnit, vil 

det være svært at klassificere en virksomhed som maverick, hvis dennes 

markedsandele ikke er steget, og den ikke er den billigste aktør på markedet 

medmindre eventuel innovation kan veje op for dette. Særligt for mavericks, 

der bliver klassificeret under koordinerede virkninger, inddrager Kommissi-

onen i dens vurdering, at mavericken har særlige karakteristika, der gør, at 

denne vil foretrække konkurrence, hvilket er i overensstemmelse med Kom-

missionens retningslinjer. 
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Hertil kommer, at såfremt Rettens dom i CK Telecoms UK Investments Ltd 

mod Kommissionen261 opretholdes af EU-domstolen skal mavericks, der 

klassificeres under ikke-koordinerede virkninger leve op til de krav, der 

fremgår heraf. Maverickens prispolitik vil således skulle være i stand til en-

ten at tvinge de andre aktører til at matche dens priser eller markant ændre 

konkurrencedynamikken på markedet. Som det fremgår af afsnit 2.3.4.3. og 

2.3.4.5. er det dog tvivlsomt, hvorvidt denne afgørelse har betydning for ma-

verick-begrebet.  

I forhold til, hvorvidt begrebet er implementeret korrekt i dansk praksis, må 

det konkluderes, at dette delvist er tilfældet. I forhold til de faktorer, der ind-

drages i de afgørelser, hvor en virksomhed klassificeres som maverick, læg-

ger KFST ikke konsekvent vægt på alle relevante faktorer, og det er svært at 

udlede, hvilken standard de anlægger, når de lægger vægt på prisaggressivi-

tet, og hvorvidt denne er på linje med Kommissionens. Hertil kommer, at 

KFST har inddraget faktorer, der ikke ses i Kommissionens praksis. I for-

hold til inddragelsen af relevante faktorer i maverick-vurderingen må det 

således siges, at KFST afviger fra Kommissionens praksis, og på dette punkt 

kan begrebet således ikke siges at være implementeret korrekt.  

Det er heller ikke udtryk for en korrekt implementering af begrebet, når 

KFST bruger det under skadesteorien koordinerede virkninger, idet KFST 

negligerer det centrale, at det der gør, at en virksomhed er en maverick under 

denne skadesteori, er de karakteristika, den har. Det er grundet dens særlige 

karakteristika, som stor ledig kapacitet, at den foretrækker konkurrence 

fremfor koordinering. KFST fremfører intetsteds i dens afgørelser, hvilke 

karakteristika dette skulle være og har således klassificeret virksomheder 

som mavericks, uden at disse har karakteristika, der legitimerer en brug af 

begrebet. De virksomheder KFST i praksis har klassificet som mavericks 

under denne skadesteori er ikke mavericks, som dette begreb er forstået i 

Kommissions praksis og retningslinjer.  

 
261 Rettens dom af 28. maj 2020 i sag T-399/16 - CK Telecoms UK Investments Ltd mod Kommissionen 
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Når det konkluderes, at begrebet er delvist implementeret korrekt skyldes 

det KFST’s brug af begrebet under skadesteorien ikke-koordinerede virk-

ninger, fordi KFST’s praksis på dette område mest af alt synes i overens-

stemmelse med Kommissionens.  
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Om Bech-Bruun 

Bech-Bruun er en af Danmarks største og førende full-service advokatvirksomhe-

der. Med mere end 500 talentfulde, dedikerede og højt specialiserede medarbej-

dere servicerer vi et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og glo-

bale virksomheder med en bred vifte af juridiske ydelser inden for alle dele af 

erhvervsjuraen. 

 

Bech-Bruun er kendetegnet ved juridisk topekspertise, godt samarbejde og digital 

innovation. Vi er samarbejdende specialister, og med afsæt i vores juridiske spe-

cialer og et indgående branchekendskab sætter vi os altid i vores klienters sted. Vi 

bidrager både med stor forretningsforståelse og med solid markedsindsigt. Altid i 

øjenhøjde med de mennesker og virksomheder, vi samarbejder med. 

 

Inden for EU- og konkurrenceforhold rådgiver Bech-Bruun både store internatio-

nale virksomheder og lokalt forankrede virksomheder i forskellige brancher om 

generelle EU- og konkurrenceretlige forhold, herunder fastlæggelse af complian-

cestrategier, håndtering af myndighedsspor, proces og samhandelsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 











Specialernes forfattere
Lisa Bruun
Lisa Bruun, erhvervsjurist og fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har analyseret 
EU-fusionskontrolreglerne i lyset af killer acquisitions på det digitale marked, herunder med særlig 
fokus på digitale økosystemers opkøb af potentielle fremtidige konkurrenter og disse fusioners be-
tydning for innovation. Analysen konkluderer, at killer acquisitions kan være konkurrencebegræn-
sende og har mulige negative virkninger på innovation og forbrugervelfærd, men at de nuværende 
EU-fusionskontrolregler ikke i tilstrækkelig grad tager højde herfor. På baggrund heraf diskuteres 
og evalueres mulige tiltag, der på forskellig vis udgør en tilpasning af det nuværende fusionskon-
trolregime. Analysen udgør et bidrag til den aktuelle debat om udfordringerne for fusionskontrol i 
den digitale æra, og det påpeges, at der er behov for yderligere forskning på området.

Cecilie Reich og Caroline Kristin Poulsen
Cecilie Reich og Caroline Kristin Poulsen, begge advokatfuldmægtige hos Bruun & Hjejle, har 
skrevet om fænomenet self-preferencing, der - i en konkurrenceretlig kontekst - har vist sig særlig 
problematisk i relation til digitale platforme. Problemstillingen, der blev aktualiseret med Kommis-
sionens afgørelse i Google Search (Shopping), kompliceres af en række særlige karakteristika på 
digitale markeder, og selvom retten nu i det væsentligste har stadfæstet Kommissionens afgørelse, 
rejser sagen en række grundlæggende spørgsmål om anvendelsen af TEUF art. 102 i lyset af de 
udfordringer, som digitale markeder unægtelig frembyder. Afhandlingen konkluderer, at fordøm-
melsen af self-preferencing i et vist omfang relaterer sig til digitale platforme, hvor særegne mar-
kedskarakteristika og -tendenser fører til særlige markedsstrukturer, men tillige at fordømmelsen  
i Google Search (Shopping) var begrundet i særlige omstændigheder, der ikke nødvendigvis gør 
sig gældende på digitale platforme generelt. Afhandlingen finder på den baggrund, at self-preferen-
cing – inden for et meget begrænset vindue – kan udgøre misbrug af dominerende stilling under  
TEUF art. 102. 

Mark Møbius
Mark Møbius, advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert, har skrevet om det konkurrenceretlige 
begreb maverick. I den forbindelse undersøges det, hvad en maverick virksomhed er, og om begre-
bet er implementeret korrekt i dansk praksis. Analysen konkluderer, at kommissionen klassificerer 
virksomheder som mavericks, når disse har udvist en særlig aggressiv adfærd på markedet, hvilket, 
overordnet bliver målt på virksomhedens evne til at forøge sine markedsandele, virksomhedens pris 
aggressivitet, og om virksomheden innoverer.  Analysen konkluderer ligeledes, at begrebet alene er 
delvist implementeret korrekt i dansk ret.
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