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DEL III – ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE  
 
Dette kapitel er baseret på bidrag fra medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. For mere 
detaljerede oplysninger om disse myndigheders virksomhed henvises til deres nationale 
beretninger.  
 
1. Udviklingen i medlemsstaterne  

1.1.  Ændringer i medlemsstaternes konkurrencelovgivning  

Belgien  
I 2005 blev der fremsat lovforslag om ændring af den belgiske konkurrencelov (loi sur la 
protection de la concurrence économique / wet tot bescherming van de economische mededing), 
der var blevet konsolideret den 1. juli 1999. 
 
Dette lovforslag, som er til behandling for øjeblikket, tager i alt væsentligt sigte på tre mål: 
 
1. at få inkorporeret den stedfundne modernisering af de europæiske konkurrenceregler  
2. at øge det belgiske konkurrenceråds kapacitet til at behandle konkurrencebegrænsende aftaler 
og praksis  
3. at give konkurrencerådet status som ankeinstans for afgørelser truffet af regulerings-
myndigheder inden for bestemte sektorer på konkurrenceområdet.  
 
Den vigtigste af de ændringer, der blev foretaget med Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 
16. december 2002 om gennemførelsen af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, 
drejer sig om ophævelse af det anmeldelsessystem, der har været gældende siden 1962. 
 
Siden 1. maj 2004 har virksomhederne selv skullet vurdere, om deres aftaler opfylder 
betingelserne i artikel 81 som helhed. Selv om der ikke er nogen pligt til at ophæve de nationale 
anmeldelsesordninger, ville det ikke stemme overens med de mål, der lå til grund for 
moderniseringen af EU-reglerne. Det ville desuden unødigt komplicere de nationale domstoles 
anvendelse af konkurrencereglerne. I lovforslaget foreslås det derfor, at reglerne om anmeldelser 
og fritagelser ophæves.  
 
Desuden åbnes der også mulighed for, at den belgiske konkurrencemyndighed kan udstikke 
retningslinjer og dermed opstille generelle principper for sin konkurrencepolitik. 
 
I lyset af den decentralisering af de europæiske konkurrenceregler, der er blevet gennemført, 
indeholder lovforslaget tillige et afsnit om samarbejdet med Europa-Kommissionen og de andre 
medlemsstaters konkurrencemyndigheder, som er baseret på de principper herom, der opstilles i 
artikel 11 i forordning (EF) nr. 1/2003.  
 
På fusionskontrolområdet indeholder lovforslaget nye procedureregler, der på linje med 
forordning (EF) nr. 139/2004 giver virksomhederne mulighed for at afgive tilsagn allerede under 
den første undersøgelsesfase.  
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På det institutionelle plan foreslås der en ændring af konkurrencerådets sammensætning, således 
at antallet af fuldtidsmedlemmer øges (fra fire til seks), og nogle af konkurrencerådets hidtidige 
opgaver overføres til et såkaldt "Auditorat". Denne instans, der er oprettet ved siden af 
konkurrencerådet, skal erstatte det hidtidige "Corps des Rapporteurs" og have tilført højst 10 nye 
medarbejdere.  
 
Dette "auditoriat" skal have til opgave at henlægge sager om klager og anmodninger om 
foreløbige forholdsregler, når kriterierne for at tage dem til behandling ikke er opfyldt. Det skal 
også have beføjelse til at godkende visse fusioner efter en forenklet procedure.  
 
Denne omlægning, der skal  foretages sideløbende med en forhøjelse af fusions-
anmeldelsestærsklerne, hænger sammen med, at konkurrencerådet plejede at bruge megen tid på 
fusioner, der ikke havde nogen eller kun ringe virkninger for konkurrencen på det belgiske 
marked.  
 
Konkurrencerådet skulle herefter blive i stand til at koncentrere sig mere om sager om 
konkurrencebegrænsninger og misbrug af dominerende stilling. 
 
Ud fra ønsket om at styrke bekæmpelsen af konkurrencebegrænsninger åbner lovforslaget også 
mulighed for bøderabat til virksomheder, der hjælper med til at afsløre ulovlige aftaler og praksis 
ved at forsyne konkurrencemyndigheden med beviser herfor.  
 
Og endelig skal konkurrencerådet i de i loven fastsatte tilfælde fungere som ankenævn, når der 
ankes mod afgørelser truffet af de reguleringsmyndigheder, der findes i visse sektorer. Der er tale 
om Institut belge des Postes et Télécommunication (IBPT), Commission bancaire et financière et 
des Assurances (CBFA), Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) og 
jernbaneinfrastrukturforvalteren.  
 
Hvilke afgørelser der kan ankes til konkurrencerådet, skal fastsættes i de enkelte organiske love.  

Den Tjekkiske Republik 
Tjekkiets konkurrenceregler findes i lov nr. 143/2001 Coll. om beskyttelse af konkurrencen. 
Denne lov blev i 2005 ændret ved lov nr. 361/2005 Coll., der trådte i kraft pr. 1. oktober 2005. 
Formålet var især at få inkorporeret EU's gruppefritagelsesforordninger i den tjekkiske 
konkurrencelovgivning, således at de herefter finder anvendelse på aftaler, der ikke påvirker 
samhandelen, men falder ind under de nationale konkurrenceregler. Desuden blev 
konkurrenceloven også ændret ved lov nr. 127/2005 Coll., hvad angår dens anvendelse i 
telesektoren, som beskrevet nærmere nedenfor.  
 
Opsummering af de nye regler: 
 
• Inkorporering af muligheden for at forsegle forretningslokaler under kontrolundersøgelser 

(§ 21, stk. 5)  
• § 22 – sanktioner:  

- for overtrædelser af retsplejereglerne kan der pålægges bøder på op til 1 % af virksom-
hedens omsætning  
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- der indføres en ny type bøde for brud på forseglinger. 
• EU's gruppefritagelser finder anvendelse på aftaler uden EU-dimension (§ 4)  
 
• En anden ændring i konkurrenceloven, der blev foretaget i 2005, drejer sig om lovens 

anvendelse i telesektoren. Ændringen blev indføjet ved lov nr. 127/2005 Coll. (lov om 
elektronisk kommunikation), der trådte i kraft pr. 1. maj 2005.  

 
 

Danmark 
Den danske konkurrencelov blev ændret ved lov nr. 1461 af 22. december 2004, som trådte i 
kraft pr. 1. februar 2005. De vigtigste ændringer bestod i en tilpasning af konkurrenceloven til 
forordning (EF) nr. 1/2003. Den danske konkurrencelov er baseret på samme principper som 
EU's konkurrenceregler, og det var derfor naturligt at tilpasse den til de seneste ændringer i EU's 
konkurrenceret.  
 
De vigtigste ændringer i den danske konkurrencelov er følgende: 
  

• Gennemsigtighed  
For at sikre gennemsigtighed omkring overtrædelser af konkurrenceloven offentliggøres det nu 
på internet, når der pålægges bøder i straffesager. Formålet er at gøre det lettere for forbrugere og 
virksomheder at anlægge civile erstatningssøgsmål. Det drejer sig både om bøder idømt af retten 
og bøder pålagt eller vedtaget i henhold til § 23 (§ 13, stk. 2, i konkurrenceloven). Danske 
domstole har pligt til at fremsende udskrifter af domme angående konkurrenceloven eller 
traktatens artikel 81 eller 82 til Konkurrencestyrelsen (konkurrencelovens § 20, stk. 4).  
 

• Aktindsigt  
Lovændringen har indskrænket parternes aktindsigt. Det stemmer overens med artikel 27 og 28 i 
forordning (EF) nr. 1/2003, der også indskrænker aktindsigten i relation til korrespondance og 
dokumenter udvekslet mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndig-
heder (konkurrencelovens §15a, stk. 1). 
 

• Tilsagn  
På linje med forordning (EF) nr. 1/2003 kan Konkurrencerådet gøre tilsagn afgivet af 
virksomheder bindende, hvis de opfylder kravene i § 6, stk. 1, § 11, stk. 1, artikel 81 eller 82 (§ 
16a, stk. 1). Denne bestemmelse stemmer overens med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003.  
 

• Kontrolundersøgelser  
Den ændrede konkurrencelov giver Konkurrencestyrelsen hjemmel til at forsegle oplysninger og 
lokaler i op til 72 timer. Det præciseres desuden, at Konkurrencestyrelsen kan foretage kontrol-
undersøgelser i medfør af artikel 81 og 82 på vegne af Kommissionen eller kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne (konkurrencelovens § 18).  
 

• Anmeldelser  
Lovændringen har givet Konkurrencerådet og Konkurrencestyrelsen en række nye midler til at 
administrere loven. Det danske anmeldelsessystem er bibeholdt i Danmark, i modsætning til, 
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hvad der gælder efter EU-reglerne. Men Konkurrencerådet og Konkurrencestyrelsen skal undlade 
at behandle en anmeldelse, hvis en aftale m.v. mærkbart kan påvirke samhandelen mellem EU-
medlemsstater (§ 9, stk. 2, i konkurrenceloven).  
 

• Dominerende virksomheders samhandelsbetingelser   
I konkurrenceloven er der indføjet en ny bestemmelse om, at Konkurrencerådet, under visse 
omstændigheder, kan påbyde en dominerende virksomhed at indsende sine generelle samhandels-
betingelser til Konkurrencestyrelsen (konkurrencelovens § 10a). Formålet med denne bestem-
melse er at skabe større gennemsigtighed omkring en dominerende virksomheds generelle 
samhandelsbetingelser, således at konkurrencerådet kan tage stilling til, om en dominerende 
virksomhed har misbrugt sin dominerende stilling.  
 

• Andre spørgsmål  
Konkurrencerådet kan nu træffe afgørelser på engelsk, hvis parterne anmoder om det (§ 15c). 
Konkurrencerådets påbud, hvis varighed tidligere var begrænset til et år, kan nu have en 
gyldighed på mere end et år. Konkurrenceankenævnet består nu af en formand og fire 
medlemmer med juridisk og økonomisk sagkundskab. Formanden skal være højesteretsdommer 
(§ 21, stk. 1).  
 
Moderniseringen af EU's konkurrenceregler bevirkede, at den danske konkurrencemyndighed har 
fået udvidet sin jurisdiktion. Konkurrencestyrelsen kan nu behandle sager efter artikel 81 og 82, 
hvor virksomhederne er beliggende i Danmark og deres aftale m.v. har virkninger for 
konkurrencen uden for Danmark, men inden for Den Europæiske Union (konkurrencelovens 
§ 23a).  

 
En konsolideret udgave af den danske konkurrencelov findes på  
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Tyskland 
Den 1. juli trådte en omfattende ændring af den tyske konkurrencelov, Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), i kraft. Formålet med ændringerne var at bringe den tyske 
lovgivning i overensstemmelse med europæisk ret, specielt forordning (EF) nr. 1/2003. Ved den 
nye lov er det anmeldelses- og godkendelsessystem for konkurrenceskadelige aftaler, der hidtil 
havde fandtes i tysk ret, blevet erstattet med et system med lovfæstet undtagelse og parallel 
anvendelse af europæisk og tysk ret.  Ud fra ønsket om at skabe størst mulig sammenhæng i 
konkurrenceretten omhandler den nye lov også horisontale og vertikale aftaler, der ikke påvirker 
samhandelen mellem medlemsstater. Desuden kan der nu også pålægges bøder for overtrædelse 
af de europæiske regler. Reglerne for bødepålæg til virksomheder er også blevet tilpasset nøje 
efter de europæiske regler. Men med hensyn til misbrug af dominerende stilling i form af ensidig 
konkurrenceskadelig adfærd har man bibeholdt enkelte gennemprøvede regler i tysk ret, som ikke 
har noget sidestykke i EF-traktatens artikel 82. I forbindelse med lovændringen har man 
endvidere forbedret de civilretlige sanktioner for overtrædelser af konkurrencereglerne, således at 
der nu lægges større vægt på privat retshåndhævelse. Og ved siden af Bundeskartellamt har 
delstaternes konkurrencemyndigheder nu også fået adgang til at anvende europæisk ret. Endelig 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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indeholder lovændringen også regler om informationsudveksling mellem myndigheder og om 
gennemførelse af artikel 15 i forordning (EF) nr. 1/2003 (amicus curiae). 
 
I 2005 vedtog forbundsregeringen, at der var behov for en yderligere lovændring med hensyn til 
misbrug af dominerende stilling. Opfattelsen var, at det eksisterende forbud mod, at dominerende 
virksomheder mere end blot "lejlighedsvis" underbyder priser, burde skærpes i 
levnedsmiddelsektoren. I levnedsmiddelsektoren er der derfor indført forbud mod selv 
lejlighedsvist salg under kostprisen, medmindre der foreligger en objektiv begrundelse herfor. 
Forbundsregeringen håber, at man dermed har gjort det lettere for små og mellemstore 
virksomheder, der ikke kan hamle op med de store detailkoncerners lavprisstrategier og derfor 
ofte bliver trængt ud af markedet. Lovændringen ventes vedtaget i 2006. 
 

Estland  

I 2005 er der sket en væsentlig udvikling i lovgivningen på to punkter. For det første er der 
fremlagt et lovforslag med vigtige ændringer i den estiske konkurrencelov, og for det andet har 
den estiske rigsadvokat udarbejdet et sæt retningslinjer for bøderabat i kartelsager.  

Den væsentligste ændring, der foreslås i konkurrenceloven, består i en ophævelse af 
anmeldelsessystemet. Opfattelsen er, at anmeldelsessystemet er unødvendigt, da det meget 
sjældent bliver benyttet af virksomhederne. Lovforslaget er blevet fremsat i det estiske parlament, 
og den nye lov vil forhåbentlig træde i kraft i juli 2006.  

Med hensyn til retningslinjerne for bøderabat gælder, at konkurrencebegrænsende aftaler, 
vedtagelser og samordnet praksis i henhold til den estiske straffelov betragtes som strafferetlige 
lovovertrædelser. Straffesager kan indstilles af retten efter anmodning fra statsadvokaten, når der 
skønnes ikke at være tilstrækkelig offentlig interesse i retsforfølgning, eller når den pågældende 
lovovertrædelse ikke anses for at være særlig alvorlig (strafferetsplejelovens § 202). Stats-
advokaten kan også selv indstille en strafferetlig forfølgning af en mistænkt eller tiltalt person 
med den pågældendes samtykke, hvis vedkommende har ydet et betydeligt bidrag til at afdække 
en straffelovsovertrædelse, hvori der anses at være en betydelig offentlig interesse, såfremt det 
uden denne bistand ville have været umuligt eller yderst vanskeligt at skaffe beviser for denne 
lovovertrædelse (strafferetsplejelovens § 205).  
  
De ovennævnte bestemmelser er den væsentligste hjemmel for de nye retningslinjer for bøderabat 
i kartelsager. Rigsadvokaten har ved udarbejdelsen af disse retningslinjer gjort en stor indsats for 
at sikre en effektiv anvendelse af dem, bl.a. på grundlag af forslag fra det estiske konkurrenceråd.  

 

Grækenland 

Vigtigste bestemmelser i den græske konkurrencelov, lov nr. 703/77, og de væsentligste nye 
ændringer af den 
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Lov nr. 703/19771 om kontrol med monopoler og oligopoler samt beskyttelse af den frie 
konkurrence blev vedtaget kort tid før Grækenlands tiltrædelse af Det Europæiske Fællesskab. 
De vigtigste bestemmelser i denne lov ligger stadigvæk meget tæt op ad EF-traktatens artikel 81 
og 82. I 2005 vedtog det græske parlament lov nr. 3373/2005 om ændring af lov nr. 703/1977. 
Formålet med denne lovændring var at bringe den græske lovgivning i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og få indført en række betydelige ændringer i den hellenske 
konkurrencelovgivning. Der blev således indført hjemmel til en bøderabatordning i kartelsager, 
den græske konkurrencemyndigheds undersøgelsesbeføjelser blev styrket, der blev indført forbud 
mod misbrug af økonomisk afhængighed, konkurrencemyndigheden fik beføjelse til at gribe ind 
med regulering i visse økonomiske sektorer, og dens interne organisation blev styrket (den fik 
bl.a. selvstændig status og fik flere medlemmer og medarbejdere).  
 
Det bemærkes, at den græske konkurrencemyndighed i nær fremtid ventes at udsende 
meddelelser2 om bl.a. bøderabat og aktindsigt.  
 

De nye bestemmelser i hovedtræk  

• Bøderabatordning  
Med lov nr. 3373/2005 blev der skabt hjemmel for en græsk bøderabatordning i kartelsager (med 
indføjelse af et nyt stk. 4 i § 9 i lov nr. 703/77). Bøderabatordningen vil blive indført om ganske 
kort tid. Hvis en virksomhed deltager i ordningen, vil de implicerede medarbejdere kunne undgå 
retsforfølgning. Ordningen kommer ikke til at gælde for virksomheder, der har misbrugt deres 
dominerende stilling.  

• Kontrolundersøgelser - undersøgelsesbeføjelser 
Den græske konkurrencestyrelse har fået sine beføjelser betydeligt styrket ved lov nr. 3373/2005, 
i tråd med forordning (EF) nr. 1/2003  

• Amicus Curiae 

Efter at der er indføjet en ny bestemmelse i § 8b, stk.  2, i lov nr. 703/1977 har den græske 
konkurrencemyndighed fået mulighed for at afgive en skriftlig (eller med den pågældende rets 
samtykke eventuelt en mundtlig) udtalelse til retten i sager angående EF-traktatens artikel 81 og 
82, og den kan forlange indsigt i ethvert dokument, der måtte være nødvendigt for afgivelse af en 
sådan udtalelse (dog ikke i sager ved Athens administrative appelret eller statsrådet).  

I et nyt stk. 3 i § 18 i lov nr. 703/1977 fastsættes det udtrykkeligt, at enhver ret, der skal anvende 
EF-traktatens artikel 81 og 82, kan anmode Europa-Kommissionen om at få tilsendt oplysninger i 
dennes besiddelse eller indhente Europa-Kommissionens udtalelse om spørgsmål angående 
anvendelsen af EU's konkurrenceregler.  

__________________ 
1  Ændret ved lov nr. 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 samt senest ved lov nr. 3373/2005 

[offentliggjort i den græske statstidende nr. 188 af 2. august 2005]. 
2  I form af afgørelser. 
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• Sanktioner 
Den græske konkurrencemyndighed har fået styrket sine beføjelser til at gribe ind over for 
overtrædelser af lov nr. 703/1977, jf. den nye lovs § 9.  

• Andre spørgsmål:  

a. Forbud mod misbrug af et økonomisk afhængighedsforhold  
§ 2a i lov nr. 703/1977: Forbud mod misbrug af et økonomisk afhængighedsforhold 
Lov nr. 3373/2005 har genindført § 2a (som blev ophævet ved ændringen af lov nr. 703/77 i 
august 2000), der omhandler økonomisk afhængighedsforhold mellem en eller flere 
virksomheder og en kunde eller leverandør, hvor kunden eller leverandøren ikke har nogen 
alternativ leverandør eller aftager til den pågældende vare. Under sådanne omstændigheder er der 
tale om misbrug af et økonomisk afhængighedsforhold, hvis den eller de pågældende 
virksomheder pålægger dem vilkårlige samhandelsvilkår, udøver diskrimination mod dem eller 
uventet og uden objektiv begrundelse opsiger et langvarigt forretningsforhold. 
  

b. Regulerende indgreb i sektorer af nationaløkonomisk betydning 
Lov nr. 3373/2005 indeholder en ny § 5, der åbner mulighed for regulerende indgreb i visse 
økonomiske sektorer.  
Den græske konkurrencemyndighed kan efter anmodning fra udviklingsministeren eller på eget 
initiativ undersøge en bestemt økonomisk sektor i Grækenland, og hvis den konstaterer, at der 
ikke er en effektiv konkurrence i den pågældende sektor, og at der ikke ved brug af lovens § 1, 2, 
2a og 4 ff. kan skabes en sådan effektiv konkurrence, kan den ved en begrundet afgørelse gribe 
ind med adfærdsmæssige eller strukturelle påbud, såfremt det er absolut nødvendigt for at 
genoprette en effektiv konkurrence i den pågældende sektor.  

    

c. Tilpasning til forskellige bestemmelser i forordning (EF)  nr. 1/2003 

Den ændrede § 8b i lov nr. 703/1977 fastsætter, at: 

- den græske konkurrencemyndighed anses for at have enekompetence til at anvende lov nr. 
703/1977 samt EF-traktatens artikel 81 og 82, medmindre andre myndigheder er kompetente i 
medfør af en relevant lovbestemmelse  

- konkurrencemyndigheden kan inddrage fritagelser efter artikel 29, stk. 2, i Rådets forordning 
(EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om anvendelsen af konkurrencereglerne i traktatens artikel 
81 og 82  

- konkurrencestyrelsen skal anvende EU's konkurrenceregler i nært samarbejde med Europa-
Kommissionen og de andre medlemsstaters konkurrencemyndigheder. 

I henhold til den nye § 11b i lov nr. 703/1977 gælder, at hvis Europa-Kommissionen har indledt 
en procedure med henblik på vedtagelse af en beslutning efter kapitel III i Rådets forordning (EF) 
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nr. 1/2003, har konkurrencemyndigheden ikke længere kompetence til at anvende traktatens 
artikel 81 og 82. Hvis en konkurrencemyndighed i en anden medlemsstat har modtaget en klage 
eller på eget initiativ skrider ind over for en aftale m.v. efter traktatens artikel 81 eller 82, kan 
konkurrencemyndigheden med henvisning hertil suspendere eller indstille en sag, den selv har 
taget til behandling, eller afvise klagen, eller den kan gå videre med sagen og træffe afgørelse om 
de materielle spørgsmål i sagen.  

d. Joint ventures 
I henhold til lov nr. 3373/2005 anses alle selvstændigt fungerende joint ventures for at være 
fusioner, der er underlagt fusionskontrolreglerne. I det omfang, hvor der er samarbejdsaspekter 
forbundet med etableringen af et joint venture, skal det behandles efter kriterierne i § 1, stk. 1 og 
3, i lov nr. 703/1977. I sin vurdering skal konkurrencemyndigheden tage hensyn til: a) om de to 
eller flere moderselskaber i væsentlig grad er aktive på det samme marked som deres joint 
venture eller på et marked i forudgående eller efterfølgende led eller et nært beslægtet marked, b) 
om de samarbejdseffekter, etableringen af dette joint venture direkte afføder, giver de 
implicerede virksomheder mulighed for at eliminere konkurrencen på en væsentlig del af deres 
markeder.  

Spanien 

Der er ikke i 2005 sket nogen ændringer i den spanske konkurrencelovgivning. Men der er blevet 
arbejdet intenst på en revision af det nugældende spanske konkurrencesystem.  

Regeringsforslag om ny lovgivning  
 
1. Hvidbog om en reform af det spanske konkurrencesystem  
 
I 2004 blev der udarbejdet en hvidbog om reform af det spanske konkurrencesystem, som officielt 
blev fremlagt af økonomi- og finansministeren den 20. januar 2005. Der er tale om et oplæg, der 
tager sigte på at gennemføre en revision af konkurrencelovgivningen og institutionerne på 
konkurrenceområdet i Spanien for at sikre, at man råder over de bedste redskaber og strukturer til 
at beskytte den effektive konkurrence på markederne for derigennem at sikre socialt velfærd og 
effektiv ressourceallokering.  
 
I denne hvidbog blev der foreslået forskellige reformforanstaltninger i relation til de spanske 
konkurrencemyndigheder, bekæmpelsen af konkurrenceskadelig praksis, fusionskontrol, kontrol 
med statsstøtte og konkurrencemyndighedens tilskyndende rolle. Der er bl.a. tale om at give 
konkurrencemyndigheden større uafhængighed, styrke dens håndhævelsesbeføjelser, specielt 
gennem indførelse af en bøderabatordning, fremskynde domstolsprøvelsen, skabe bedre 
koordination med reguleringsmyndigheder i bestemte sektorer og eventuelt åbne mulighed for, at 
de spanske domstole kan anvende den nationale konkurrencelovgivning direkte.  
 
Hvidbogen blev sendt ud til offentlig høring på konkurrencemyndighedens netsted, og der 
indkom mange indlæg og bemærkninger.  
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2. Udarbejdelse af lovforslaget   

Det forslag til ny konkurrencelov, der er under udarbejdelse, indeholder de vigtigste forslag fra 
hvidbogen. Forslaget er sendt til høring i konkurrenceretten. Konkurrenceretten har fremsat 
adskillige bemærkninger, hvoraf nogle er blevet medtaget i lovforslaget.  

Desuden har også Consejo de Defensa de la Competencia, som er den institution, der tager sig af 
gensidigt samarbejde, koordination og kommunikation mellem staten og de autonome regioner 
for at fremme en ensartet anvendelse af konkurrencelovgivningen, afgivet en positiv udtalelse.  

Lovforslaget vil blive fremsat i det spanske parlament i løbet af 2006  

 

Frankrig 
 
Den 27. december 2005 blev der udstedt et dekret (dekret nr. 2005-1668) om anvendelsen af 
konkurrencereglerne, der blev bragt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1/2003 i 2004. 
Dette dekret fastsætter de nærmere betingelser for at yde bistand efter forordningens artikel 22, 
stk. 1. Det indeholder nye procedureregler for behandling af sager i det franske konkurrenceråd, 
der lægger vægt på offentlighedens interesse i sagen og de kontradiktoriske rettigheder. Desuden 
indeholder det nærmere bestemmelser om pligten til at fremsende udskrifter af domme afsagt i 
artikel 81- og 82-sager (jf. artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003) og om franske 
domstoles anmodninger om udtalelser fra Europa-Kommissionen, jf. artikel 15, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1/2003. 
 
Samme dag blev der udstedt et andet dekret (nr. 2005-1667) om repræsentation af 
konkurrencerådet ved appelretten.  
 
Ved et tredje dekret (nr. 2005-1756) af 30. december 2005 er der indført civilretter med speciale i 
tvister i forbindelse med anvendelsen af fransk konkurrencelovgivning og EU's 
konkurrenceregler.  
 

 
De nye bestemmelser i hovedtræk  

 
Kontrolundersøgelser  

 
Dekret nr. 2005-1668 indeholder regler om den bistand, som andre franske konkurrence-
myndigheder kan yde til de autoriserede kontrolembedsmænd fra departementet for konkurrence, 
forbrugerspørgsmål og bekæmpelse af svig (DGCCRF). Det fastsættes bl.a., at kontrolrapporten 
skal indeholde angivelse af den assisterende embedsmands navn og henvise til den minister-
afgørelse, der gav bemyndigelsen til denne bistand.  
 

Amicus Curiae  
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I dekret nr. 2005-1668 fastsættes det, at konkurrencerådet i appelsager mod dets afgørelser 
repræsenteres i retten af rådets formand eller en af denne udpeget person.  

Dekret nr. 2005-1667 har udvidet konkurrencerådets muligheder for at afgive skriftlige indlæg til 
appelretten, idet rådet nu har fået adgang til at deltage og fremkomme med indlæg under høringer 
på samme måde som andre uafhængige administrative myndigheder. Denne mulighed havde 
økonomiministeren i forvejen.  
 

Aktindsigt   
 

Hvad angår forretningshemmeligheder, indeholder dekretet af 27. december 2005 regler om, 
hvilken fremgangsmåde virksomheder skal benytte, når de ønsker en fortrolig behandling af deres 
forretningshemmeligheder. Der er bl.a. tale om regler for afvisning af sådanne anmodninger, hvis 
anmodningen ikke er fremsat inden for den gældende frist eller er ubegrundet, samt nye regler for 
aktindsigt, der tilgodeser det kontradiktoriske princip og hensynet til den offentlige interesse.  

Tilsagn/sanktioner  
 

Dekret nr. 2005-1668 indeholder regler om behandling af tilsagn, som virksomheder har afgivet 
over for konkurrencerådet, og om betaling af bøder pålagt af konkurrencerådet.  
 

Privat retshåndhævelse  
 

Dekret nr. 2005-1756 angiver de otte civilretter, der får særlig kompetence til at behandle tvister i 
relation til fransk konkurrencelovgivning og EU's konkurrenceret. Der er tale om retterne i 
Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris og Rennes. Appelretten i Paris er 
den eneste, der har kompetence til at pådømme appelsager.  

  

Irland 
Der er ikke sket nogen større ændringer i den irske konkurrencelovgivning i 2005, bortset fra  at 
kravet om, at en forlænget beslaglæggelse skal godkendes af en dommer, er blevet ophævet.  
 
Ophævelse af krav om godkendelse af forlænget beslaglæggelse: 
I henhold til § 45, stk. 3, i konkurrenceloven af 2002 kunne konkurrencemyndigheder på 
grundlag af en kendelse beslaglægge originale regnskaber, dokumenter osv. I stk. 6 var det 
fastsat, at "alle bøger og dokumenter, der beslaglægges efter stk. 3, kan tilbageholdes i op til seks 
måneder eller længere, hvis en District Court-dommer bestemmer det ...". Det betød, at hvis 
konkurrencemyndigheden ønskede at tilbageholde sådanne bøger eller dokumenter, som den 
havde beslaglagt med hjemmel i en kendelse, i mere end seks måneder, skulle det godkendes af 
District Court. 
 
Dette krav blev ophævet ved § 76 i "Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions 
Act 2005". Det betyder, at kravet om, at konkurrencemyndigheden skal anmode District Court 
om tilladelse til at tilbageholde dokumenter i over seks måneder, nu er bortfaldet. 
Bestemmelserne i den tidligere § 45, stk. 6, gælder dog fortsat for bevismateriale beslaglagt før 
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den 30. juni 2005. I § 76, stk. 3, i "Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions 
Act 2005" fastsættes det, at  
"Uanset ophævelsen af § 45, stk. 6, i konkurrenceloven, finder bestemmelserne i stk. 6 fortsat 
anvendelse på alle bøger og dokumenter beslaglagt eller tilbageholdt i henhold til stk. 6, før 
bestemmelserne i dette afsnit trådte i kraft.."  
 

Italien  
Ved lov nr. 262 af 28. december 2005 har man ophævet § 20 i konkurrenceloven, der gav den 
italienske centralbank ansvaret for håndhævelsen af konkurrencereglerne i banksektoren. Fra og 
med 2006 er det derfor den italienske konkurrencemyndighed, der har den fulde kompetence til at 
anvende konkurrencereglerne (såvel de italienske som EU's) i alle sektorer.   
 

Cypern  
 
Der er ikke sket nogen ændringer i den nationale konkurrencelovgivning i Cypern i 2005.  
 

Letland  
Der er ikke sket nogen ændringer i den nationale konkurrencelovgivning i Letland i 2005.  
 

Litauen  
Der er ikke sket nogen ændringer i den nationale konkurrencelovgivning i Litauen i 2005.  
 

Luxembourg 
Der er ikke sket nogen ændringer i den nationale konkurrencelovgivning i Luxembourg siden 
vedtagelsen af konkurrenceloven af 17. maj 2004.  
 

Ungarn  
I 2005 er der flere af bestemmelserne i den ungarske konkurrencelov, der er blevet ændret. 
Årsagerne til disse ændringer var for det første, at det var nødvendigt at bringe den ungarske 
konkurrencelov i overensstemmelse med de nye ungarske regler om administrative sager, der 
supplerer konkurrencereglerne, for det andet måtte en række regler ændres for at lette 
anvendelsen af EU's konkurrenceregler og samarbejdet med ECN, og for det tredje gav de 
erfaringer, man havde gjort med konkurrencereglernes anvendelse, også anledning til visse 
ændringer. Desuden er ulovlig samordning af tilbudsgivning i forbindelse med offentlige aftaler 
eller koncessioner siden 1. september 2005 blevet betragtet som en strafbar handling, der straffes 
med fængsel i op til to eller fem år, alt efter kontraktbeløbet (straffelovens § 296/B.) 
 
De nye bestemmelser i hovedtræk 
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Det individuelle anmeldelsessystem er blevet ophævet. 
 
I modsætning til, hvad der tidligere gjaldt, kan enhver nu indgive en formel eller uformel klage 
over en overtrædelse af konkurrencereglerne til den ungarske konkurrencemyndighed. Klager kan 
indgives til konkurrencemyndigheden på en særlig formular. Hvis de oplysninger, der gives, er af 
en tilstrækkelig kvalitet til, at der kan indledes en undersøgelse, vil konkurrencemyndigheden 
behandle den indsendte formular som en klage, i modsat fald som en uformel klage. Årsagen til 
denne sondring mellem en klage og en uformel klage er væsentlig, fordi den, der indgiver en 
"rigtig" klage, har flere rettigheder - vedkommende kan få begrænset aktindsigt og kan anke en 
afgørelse truffet af konkurrencemyndigheden om, at betingelserne for at indlede undersøgelse 
ikke er opfyldt, til en domstol. Fordelen ved det nye system består i, at klagerne ved at skulle 
udfylde en formular også giver mere detaljerede oplysninger om den påståede overtrædelse, 
hvilket letter sagsbehandlingen. På den anden side kan personer, der ikke har særlig indsigt i 
markedssituationen, kun indgive uformelle klager, hvilket fritager konkurrencemyndigheden for 
de administrative byrder ved et stort antal ugrundede klager og anker mod afgørelser om 
afvisning af sådanne klager.  
 
Før denne ændring i 2005 havde skadelidte parter efter ungarsk ret ikke udtrykkeligt ret til at gå 
direkte til retten, dvs. uden en forudgående afgørelse fra konkurrencemyndigheden. De nye 
bestemmelser anerkender EU-rettens direkte virkning og giver udtrykkeligt domstolene adgang 
til at pådømme sager om overtrædelse af konkurrencereglerne og afsige domme i sådanne sager. 
Den ændrede konkurrencelov indeholder detaljerede regler om private søgsmål til håndhævelse af 
konkurrencereglerne. Hvis konkurrencemyndigheden eller en ankeinstans f.eks. i en konkret sag 
har fastslået, at en aftale er ulovlig, er civilretten bundet af denne del af afgørelsen. Civilretterne 
har også pligt til at underrette konkurrencemyndigheden om sagsanlæg, således at den får 
mulighed for at optræde under retssagen som amicus curiae.  
 
 
Der er også indført mere detaljerede regler om sektorundersøgelser, bl.a. klarere regler om 
iværksættelsen af sådanne undersøgelser og den nærmere fremgangsmåde.  
 
Konkurrenceloven indeholder nu også bestemmelser angående tilsagn. Tidligere kunne 
konkurrencemyndigheden kun træffe afgørelser baseret på tilsagn i sager, som blev behandlet på 
grundlag af EU-retten, men man fandt, at denne mulighed også burde gælde i relation til den 
nationale lovgivning.  
 
Ændringerne i konkurrenceloven berører også i et vist omfang konkurrencemyndighedens 
undersøgelsesbeføjelser. Der er således indføjet en ny bestemmelse om, at fysiske backup-kopier 
af databærere opnået via it-teknik skal sidestilles med alle andre former for data, og at 
konkurrencemyndigheden derfor har adgang til dem. Loven indeholder desuden nu også 
bestemmelser om vidne- og editionsfritagelse, der er baseret på principperne i EU's 
konkurrenceret.  
 

Malta 
Der er ikke sket nogen ændringer i den nationale konkurrencelovgivning i Malta i 2005. 
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Nederlandene 
Den 7. december 2004 vedtog det nederlandske parlament en lov, hvorved den nederlandske 
konkurrencemyndighed blev omdannet til en uafhængig administrativ myndighed. Siden 1. juli 
2005 sorterer den nederlandske konkurrencemyndighed ikke længere under økonomiministeriet, 
men har nu en bestyrelse og en status som en uafhængig administrativ myndighed.  Den 
nederlandske konkurrencemyndigheds bestyrelse har tre medlemmer. Den væsentligste ændring i 
konkurrenceloven består i, at økonomiministeren nu ikke længere har beføjelse til at udstikke 
direktiver i individuelle konkurrencesager. Ministeren har dog stadigvæk ansvaret for 
konkurrencepolitikken og kan udstikke generelle direktiver til konkurrencemyndigheden. 
Ændringsloven [Wet tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het 
bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] 
bragte energireguleringsmyndigheden (DTe) ind under konkurrencemyndigheden. 
Konkurrencemyndighedens nye status som en uafhængig administrativ myndighed har ingen 
konsekvenser for de ansattes juridiske stilling. De er fortsat embedsmænd i økonomiministerier.  

 
De nye bestemmelser i hovedtræk 
 

Sanktioner: 
Særlige retningslinjer for bødepålæg i byggesektoren (findes på nederlandsk på den 
nederlandske konkurrencemyndigheds netsted, www.nmanet.nl) 

 
- Retningslinjer for bødepålæg for bestemte konkurrenceskadelige handlinger i 

vejbygnings- og infrastrukturanlægssektoren (GWW) – 13. oktober 2004   
- Retningslinjer for bødepålæg for bestemte konkurrenceskadelige handlinger i 

anlægssektoren – 21. april 2005  
- Retningslinjer for bødepålæg for bestemte konkurrenceskadelige handlinger i 

bolig- og institutionsbyggerisektoren – 1. september 2005 (Berigtigelse af 
bekendtgørelse om bødepålæg for bestemte konkurrenceskadelige handlinger i 
bolig- og institutionsbyggerisektoren af – 11. oktober 2005 ) 

- Retningslinjer for bødepålæg inden for kabler og ledninger – 17. november 2005  
- Retningslinjer for bødepålæg inden for grønne områder – 24. november 2005  
- Retningslinjer for bødepålæg for bestemte konkurrenceskadelige handlinger inden 

for produktion af betonprodukter (morter, brosten, præfabrikerede betonsøjler, 
betongulvelementer) – 24. november 2005  

 
Andre spørgsmål  

 
Retningslinjer angående meddelere  
 
I december 2005 udsendte den nederlandske konkurrencemyndighed et sæt 
retningslinjer angående meddelere. Formålet var at orientere om, hvilke muligheder 
personer, der råder over oplysninger om mulige overtrædelser af konkurrenceloven, 
har for at meddele dem til den nederlandske konkurrencemyndighed samt 
betingelserne herfor.  
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Ved at forklare, hvordan sådanne meddelere (og deres anonymitet) behandles, håber 
den nederlandske konkurrencemyndighed på at få flere til at træde frem med 
oplysninger. Det er vigtigt, da oplysninger fra enkeltpersoner kan have afgørende 
betydning for, at konkurrencemyndigheden kan varetage sine opgaver. Det kan føre til 
nye undersøgelser eller give konkurrencemyndigheden indblik i specifikke 
markedssektorer.  
 
Et af de centrale elementer i retningslinjen er muligheden for, at meddelerne kan 
forblive anonyme. Hvis en person, hvis identitet den nederlandske 
konkurrencemyndighed ikke kender, kommer med oplysninger, vil den undlade at 
gøre forsøg på at finde frem til vedkommendes identitet, og den pågældende kan 
derfor føle sig sikker på at forblive anonym. Men hvis den nederlandske 
konkurrencemyndighed kender informantens identitet, kan der ikke gives garanti for 
anonymitet, eftersom den af retten kan få påbud om at afsløre meddelerens identitet, 
hvis det skønnes nødvendigt i en konkret sag.  
 
Retningslinjerne angående meddelere giver informanter forskellige muligheder for at 
give oplysningerne til den nederlandske konkurrencemyndighed. For at sikre en 
effektiv adgang til at give oplysninger har konkurrencemyndighed indgået en aftale 
med nationale kontaktpunkter, der giver mulighed for at give oplysninger anonymt. 
Men man kan naturligvis også ringe på konkurrencemyndighedens direkte telefon 
eller sende den en mail. En anden mulighed for at meddele oplysninger til den 
nederlandske konkurrencemyndighed består i at gå gennem en tredje person, der 
fungerer som mellemmand. 
Den nederlandske konkurrencemyndighed finder det vigtigt at tilskynde eventuelle 
meddelere til at henvende sig, hvis de tror, de ligger inde med oplysninger af interesse 
for den. 

 

Østrig  
Efter langvarige og omfattende forberedelser blev forslagene til kartellov og ændret 
konkurrencelov fremlagt til debat i januar og vedtaget af parlamentet i juni (kartelloven af 2005, 
BGBI 61/2005; ændret konkurrencelov af 2005, BGBI 62/2005). De to ændringer drejer sig 
hovedsagelig om at gennemføre EU-retten (EF-traktatens artikel 81 og 82) i østrigsk lovgivning, 
afskaffe anmeldelses- og registreringssystemet, indføre en bøderabatordning samt foretage visse 
ændringer i den centraliserede fusionskontrol (højere indgrebstærskler, indgivelse af anmeldelser 
til forbundskonkurrencemyndigheden (BWB) i stedet for til kartelretten og indførelse af 
centraliseret fusionskontrol af joint ventures oprettet i samarbejdsøjemed). 
 
De nye bestemmelser i hovedtræk 
 
Hovedelementerne i den reform, der trådte i kraft den 1. januar 2006, er følgende: 

o Forbud mod karteller og misbrug af dominerende stilling på linje med EF-traktatens 
artikel 81 og 82 
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o Ophævelse af godkendelseskravet for karteller og af anmeldelsespligten for vertikale 
distributionsaftaler og uforbindende anbefalinger i virksomhedssammenslutninger, som 
erstattes af en ordning med lovfæstet undtagelse 

o Procedurer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1/2003 (især hvad angår 
beslutninger om indstilling af procedurer samt tilsagn)  

o Bemyndigelse til at indføre en bøderabatordning (se BWB's vejledning på BWB's netsted: 
www.bwb.gv.at) 

o Fusionsanmeldelser indgives til BWB i stedet for til kartelretten  
o Markant forhøjelse af flere anmeldelsestærskler  
o Indførelse af fusionskontrol med joint ventures oprettet i samarbejdsøjemed.  

 

Polen  
Der er ikke i 2005 sket nogen større ændringer i den polske konkurrencelovgivning.  
 

Portugal 
 
Regler for markedet for motorbrændstof - [Portaria 362/2005 af 4. april 2005 og lovdekret nr.  170/2005 af 
10. oktober 2005] 
Den portugisiske konkurrencemyndigheds henstilling til regeringen angående markedet for 
motorbrændstof blev i 2005 fulgt op med to regelsæt, der tog sigte på at skabe større konkurrence 
på dette marked.  
 
Det første af dem havde til formål at forhindre, at sikkerhedsforskrifter kom til at lægge 
hindringer i vejen for nye aktørers adgang til markedet, især supermarkeder. Det drejede sig ikke 
blot om at skabe øget konkurrence på brændstofmarkedet, men også om at tilgodese forbrugernes 
interesser. Desuden pålægger lovdekretet detailforhandlere pligt til at skilte med deres priser 
langs motorvejene, således at forbrugerne kan vælge leverandør, inden de kører ind på 
benzinstationen.  
 
Henstilling nr. 1/2005 – Gassektoren  
 
Indførelsen af naturgas i Portugal krævede, at der blev vedtaget regler om sikkerhedsnormer for 
naturgasanlæg samt om inspektion af disse anlæg.  
Den portugisiske konkurrencemyndighed afgav en henstilling om, at regeringen omstødte sin 
beslutning om at udpege "Instituto Tecnológico de Gás" (ITG) som anlægsinspektør og 
certificeringsinstans. Eftersom ITG er et offentligt foretagende, der ikke opererer med profit for 
øje, og som hovedsagelig tæller gasselskaber blandt sine ejere, kunne det føre til 
konkurrencefordrejninger, hvis det også skulle fungere som certificeringsinstans.  
 
Den portugisiske konkurrencemyndighed foreslog også, at man foretog en yderligere 
præcisering af, hvilke pligter de forskellige operatører har på dette område, og tog skridt til at 
mindske den betydelige mangel på informationssymetri mellem operatører og forbrugere.  

 
Henstilling nr. 2/2005 – Mobiltelefoni  
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Den portugisiske konkurrencestyrelse har afgivet en henstilling til regeringen om indførelse af 
regler for, hvordan priserne på mobiltelefonitjenester præsenteres for kunderne. Der er tale om 
foranstaltninger, der vil gøre det lettere for forbrugerne at vælge de mest effektive takster og 
fremme konkurrencen på takster mellem mobiltelefonoperatørerne.  
 
Det er meget kompliceret at sammenligne takster, idet der må tages hensyn til et meget stort antal 
variable størrelser. Det gør det vanskeligere for den enkelte forbruger at vælge den takst, der er 
bedst for ham eller hende. Den portugisiske konkurrencemyndighed har derfor afgivet en 
henstilling til regeringen om, at der lovgives for at sætte forbrugerne i stand til hver måned at 
beregne udgifterne og sammenligne taksterne for forskellige operatører eller inden for hvert 
netværk såvel som andre vilkår gennem indførelse af standardsimulatorer på alle operatørernes 
netsteder. 
 
Konkurrencemyndigheden mener, at det vil give forbrugerne mulighed for at finde frem til den 
billigste løsning for dem ved at sætte dem i stand til at sammenligne de forskellige takster, 
operatørerne tilbyder en given forbrugerprofil. Derigennem vil de kunne vælge den løsning, der 
er billigst for dem.  
 
 
De nye regler i hovedtræk  
 
Forslag til lovdekret om bøderabatordning  
 
Portugal har for øjeblikket ingen bøderabatordning. Men den portugisiske konkurrence-
myndighed har fremlagt et forslag for regeringen, der går ud på indførelse af en bøderabatordning 
med fuld bødefritagelse eller bødenedsættelse i sager efter den portugisiske konkurrencelovs § 4 
(som ligger meget tæt op ad EF-traktatens artikel 81 og 82). Under den foreslåede ordning er det 
kun de første to virksomheder eller enkeltpersoner, som kommer frem med oplysninger, der vil 
kunne opnå bøderabat, og der fastsættes to bødenedsættelsesniveauer - op til 50 % og over 50 %. 
Desuden opereres der også med en udvidet bøderabat.  
 

Forslag til lovdekret om procedureregler i forbindelse med forordning (EF) nr. 1/2003 

Den portugisiske konkurrencemyndighed har forelagt regeringen et udkast til lovdekretforslag, 
der tager sigte på gennemførelse af artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 om samarbejde 
med nationale domstole, da konkurrencemyndigheden frygtede for, at denne bestemmelse kunne 
blive vanskelig at gennemføre i praksis på grund af mangelen på egnede procedureregler i 
Portugal. Formålet er at afklare reglerne for, hvordan Kommissionen eller den portugisiske 
konkurrencemyndighed kan fremsætte udtalelser i konkurrencesager ved nationale retter, og 
hvordan nationale retter kan anmode dem om at udtale sig. Desuden fastsættes det, hvordan 
Kommissionen skal underrettes om domme afsagt i sager angående EF-traktatens artikel 81 og 
82.  

Slovenien 
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Der er ikke i 2005 sket nogen større ændringer i den slovenske konkurrencelovgivning.  
 

Slovakiet 
Der er ikke i 2005 sket nogen større ændringer i den slovakiske konkurrencelovgivning. Den 
slovakiske konkurrencemyndighed arbejder i øjeblikket på nye retningslinjer om kontrol-
undersøgelser, bøderabatordning og sanktioner.  
 

Finland 
Det finske parlament vedtog i december en lov om betalinger, bl.a. bestikkelse og bøder, 
herunder bøder for overtrædelse af konkurrencelovgivningen, hvori det fastsættes, at sådanne 
bøder ikke længere er skattefradragsberettigede, eftersom det underminerer deres afskrækkende 
virkning. Loven træder i kraft for skatteåret 2006 (lov nr. 360/1968). 
 

Sverige 

De nye regler i hovedtræk 

• Kontrolundersøgelser: 
Den svenske konkurrencelovs § 48 er blevet ændret, således at kontrolundersøgelseskendelser 
afsagt af Stockholms byret nu også kan omfatte private boliger m.v. tilhørende bestyrelses-
medlemmer og medarbejdere i den virksomhed, der underkastes kontrolundersøgelse (lov nr. 
2005:598) 

 
• Sanktioner: 
Ved en ændring af § 33 i konkurrenceloven er der indført ret til at kræve erstatning for skader 
forårsaget af virksomheder, der forsætligt eller uagtsomt har overtrådt den svenske 
konkurrencelov eller EF-traktatens artikel 81 og 82 (lov nr. 2005:598). 

 

Det Forenede Kongerige  
 
Der er ikke i 2005 sket nogen større ændringer i den britiske konkurrencelovgivning.  
 
 
1.2. Nationale konkurrencemyndigheders håndhævelse af EU's konkurrenceregler  
 
Følgende afgørelser er indberettet af medlemsstaterne:  
    

Belgien 
 
Sammendrag af konkurrencesager  
 
Misbrug af dominerende stilling  
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Den 30. november 2005 traf det belgiske konkurrenceråd i en sag angående misbrug af 
dominerende stilling en afgørelse, hvor det accepterede de tilsagn, som Coca-Cola Enterprises 
Belgium (CCEB) havde afgivet. Afgørelsen er et supplement til den beslutning, Kommissionen 
vedtog den 22. juni 2005 (sag COMP/39.116), eftersom klagepunkterne ikke var de samme. Det 
var den samme produktmarkedsdefinition, der blev lagt til grund.  
 
Da der i belgisk ret ikke findes nogen udtrykkelige bestemmelser om accept af tilsagn, traf det 
belgiske konkurrenceråd sin afgørelse med hjemmel i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1/2003, 
hvori det fastsættes, at forordningen er bindende i alle enkeltheder (hvilket altså også gælder for 
forordningens artikel 5) og direkte gældende i alle medlemsstater.  
 
Efter at konkurrencerådet havde vurderet og gransket de tilbudte tilsagn, blev de sendt ud til de 
førende aktører på markedet, så de kunne fremsætte deres bemærkninger til dem. Ud fra de 
samme betragtninger som dem, der er anført i 13. betragtning i forordning (EF) nr. 1/2003, blev 
det i afgørelsen fastslået, at CCEB's tilsagn var tilstrækkelige til at imødekomme 
konkurrencerådets betænkeligheder og i tilstrækkelig grad løste de påviste problemer, uden at det 
var nødvendigt at afgøre, om der havde foreligget eller stadigvæk forelå en overtrædelse af 
konkurrencereglerne. Disse tilsagn vil bidrage til at styrke konkurrencen på det belgiske marked 
for kulsyreholdige læskedrikke. CCEB afgav tilsagn om at anvende samme vilkår over for alle 
kunder i samme situation. Alle vilkårene i de afgivne tilsagn og i CCEB's forretnings- og 
driftspolitik bygger nu på dette princip om ikke-diskrimination.  
 
Konkurrencerådets afgørelse blev ikke anket inden for den gældende frist og er derfor blevet 
endelig.  
 
Aftaler m.v.  
 
Den 29. juli 2005 traf det belgiske konkurrenceråd en afgørelse i en sag, der var startet med en 
undersøgelse, som "Corps des Rapporteurs" havde iværksat på eget initiativ efter en klage, og 
som drejede sig om Belgiens professionelle fodboldforbunds (Ligue belge de football 
professionnel - LBV) rettigheder til tv-transmission af fodboldkampe i den belgiske første og 
anden division i sæsonerne 2005-2006, 2006-2007 og 2007-2008. LBV havde den 9. maj 2005 
solgt alle rettigheder på vegne af de belgiske første- og andendivisionsklubber til Belgacom 
Skynet.  
 
De belgiske fodboldklubbers fælles salg af tv-transmissionsrettighederne var efter den belgiske 
konkurrencemyndigheds opfattelse en aftale, hvis lovlighed måtte efterprøves i lyset af artikel 81. 
Bestemmelserne i artikel 81 fandt anvendelse, fordi kriterierne i Kommissionens meddelelse om 
retningslinjer for påvirkning af samhandelen var opfyldt.  
 
Konkurrencerådet fandt, at LBV's salg af alle tv-rettighederne til Belgacom Skynet ikke var i 
strid med EF-traktatens artikel 81. Rådet tog bl.a. hensyn til, at det etablerede belgiske 
teleselskab Belgacom var en ny aktør på markedet for betalings-tv, der hidtil havde været 
domineret af andre kanaler.  
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Konkurrencerådets afgørelse er blevet anket til appelretten i Bruxelles. Rettens dom ventes afsagt 
i løbet af andet halvår 2006. 
 
Liste over alle afgørelser truffet af den belgiske konkurrencemyndighed med hjemmel i 
traktatens artikel 81/82 

• Afgørelse 2005-I/O-40 af 29. juli 2005: Fælles salg af tv-transmissionsrettighederne til 
belgiske første- og andendivisionsfodboldkampe (LBV).  

 
- Afgørelsen i dens fulde ordlyd findes (kun på nederlandsk) i: 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (s. 44947 –44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, s. 28, på konkurrencerådets  

netsted: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_
03.pdf 
- Pressemeddelelse (på fransk):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_2907
2005_fr.pdf 
- Pressemeddelelse (på nederlandsk):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_2907
2005_nl.pdf 
- Pressemeddelelse (på fransk):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_2907
2005_fr.pdf 

• Afgørelse 2005-I/O-52 af 30. november 2005: Distri-One SA / Coca-Cola Enterprises 
Belgium SPRL 

- Afgørelsen i dens fulde ordlyd (kun på fransk):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 – (s. 55371–55386) 
- Nyere afgørelser fra konkurrencerådet på konkurrencerådets netsted: 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112
005.pdf 
- Pressemeddelelse (på nederlandsk):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_3011
2005_nl.pdf 
 

• Afgørelse 2005-P/K-58 af 21. december 2005: G. Delandes Diffusion / Federauto  
- Afgørelsens fulde ordlyd (kun på fransk)   
- Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (s. 10503-10506) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, nr. 4, s. 

94 :  
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pd
f 
 

Den Tjekkiske Republik 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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Den tjekkiske konkurrencemyndighed traf i 2005 to afgørelser på grundlag af EF-traktatens 
artikel 82: 
 
Statsejet skovselskabs misbrug af dominerende stilling 
 
I 2005 blev der iværksat en undersøgelse angående det statsejede tjekkiske skovselskab Lesy 
České republiky, s.p. ("LCR"), som man mistænkte for at have overtrådt den tjekkiske 
konkurrencelov og EF-traktatens artikel 82. LCR havde opsagt kontrakterne med sine 
leverandører af skovarbejde ved at erklære nogle af kontrakterne for ugyldige og kræve overgang 
til en ordning med individuelle ordrer.  
 
Den tjekkiske konkurrencemyndighed fastslog, at LCR havde en dominerende stilling på 
markedet for skovdyrkning og skovdrift samt på markedet for råtømmer. Den konkluderede, at 
LCR påførte sine aftalepartnere materiel skade i form af midlertidige afbrydelser af skovdriften 
såvel som immateriel skade på grund af usikkerheden omkring udsigterne til fremtidigt 
samarbejde med LCR, hvilket gik ud over de investeringer, som de berørte virksomheder allerede 
havde foretaget. 
 
LCR foreslog en række tilsagn og foranstaltninger, som konkurrencemyndigheden fandt ville 
eliminere enhver yderligere negativ indvirkning, som LCR's aktiviteter kunne få for selskabets 
aftalepartnere. Myndigheden vedtog en afgørelse med påbud om, at LCR skulle genetablere de 
tidligere kontraktforhold. Desuden fik LCR påbud om udelukkende at basere sin udvælgelse af 
alle sine kontraktpartnere inden for skovdyrkning og skovdrift på grundlag af gennemsigtige og 
ikke-diskriminerende udbud med vilkår, som forinden var aftalt med konkurrencemyndigheden. I 
overensstemmelse med den tjekkiske konkurrencelov blev undersøgelserne indstillet, fordi denne 
adfærd ikke havde ført til væsentlige konkurrencefordrejninger. LCR opfyldte de ovennævnte 
påbud og tilsagn.  
 
 
Teleselskabs misbrug af dominerende stilling  
 
Siden 2002 havde det etablerede teleselskab ČESKÝ TELECOM, a.s. ("ČTc") givet 
husholdninger og små virksomheder pristilbud omfattende et antal gratis opkald eller gratis 
taletid som led i en månedlig standardtakst. ČTc's misbrug af dominerende stilling bestod i 
bundtning af disse tilbud, idet de månedlige standardtakster, som selskabet anvendte på 
markeder, hvor det stort set var dominerende, blev kombineret med tilbuddene på de ovennævnte 
markeder, hvor konkurrencen hele tiden var under udvikling. Ved at købe en sådan prispakke 
opnåede ČTc's kunder et bestemt antal gratis opkald. Hvis en kunde telefonerede for mindre, end 
hvad der svarede til disse gratis opkald og gratis taletid, skulle han eller hun stadigvæk betale den 
fulde månedlige standardtakst, og der blev i dette beløb ikke taget hensyn til, at gratisopkaldene 
eller den gratis taletid ikke var udnyttet fuldt ud. Disse prispakker var konstrueret på en sådan 
måde, at det ikke var muligt at opdele det beløb, der skulle betales, på opkaldsafgifter og leje af 
telefonlinjen. Derfor var kunderne mindre tilbøjelige til at gå gennem andre operatører, fordi de 
ikke ønskede at gå glip af noget, de havde fået "gratis" som led i den månedlige standardtakst. 
ČTc's kunder blev ikke orienteret, når de havde opbrugt deres gratis taletid eller opkald. De var 
heller ikke i stand til at foretage en omkostningssammenligning med andre teleoperatører på 
grund af den manglende gennemsigtighed i prisvilkårene.  
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Det gik imidlertid hovedsagelig ud over CTc's konkurrenter, der havde svært ved at klare sig i 
konkurrencen med CTc. Det hæmmede udviklingen af et sundt konkurrencemiljø, som i sidste 
instans ville være til gavn for kunderne. Under sagsbehandlingen blev det påvist, at CTc's adfærd 
havde negative virkninger for strukturen i konkurrencen på fællesmarkedet og på samhandelen 
mellem EU-medlemsstater. CTc fik pålagt en bøde på 205 000 000 CZK (ca. 7,5 mio. EUR) for 
denne overtrædelse af EF-traktatens artikel 82.  
 

Danmark 

Misbrug af dominerende stilling  
 
TV2’s priser og vilkår for tv-reklamer  
 
Konkurrencerådet drog den konklusion, at dele af TV2’s rabatsystem udgjorde en overtrædelse af 
traktatens artikel 82 og konkurrencelovens § 11, stk. 1. Det relevante marked blev defineret som 
markedet for tv-reklamer i Danmark. Det statsejede danske tv-selskab TV2 havde en 
dominerende stilling på dette marked med en markedsandel på over 50 % i perioden 2001-2005. 
Det geografiske marked var Danmark.  
 
Da TV2 har en penetration på tv-markedet på tæt ved 100 % og en meget stor seerandel, er 
annoncører, der ønsker at en høj dækning for deres landsdækkende tv-reklamekampagner, nødt til 
at placere størstedelen af deres tv-reklamebudget hos TV2. For konkurrencen på tv-
reklamemarkedet udspiller sig især i relation til den marginale del af annoncørernes tv-
reklamebudgetter. Når TV2 indgår årlige aftaler med annoncørerne, tilbyder TV2 dem en årlig 
rabat, hvis størrelse afhænger af annoncørernes årlige budget. TV2's årsrabat er en progressiv, 
retroaktiv rabat med flere volumentærskler. Der ydes rabatter på mellem 3,7 % og 19,7 %.  
 
Der blev foretaget en økonomisk analyse af rabatordningens virkninger. Konkurrencerådet fandt, 
at TV2’s årsrabat satte TV2 i stand til at tage højere priser for den første del af en annoncørs 
årlige budget og en lav pris for den marginale del af annoncørens budget. Som følge af TV2’s 
position på markedet og den omstændighed, at det navnlig er den marginale del af annoncørernes 
tv-reklamebudgetter, der konkurreres om, kunne TV2's årsrabat eliminere andre fra markedet. 
TV2 fik påbud om at opgive rabatordningen. Sagen blev taget op efter en anmeldelse fra TV2.  
 
Elsams overpriser  
 
I en afgørelse fra Konkurrencerådet blev det fastslået, at energiselskabet Elsam havde misbrugt 
sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af elektricitet (spot og OTC). Elsam er et 
dansk energiselskab, der er aktivt inden for produktion og salg af elektricitet i engrosleddet. 
Misbruget bestod i overpriser på elektricitet på engrosmarkedet på Nord Pool, jf. EF-traktatens 
artikel 82, stk. 1, litra a). Det geografiske marked var den vestlige del af Danmark.  
 
Konkurrencerådet fandt, at Elsam i perioden fra 1. juli 2003 og indtil 31. december 2004 havde 
misbrugt sin dominerende stilling i 900 timer i perioden ved at indmelde priser på elleverancer til 
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Nord Pool, der var urimeligt høje. Konkurrencerådet fandt, at Elsams prisadfærd resulterede i et 
tab for forbrugerne (privatkunder og erhvervskunder) på 25 mio. EUR. På grund af de særlige 
forhold, der gør sig gældende på engrosmarkedet for elektricitet, var Konkurrencerådet nødt til at 
tage det usædvanlige skridt at meddele Elsam et prispåbud for Elsams indmeldelser til Nord Pool. 
Ifølge dette prispåbud skal Elsam anvende bestemte formler, der indebærer en begrænsning af 
den pris, Elsam kan indmelde til Nord Pools spotmarked.  

Aftaler m.v.  
 
Carlsbergs standardaftale i horeca-sektoren  
 
I oktober 2005 traf Konkurrencerådet en afgørelse, der gjorde tilsagn afgivet af Carlsberg 
angående Carlsbergs ølaftaler med danske hoteller, restauranter, caféer m.v. bindende. I sin 
indledende vurdering fandt Konkurrencerådet, at visse dele af Carlsbergs forretningspraksis i 
forbindelse med levering af øl under eksklusivitetsvilkår var betænkelige i relation til 
konkurrencelovens § 6/EF-traktatens artikel 81 og konkurrencelovens § 11/ EF-traktatens 
artikel 82. For at imødekomme disse betænkeligheder tilbød Carlsberg at opfylde en række 
tilsagn. Konkurrencerådet fandt, at Carlsbergs tilsagn løste de påviste konkurrenceproblemer.  
 
Konkurrencerådet havde undersøgt Carlsbergs forretningspraksis dels i relation til anlægs-
eksklusivitet og dels i relation til outlet-eksklusivitet. Det geografiske marked var Danmark. Med 
en markedsandel på ca. 70 % af horeca-sektoren havde Carlsberg en dominerende stilling på det 
relevante marked.  
 
Carlsbergs tilsagn indebar en afkortning af opsigelsesvarslet for Carlsbergs installations- og 
samarbejdsaftaler. Carlsberg afgav også tilsagn om at åbne mulighed for et ekstra tappeanlæg på 
udskænkningsstederne. Desuden er der givet tilsagn om, at et udskænkningssted vil kunne købe 
de eksisterende installationer af Carlsberg til en forudfastsat pris. Carlsberg afgav også en række 
andre tilsagn, bl.a. om retten til at skifte leverandør og en begrænsning i den samlede brug af 
sponsoraftaler.  
 

Liste over alle afgørelser truffet efter artikel 81/82 
 
Konkurrencerådets møde den 23. februar 2005 
Post Danmark  
Afgørelse med tilsagn i tilslutning til artikel 82-afgørelsen fra 2004  
Pressemeddelelse på engelsk:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/. 
 
Konkurrencerådets møde den 27. april 2005 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Artikel 82 
Pressemeddelelse på engelsk:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/. 
 
Konkurrencerådets møde den 22. juni 2005 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
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DBC Medier   Artikel 82 
Pressemeddelelse på engelsk:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/. 
 
Dansk Reklame Film Artikel 81/82 – tilsagn  
Pressemeddelelse på engelsk:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/. 
 
Konkurrencerådets møde den 26. oktober 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  Artikel 81/82 – tilsagn  
Pressemeddelelse på engelsk:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/. 
 
Konkurrencerådets møde den 30. november 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser Artikel 82 
Pressemeddelelse på engelsk:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/. 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde Artikel 81 
Pressemeddelelse på engelsk:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/. 
 
Konkurrencerådets møde den 21. december 2005 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 Artikel 81/82 – tilsagn  
Pressemeddelelse på engelsk:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/. 
 
TV2’s priser og betingelser Artikel 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/. 
 
 

Tyskland  

E.ON Ruhrgas 

Den tyske konkurrencemyndighed, Bundeskartellamt, har nedlagt forbud mod E.ON Ruhrgas 
AG's langfristede gasforsyningskontrakter i en afgørelse, hvor den fastslog, at E.ON Ruhrgas 
overtrådte EF-traktatens artikel 81 og 82 samt den tyske konkurrencelovs (GWB) § 1 ved at følge 
en praksis med at binde en stor del af sine regionale og lokale gaskunder til sig via langfristede 
forsyningskontrakter. En sådan binding har en markedsafskærmende virkning, fordi den 
forhindrer nye udbydere i at komme ind på markedet og gør det vanskeligt for andre leverandører 
at finde aftagere i adskillige år.  
Afgørelsen er blevet anket til Oberlandesgericht Düsseldorf. E.ON Ruhrgas har desuden nedlagt 
påstand om suspension af forbuddet.  
 

 Pressemeddelelser 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
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17.1.2006 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml 
27.9.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml 
6.4.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml 
28.1.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml 

 Afgørelsen (på tysk) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml. 
 
 

Edeka/ALIDIS 

Bundeskartellamt har behandlet EDEKA Zentrale AG & Co. KG's overtagelse af en aktiepost i 
indkøbs- og markedsføringskooperativet ALIDIS/Agenor såvel efter fusionskontrolreglerne som i 
relation til EF-traktatens artikel 81. Det fandt, at betingelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3, 
var opfyldt. Undersøgelsen blev gennemført sideløbende med fødevarekoncernen EDEKA's 
overtagelse af SPAR Handels AG og Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG. EDEKA vil 
fremover drive kooperativet sammen med ITM Entreprises S.A. og Centros Comerciales Ceco 
S.A. (EROSKI).  
 

 Pressemeddelelse af 29.8.2005  
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml. 

Deutsche Post 
Efter at have modtaget flere klager nedlagde Bundeskartellamt forbud mod, at Deutsche Post AG 
skaber hindringer for eller udøver diskrimination mod konkurrerende små og mellemstore 
udbydere af posttjenester inden for postklargøring, og påbød Deutsche Post at efterkomme denne 
afgørelse omgående. Deutsche Post ankede såvel afgørelsen som påbuddet om omgående 
efterlevelse. Oberlandesgericht Düsseldorf har stadfæstet påbuddet om omgående efterlevelse, 
men endnu ikke afsagt dom i hovedsagen.  
 
Postklargøring omfatter især indsamling og sortering af breve samt indlevering af breve med en 
vægt på under 100 g til Deutsche Posts sorteringscentre.  
 
Deutsche Post yder for øjeblikket rabatter for sådanne tjenester på mellem 3 % og 21 %, ikke blot 
til sine egne store kunder, men også til PostCon Deutschland, der er et registreret kooperativt 
selskab. Med disse rabatter afskærer Deutsche Post imidlertid sine konkurrenter (såkaldte 
"postsamlere") fra at få adgang til markedet for indsamling, forsortering og indlevering af breve. 
Små og mellemstore virksomheder når normalt ikke op på de postmængder, der skal til for at 
opfylde Deutsche Posts rabatkriterier. Kun ved at benytte sig af "postsamlere" kan disse 
virksomheder få reduceret deres omkostninger.  

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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Under sin sagsbehandling nåede Bundeskartellamt frem til den konklusion, at Deutsche Posts 
praksis var i strid med såvel den tyske konkurrencelovgivning som EU's konkurrenceregler (EF-
traktatens artikel 82). I en parallel sag havde Europa-Kommissionen fastslået, at den tyske 
postlov var i strid med EU-retten.  
 

 Pressemeddelelser  
13.4.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml 
 
14.2.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml 
 
3.11.2004, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml  
 
Lotteriselskaber  
Tre lotteriselskabers planer om en fælles overtagelse af aktiemajoriteten i en virksomhed, der 
opererer som kommerciel lotteriagent og udbyder lotterier og sportsvæddemål over internet, 
rejste efter Bundeskartellamts opfattelse konkurrenceproblemer både i relation til 
fusionskontrolreglerne og til den tyske konkurrencelovs § 1 og EF-traktatens artikel 81. De 
implicerede parter har opgivet disse planer.  
 
Erhvervsforsikring  
Bundeskartellamt pålagde i 2005 ti private og syv offentlige forsikringsselskaber og 
medlemmerne af deres direktion bøder på i alt godt 150 mio. EUR. Overtrædelsen af 
konkurrencereglerne (EF-traktatens artikel 81) havde landsdækkende virkninger i alle brancher 
og specielt inden for erhvervsbygningsforsikring (brandforsikring, driftstabsforsikring, EC- og all 
risk-forsikring samt tekniske forsikringer) og inden for transportforsikring og bygnings-
/monopolforsikring. Bundeskartellamt fastslog, at disse forsikringsselskaber ved midten af 1999 
havde aftalt at sætte en stopper for den på det tidspunkt hårde konkurrence om præmier og 
forsikringsvilkår for at få vendt markedssituationen. Kartellet var baseret på en aftale mellem de 
pågældende forsikringsselskabers repræsentanter (der var direktionsmedlemmer) i et særligt 
udvalg for erhvervsforsikring (Fachausschuss Industrielle Sachversicherung (FIS), som den tyske 
forsikringsbrancheorganisation Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
havde nedsat, og hvor de aftalte principper for deres fremtidige konkurrenceadfærd i relation til 
kontraktfornyelser (de såkaldte "FIS-principper"). FIS-principperne blev fra tid til anden tilpasset 
til udviklingen i markedsforholdene, således at forsikringsselskaberne blev i stand til at beregne 
et ensartet niveau for præmieforhøjelser, forsikringstagernes selvrisiko og andre policevilkår. Det 
skete i form af en "gentlemen’s agreement" om, at de enkelte forsikringsselskaber ikke ville 
forstyrre de andres præmiejusteringer ved kontraktfornyelser ved selv at tilbyde gunstige vilkår 
og ikke gå under et bestemt minimumsniveau ved tegning af nye policer. Inden for 
transportforsikring enedes parterne i denne "gentlemen’s agreement" mindst fra 2001 og 
fremefter om, at de ville pålægge deres forsikringstagere præmieforhøjelser og justeringer i 
forsikringsvilkårene og i forbindelse hermed ikke underbyde eller genere hinanden (efter 
princippet "respect the lead"). Bundeskartellamts afgørelse om bødepålæg er endnu ikke blevet 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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endelig, idet de implicerede parter har anket den. Ankesagen behandles ved Oberlandesgericht 
Düsseldorf.  
 

 Pressemeddelelser  
15.9.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml 
23.03.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml 
 
 

Estland  

Afgørelse efter artikel 81/82 i 2005: 
Afgørelse nr. 24-L af 5. maj 2005 (artikel 82). Estonian Air var mistænkt for at have misbrugt sin 
dominerende stilling i forbindelse med anvendelse af ulige prisvilkår over for uafhængige 
rejsebureauer og sine egne agenter. Den estiske konkurrencemyndighed fandt det ikke godtgjort, 
at der forelå misbrug af dominerende stilling.  
Afgørelsen er offentliggjort på estisk  (AS Atlas Reisibüroo/AS Estonian Air) på netstedet ) 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf  
 
 

Grækenland  
Afgørelse 277/2005 og 284/20005 (artikel 81/82) 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Implicerede virksomheder: 
a) Den græske organisation af supermarkeder ("SESME") 
b) Følgende supermarkeder, der er aktive i Grækenland: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, 

Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA og TROFINO SA  
 
Den formodede overtrædelse: 

 
SESME’s direktion søgte at få alle supermarkeder, der var medlemmer af SESME, til at følge en 
liste, der ensidigt fastsatte alle de rabatter, hver leverandør skulle yde alle SESME's medlemmer. 
Desuden deltog syv af de største supermarkeder i Grækenland (nogle af dem var også 
medlemmer af SESME’s direktion) i to møder i februar og april 2004. Formålet med disse møder 
var at aftale, hvordan man skulle imødegå konkurrencen fra store multinationale supermarkeder 
(nærmere betegnet Carrefour) og store multinationale discountbutikker (Lidl og Plus). 
 
Retlig vurdering  
Det græske konkurrenceråd fandt, at henstillingerne fra SESME, der opererede med en fast rabat 
for hver leverandør, udgjorde en vedtagelse af mindstepriser. Konkurrencerådet fastslog desuden, 
at møderne mellem de syv detailkæder førte til et samarbejde mellem deltagerne om en fælles 
politik, der tog sigte på at fordreje og begrænse konkurrencen på det relevante marked.  

 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf


27 

Afgørelsen  
 
I sin afgørelse (afgørelse 277/2005) konkluderede det græske konkurrenceråd, at SESME’s 
henstilling var en vedtagelse i strid med § 1, stk. 1, i lov nr. 703/1977 og EF-traktatens artikel 81, 
stk. 1. Det fastslog tillige i en supplerende afgørelse nr. 284/2005, at der bestod en samordnet 
praksis mellem deltagerne på de to møder og dermed en overtrædelse af § 1, stk. 1, i lov nr. 
703/1977 samt EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Det græske konkurrenceråd pålagde følgende 
bøder:  
 
- SESME:  15 mio. EUR (svarende til 0,28 % af SESME-medlemmernes samlede omsætning) 
- ATLANTIC SA:  430 080 EUR  
- Veropoulos SA:   500 713 EUR 
- Massoutis SA:      347 784 EUR 
- METRO SA:        338 201 EUR 
- Sklavenitis SA:    611 844 EUR 
- TROFINO SA:           6 000 EUR 
- Vassilopoulos SA:   721 240 EUR 
 

Spanien  
 
Misbrug af dominerende stilling  
 
E-S ASEMPRE mod CORREOS  
 
Den 21. januar 2002 indgav ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) en klage til den spanske 
konkurrencemyndighed mod SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS) med påstand om, at CORREOS havde overtrådt den spanske konkurrencelovs § 6 
og EF-traktatens artikel 82. Klageren hævdede, at CORREOS indgik kontrakter med store kunder 
om fælles levering af posttjenester i konkurrence med andre operatører og de tjenester, som 
CORREOS i henhold til loven havde monopol på, og at CORREOS anvendte underbudspriser via 
krydssubsidiering. 

 
Denne sag blev splittet op i to sager, fordi der på det tidspunkt ikke forelå nogen data fra 
omkostningsregnskaberne.  
Den første sag blev afsluttet med en afgørelse med bødepålæg. Konkurrencemyndigheden 
pålagde ved en afgørelse af 15. september 2004 (afgørelse 608/04) CORREOS en bøde for at 
have overtrådt konkurrencelovens § 6 og EF-traktatens artikel 82 ved at have misbrugt sin 
dominerende stilling inden for regulerede posttjenester gennem indgåelse af eksklusivaftaler med 
store rabatter for fælles levering af posttjenester, som CORREOS ifølge loven havde monopol på, 
samt andre deregulerede tjenester. CORREOS fik pålagt en bøde på 15 mio. EUR og påbud om at 
bringe denne praksis til ophør.  
 
Den anden sag blev afsluttet i september 2005 ved en afgørelse, der indeholdt tilsagn fra 
CORREOS.  I denne sag drejede de påståede overtrædelser sig om aftaler mellem CORREOS og 
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bl.a. banker om posttjenester og bestod i ydelse af urimelige rabatter og underbudspriser over for 
store kunder.  
Markedet blev defineret som markedet for de liberaliserede posttjenester og for universelle, ikke-
reserverede posttjenester samt markedet for reserverede posttjenester på spansk område. De 
tilsagn, CORREOS afgav, skulle sikre, at rabatpriserne altid dækker omkostningerne.  
 
(For nærmere oplysninger henvises til "Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS"; http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 
 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
Det integrerede naturgasselskab GRUPO GAS NATURAL (GGN) har en dominerende stilling 
på alle de spanske naturgasmarkeder. I juni 2001 undertegnede to af GGN's datterselskaber, GNC 
og ENAGAS, en kontrakt, ifølge hvilken en bestemt genforgasningskapacitet skulle reserveres 
GGN's forsyningsdivision, GNC.  
 
Den spanske konkurrenceret fastslog i en afgørelse, at GRUPO GAS NATURAL (GGN) havde 
overtrådt den spanske konkurrencelovs § 6 og EF-traktatens artikel 82. Retten fandt, at GGN 
misbrugte sin dominerende stilling på de spanske naturgasmarkeder, herunder det marked, der 
består af det grundlægende naturgasnet til import af naturgas til Spanien, ved at forbeholde GNC 
en vis genforgasningskapacitet. Den fandt, at eksklusivtildelingen af genforgasningskapacitet til 
GNC indebar en diskrimination over for andre operatører i systemet, og at der derved blev pålagt 
ulige vilkår for samme transaktioner med andre handelspartnere, der derved blev bragt i en 
ugunstig stilling som omhandlet i traktatens artikel 82, litra c). Størsteparten af infrastrukturerne i 
det grundlæggende naturgasnet ejes af ENAGAS, herunder også genforgasningsanlæggene. 
ENAGAS har en lovmæssig forpligtelse til at give alle andre operatører adgang til systemet og 
skal behandle alle anmodninger i den rækkefølge, hvori de indkommer. Retten pålagde GRUPO 
GAS NATURAL en bøde på 8 mio. EUR. 

 
(For nærmere oplysninger henvises til sag 580/04 GAS NATURAL på netstedet 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm).  
 
 
Liste over alle konkurrencemyndighedens og konkurrencerettens afgørelser efter artikel 81/82 i 
2005: 
 
• E-S ASEMPRE mod CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf); "Acuerdo de Terminación convencional SDC - ASEMPRE 
– CORREOS"). 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (ikke-indgrebserklæring). 
•  SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (ikke-indgrebserklæring). 
• GLAXO WELLCOME S.A. (ikke-indgrebserklæring). 
• COCA - COLA (ikke-indgrebserklæring, se tillige COMP IV/ 39.116). 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
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• T-S GRUPO GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; sag 580/04 GAS NATURAL)  

 

Frankrig  
 
Misbrug af dominerende stilling 
 
Afgørelse 05-D-12 af 17. marts 2005  
Virksomhederne 20 Minutes og Métro, der udsender gratisaviser og finansieres fuldt ud gennem 
reklamer, klagede til det franske konkurrenceråd over, at organisationen EUROPQN (der består 
af alle de store landsdækkende dagblade) havde nægte at medtage deres aviser i sin undersøgelse 
af de landsdækkende dagblades læsertal.  
 
Klagerne gjorde gældende, at denne nægtelse, der reelt afskar dem fra at få adgang til 
reklamemarkedet på normale konkurrencevilkår, grundede på en aftale, der tog sigte på at 
hæmme deres udvikling, og på et misbrug af dominerende stilling. I deres klage anmodede de om 
foreløbige forholdsregler.  
 
På et møde, hvor man drøftede 20 Minutes' og Métros begæring om foreløbige forholdsregler, 
tilbød EUROPQN at afgive en række tilsagn, der skulle løse disse konkurrenceproblemer.  
Under hensyn hertil og efter at have indhentet bemærkninger fra interesserede tredjeparter, 
fastslog konkurrencerådet, at tilsagnene fra EUROPQN gav en tilfredsstillende løsning på 
konkurrenceproblemerne. Det traf derfor afgørelse om accept af tilsagnene og lukkede sagen. Det 
er første gang, at det franske konkurrenceråd har truffet en afgørelse baseret på tilsagn.  
 
Afgørelse 05-D-16 af 26. april 2005  
Det kollektive rettighedsforvaltningsselskab SACD (der forvalter rettigheder for skuespil-
forfattere og komponister), havde gennem en vedtægtsbestemmelse gjort en samlet forvaltning af 
deres rettigheder på teaterforestillinger såvel som deres audiovisuelle rettigheder obligatorisk for 
sine medlemmer. Forfatterne var således tvunget til at lade SACD forvalte alle deres rettigheder 
og havde ikke mulighed for at splitte dem op.  
 
Den klausul om tvungen forvaltning af alle rettigheder satte SACD i stand til at "udnytte sin 
monopolstilling på det uanfægtelige og uomgængelige marked for forvaltning af audiovisuelle 
rettigheder til at styrke og fastholde sin monopolstilling på det potentielt mere 
konkurrenceudsatte og åbne marked for forvaltning af rettigheder til teaterforestillinger". For 
eftersom forfatterne ikke havde noget andet valg i forbindelse med forvaltningen af deres 
audiovisuelle rettigheder, var de også tvunget til at lade deres rettigheder på teaterforestillinger 
forvalte af SACD, selv om det ikke var det samme marked, og selv om de kunne have ladet et 
andet kollektivt rettighedsforvaltningsselskab forvalte dem eller selv forvalte dem.  
 
Konkurrencerådet fandt, at de tilsagn, SACD afgav, gav en tilfredsstillende løsning på de 
konkurrenceproblemer, der blev rejst. SACD afgav tilsagn om at ændre sine vedtægter på den 
næste generalforsamling, således at forfatterne fik adgang til at opdele deres værker i tre 
kategorier: dramatiske værker, audiovisuelle værker og billedværker. 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm


30 

 
Men for at sætte SACD i stand til at udføre sin kollektive rettighedsforvaltning på rimelige 
økonomiske vilkår blev disse opdelingsmuligheder underlagt visse begrænsninger: 

- værkerne i nogle af kategorierne kan ikke i løbet af forfatterens levetid trækkes ud før 
udløbet af hver toårsperiode regnet fra datoen for forfatterens optagelse eller fra den dato, 
hvor forfatterens bidrag blev ændret 

- værkerne i en given kategori kan ikke i løbet af forfatterens levetid trækkes helt eller 
delvis ud mere end tre gange.  

 
Disse begrænsninger blev anset for nødvendige for at tilgodese de principper, der er opstillet i 
EU's retspraksis, ifølge hvilke forfatternes frihed til eventuelt selv at forvalte nogle af deres 
rettigheder skal vejes op mod et kollektivt rettighedsforvaltningsselskab behov for at kunne 
operere tilfredsstillende til gavn for sine medlemmer.  
 
Afgørelse 05-D-63 af 17. november 2005 
Konkurrencerådet fastslog i en afgørelse, at La Poste-koncernen havde misbrugt sin dominerende 
stilling ved ikke at følge princippet om ikke-diskrimination i forbindelse med sine takster over for 
visse postforsendere og sit eget datterselskab Datapost. Ved at anvende sine takster for bulkpost 
over for visse store kunder på en diskriminerende måde fordrejede La Poste konkurrencen 
mellem de virksomheder, der foretager postkonsolidering, eftersom de ikke opnåede de samme 
vilkår i alle distrikter. I nogle tilfælde var det La Poste selv eller dets datterselskab, Datapost, der 
profiterede af denne diskriminerende takstpraksis.  
 
Konkurrencerådet fandt, at der var tale om et alvorligt misbrug af dominerende stilling. 
Postkonsolideringsvirksomhederne er helt afhængige af La Poste, eftersom selskabets monopol 
på den grundlæggende posttjeneste betyder, at det transporterer og udbringer al post. La Poste har 
monopol på den grundlæggende posttjeneste og regulerer samtidig helt ensidigt adgangen til 
denne tjeneste og har derfor en særlig forpligtelse til at handle korrekt og omhyggeligt overholde 
priserne. Det gælder ikke mindst i betragtning af, at selskabet er i stand til at misbruge sin 
dominerende stilling på det beslægtede marked for postkonsolidering, hvor det også opererer, 
enten direkte eller via sine datterselskaber. Konkurrencerådet fandt dog, at denne praksis ikke 
indgik som led i en overlagt, global strategi fra La Postes side gående ud på at trænge 
konsolideringsvirksomhederne ud af markedet. Der forelå korrespondance i sagen, der 
dokumenterede, at det ikke var, hvad La Poste stræbte efter, og at La Poste faktisk ved flere 
lejligheder havde givet udtryk for et ønske om, at denne situation ikke fortsatte med at bestå. 
Konkurrencerådets bødepålæg var derfor kun på 1 mio. EUR.  
 
Karteller  
 
Afgørelse 05-D-10 af 15. marts 2005 
Konkurrencerådet har pålagt Bretagnes økonomiske landbrugskomité for frugt og grøntsager, 
Cerafel, samt en række producentorganisationer bøder på 45 000 EUR for konkurrenceskadelig 
praksis på engrosmarkedet for blomkål i Bretagne.  
 
På det tidspunkt, hvor denne konkurrenceskadelige praksis fandt sted, var Frankrig Europas 
næststørste producent af blomkål. Mellem 50 og 60 % af de producerede blomkål blev 
eksporteret til Tyskland, Det Forenede Kongerige og Nederlandene.  
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Blomkålsdistributionskæden er bygget op omkring de statsanerkendte producentorganisationer. 
Disse organisationer, der tegner sig for over 90 % af produktionen, er alle sammen medlemmer af 
den samme regionskomité, Cerafel. 
 
Blomkål dyrket i Bretagne markedsføres primært via hollandske auktioner (med ur). 
Forhandlere/eksportører skal være officielt godkendt for at få adgang til disse auktioner.  
I sin analyse lagde konkurrencerådet vægt på, at Europa-Kommissionen helt tilbage i 1977 havde 
kendt de vilkår, der blev pålagt de virksomheder, der ønskede at opnå godkendelse til de 
auktioner, som blev styret af SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT og SIPEFEL, ulovlige, for ifølge 
disse vilkår må de udelukkende købe ind på de af Cerafel kontrollerede markeder, de skal have et 
pakkelager på auktionsområdet, og de må kun købe ind, arbejde og eksportere for egen regning.  
Dette er i strid med den franske konkurrencelovgivning og EU's konkurrenceregler, i det omfang 
hvor det kan begrænse, hæmme eller kontrollere nye virksomheders adgang til auktioner i 
Bretagne.  
 
Afgørelse 05-D-38 af 5. juli 2005 
Konkurrencerådet skred ind over for virksomhederne Kéolis, Connex og Transdev i anledning af 
deres indgåelse af en landsdækkende konkurrenceskadelig aftale i årene mellem 1996 og 1998. 
Aftalen gik ud på en opdeling af markeder for kollektiv transport (bybusser) i forbindelse med 
lokale og regionale myndigheders udbud.  
 
Det blev fastslået, at direktørerne for disse franske og internationale transportvirksomheder 
deltog i et kartel med det formål at opdele det franske marked for offentlig passagertransport i 
byer. Kartellet havde vedtaget, at de pågældende tre virksomheder skulle afholde sig fra at 
konkurrere med hinanden, hver gang en af deres kontrakter skulle fornys.  
Denne konkurrenceskadelige praksis satte virksomhederne i stand til at påtvinge de lokale og 
regionale administrationer deres priser. Når disse administrationer meddelte koncessioner på drift 
af deres transportnet, måtte de bære højere omkostninger, end hvis der havde været konkurrence 
på markedet.  
 
Denne landsdækkende aftale, der var indgået mellem modervirksomheder, der holdt nøje øje med 
deres datterselskabers handlinger, havde tydelige indvirkninger på kontrakter om lokal kollektiv 
transport i adskillige franske byer. 
 
Konkurrencerådet fandt, at etablering af et kartel på et oligopolistisk marked og den deraf 
følgende monopolpris (som i dette tilfælde blev finansieret af lokalforvaltningernes offentlige 
midler) er en af de alvorligste former for konkurrenceskadelig praksis. Det besluttede derfor at 
pålægge de implicerede virksomheder bøder på i alt 12 mio. EUR.  
 
Et landsdækkende kartel af denne type kan pr. definition antages at påvirke samhandelen mellem 
medlemsstater betydeligt i kraft af dets omfang og selve dets formål - at forhindre konkurrenter, 
hvad enten disse er indenlandske eller udenlandske, i at få tildelt kontrakter. Denne afgørelse fra 
konkurrencerådet blev stadfæstet i sin helhed af appelretten i Paris ved en dom af 7. februar 2006.  
 
Afgørelse 05-D-65 af 30. november 2005  
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Konkurrencerådet pålagde tre mobiltelefonoperatører, Orange France, SFR og Bouygues 
Télécom, bøder for to forskellige konkurrenceskadelige aftaler, der fordrejede konkurrencen på 
markedet. Hver måned i årene mellem 1997 og 2003 havde mobiloperatørerne udvekslet 
detaljerede, fortrolige oplysninger om, hvor mange nye kunder de havde hvervet i den foregående 
måned, og hvor mange kunder der havde valgt at opsige deres abonnement. 
 
Konkurrencerådet fandt, at selv om operatørernes aftale om at udveksle disse oplysninger ikke 
havde nogen indflydelse på deres fremtidige prisstrategier, kunne den ikke desto mindre virke 
konkurrencebegrænsende på mobiltelefonmarkedet, som det er vanskeligt at trænge ind på. 
 
Konkurrencerådet fandt også, at de tre operatører i årene fra 2000 til 2002 havde en aftale, der 
havde til formål at fastholde deres respektive markedsandele. Det fandt adskillige alvorlige, 
specifikke og klare beviser på, at der bestod en sådan aftale. Der var bl.a. tale om håndskrevne 
dokumenter med udtrykkelig henvisning til en "aftale" mellem de tre operatører, en "pacificering 
af markedet" og "Yalta-markedsandel". Der kunne også konstateres flere lighedspunkter i 
operatørernes forretningspolitik i denne periode. På mellemlang sigt skulle denne samordning 
fastholde de tre operatørers andele af nye abonnementstegninger på relativt stabile niveauer og 
desuden bane vej for en ændring af deres strategi fra og med 2000. Indtil da havde 
mobiloperatørerne satset på at vinde markedsandele for at sikre deres vækst, hvilket krævede 
betydelige investeringer. Fra 2000, hvor kapløbet om at vinde markedsandele ophørte, vedtog de 
tre operatører samtidigt strategier, der gik ud på at fastholde deres eksisterende kundegrundlag. 
Det førte bl.a. til en stigning i priserne og tiltag som f.eks. satsning på bindende kontrakter frem 
for "pay-as-you-go"-kort og indførelse af fakturering for hvert 30. sekund efter det første minut, 
som var mindstetiden. Konkurrencerådet fandt, at der var tale om meget alvorlige 
konkurrencebegrænsninger, da de havde været meget skadelige for økonomien og for 
forbrugerne. Bødepålægget var på i alt 534 mio. EUR - Orange France fik pålagt 256 mio. EUR, 
SFR 220 mio. EUR og Bouygues Télécom 58 mio. EUR. 
 
Afgørelse 05-D-70 af 19. december 2005  
I denne sag pålagde konkurrencerådet eneforhandleren af Disney-videoer i Frankrig, BVHE 
(Buena Vista Home Entertainment), detailkoncernerne Casino og Carrefour samt grossisten SDO 
(Selection Disc Organisation) bøder for at have indgået prisbindingsaftaler, der regulerede 
detailpriserne i årene fra 1995 og til 1998. 
 
BVHE indgik en vertikal aftale med detailkoncernerne Casino og Carrefour samt grossisten SDO 
med det formål at få fastsat detailprisen på Disney-videoer på et kunstigt højt niveau. 
Sideløbende med denne praksis fulgte parterne en fælles politik angående indsamling, deling og 
kontrol med prisoplysninger, der tog sigte på at konsolidere systemet. Aftalen resulterede i højere 
detailpriser på Disneys børnevideoer i alle butikkerne, og priserne blev forhøjet til det samme 
niveau.  
 
Konkurrencerådet understregede, at der var tale om en særlig alvorlig konkurrencebegrænsende 
praksis, idet den fratog forbrugerne muligheden for at købe disse produkter til en lavere pris, dvs. 
den pris, der ville gælde, hvis der havde bestået en regulær konkurrence mellem 
distributionsnettene. Denne praksis var så meget desto mere alvorlig, som der var tale om en stor 
international koncern (Disney), hvis adfærd kan antages at sætte standarden for sektoren. 
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Koncernen står også meget stærkt på det berørte marked, eftersom der er en konstant 
efterspørgsel efter Disney-videoer.  
 
Bøderne til BVHE og Carrefour blev nedsat med henholdsvis ca. 25 % og 40 % i forhold til de 
bøder, de normalt skulle have fået pålagt, fordi disse virksomheder indvilligede i ikke at anfægte 
de klagepunkter, der blev rejst mod dem, og desuden afgav en række tilsagn angående deres 
fremtidige adfærd, der kunne antages at ville genoprette en tilfredsstillende konkurrence på 
markedet.  
 
Aftaler m.v.  
 
Afgørelse 05-D-72 af 20. december 2005 
I en sag, hvor flere eksportvirksomheder havde indgivet en klage mod 21 medicinal-
virksomheder, traf konkurrencerådet afgørelse om ikke at gribe ind, da den adfærd, der blev 
klaget over, ikke kunne betegnes som misbrug af dominerende stilling efter franske 
konkurrencelovgivning og EU's konkurrenceregler.  
 
Baggrunden for "parallelhandel med lægemidler" er de prisforskelle på medicin, der består 
mellem de forskellige europæiske lande. Det er ikke medicinalvirksomhederne selv, der sælger i 
andre lande enten direkte eller via lokale datterselskaber, men derimod grossister, der eksporterer 
eller importerer. Parallelhandelen omfatter hovedsagelig de patenterede lægemidler, for hvilke 
der er store prisforskelle (mindst 15 %) mellem  den regulerede pris i det land, hvorfra produktet 
eksporteres, og den gældende pris i det land, hvor det købes. Prisniveauet for lægemidler i 
Frankrig ligger tæt op ad det europæiske gennemsnit. Men det er over 20 % lavere end i Det 
Forenede Kongerige og Tyskland, hvilket gør Frankrig til et eksportland for lægemidler, der 
importeres på disse to markeder.  
 
Flere franske virksomheder satser udelukkende på eksport - de køber lægemidler fra medicinal-
producenter i Frankrig til en reguleret pris og sælger dem i udlandet til en højere pris.  
 
Disse virksomheder havde klaget over, at de fra medicinalvirksomhedernes side blev udsat for 
leveringsrestriktioner, diskriminerende vilkår og leveringsnægtelse. Klagerne påstod, at denne 
praksis beroede dels på aftaler mellem medicinalvirksomhederne indbyrdes og mellem 
medicinalvirksomhederne og grossisterne/forhandlerne og dels på et misbrug af dominerende 
stilling fra medicinalvirksomhedernes side.  
 
Den afgørelse, konkurrencerådet traf, omhandlede udelukkende klagerne fra de virksomheder, 
der udelukkende eksporterer.  
 
Liste over alle konkurrencerådets afgørelser truffet efter EF-traktatens artikel 81/82 i 2005: 
 

Afgørelsens 
nr. og dato 

Type Aktivitetsområde og/eller 
virksomhed 

Afgørelsestype

05-D-70 
af 24. februar 
2005 

Kartel  Civile våben og ammunition 
(Browning Winchester France) 

Bødepålæg 
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05-D-10 
af 15. marts 2005 

Kartel Blomkålsmarkedet 
(SICA, UCPT and SIPEFEL) 

Bødepålæg 

05-D-12 
af 17. marts 2005 

Kartel og misbrug af 
dominerende stilling 

Regionale dagblade 
20 Minutes/Metro mod EuroPQN 

Tilsagn 

05-D-16 
af 26. april 2005 

Misbrug af dominerende 
stilling 

Rettighedsforvaltning for 
skuespilforfattere og komponister 
(SACD) 

Tilsagn 

05-D-38 
af 5. juli 2005 

Kartel Kollektiv transport (Kéolis, Connex, 
Transdev) 

Bødepålæg 

05-D-40 
af 13. juli 2005 

Kartel GIE Bankkort Ikke-indgreb 

05-D-49 
af 28. juli 2005 

Kollektiv vertikal aftale og 
misbrug af dominerende 
stilling 

Frankeringsmaskiner Bødepålæg 

05-D-54 
af 
6. oktober 2005 

Misbrug af dominerende 
stilling 

Géosys mod Spot Image-Scot,CNES 
(Luft- eller satellitfotos) 

Ikke-indgreb 

05-D-55 
af 12. oktober 
2005 

Kartel  Fremstilling af essentielle olier af 
lavendel og lavandin 
(CIHEF) 

Bødepålæg 

05-D-63 
af 17. november 
2005 

Misbrug af dominerende 
stilling 

Postsektoren  
La Poste group 

Bødepålæg 

05-D-65 
af 30. november 
2005  

Kartel Mobiltelefoni 
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Bødepålæg 

05-D-70 
af 19. december 
2006 

Kartel Videooptagelser  
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Bødepålæg 

05-D-72 
af 20. december 
2005 

Kartel og misbrug af 
dominerende stilling 

Eksporterende grossister mod 
medicinalproducenter 

Ikke-indgreb 

 
Alle afgørelserne og pressemeddelelserne herom kan findes på konkurrencerådets netsted: 
www.conseil-concurrence.fr. 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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Irland 
Aftaler m.v. 
 
Konkurrencemyndigheden mod Irish Dental Association 
Den 28. april 2005 accepterede den irske konkurrencemyndighed vilkårene i et forlig med Irish 
Dental Association under den retssag, myndigheden havde anlagt mod organisationen ved den 
irske High Court. Sagen blev anlagt efter påstande om en kollektiv boykot i strid med EF-
traktatens artikel 81 og den irske konkurrencelovs § 4 af en privat tandlægeforsikring, som Vhi 
DeCare havde indført. Vilkårene i dette forlig blev oplæst i retten af konkurrencemyndighedens 
advokat. Hele forliget lød således: 
 
"Konkurrencemyndigheden har indstillet retsforfølgningen af en formodet overtrædelse af 
konkurrencelovens § 4, stk. 1, og EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og uden indrømmelse af nogen 
skyld fra Irish Dental Association Limiteds side er parterne enedes om følgende: 
 
i. Irish Dental Association anerkender og vil inden for 28 dage skriftligt meddele sine 
medlemmer, at hver enkelt tandlæge træffer sine forretningsmæssige beslutninger frit og 
individuelt i relation til Vhi DeCare og tilsvarende tandlægeforsikringer, og at enhver tidligere 
meddelelse fra Irish Dental Association herom tilbagekaldes. 
 
ii. Irish Dental Association vil afstå fra at udsende nogen meddelelse til sine medlemmer med 
anvisning til individuelle tandlæger om at undlade ethvert samarbejde med Vhi DeCare eller 
andre private tandlægeforsikringsselskaber, der ville stride mod konkurrencereglerne. 
 
iii. Dette forlig ophøjes til dom. Begge parter kan anmode om genoptagelse af denne sag og/eller 
fremsætte anbringender i forbindelse hermed.  
 
iv. Begge parter bærer sine egne omkostninger ved denne sag.  
 
v. For at undgå enhver tvivl omfatter udtrykket "Irish Dental Association" i denne sag alle ansatte 
og medarbejdere (herunder underudvalg) i Irish Dental Association." 
 
Det er kun de irske domstole, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en 
overtrædelse af irsk lovgivning og/eller EF-traktaten. Konkurrencemyndigheden har ansvaret for 
undersøgelse af konkurrencesager, den kan anlægge civile søgsmål (hvor den optræder som 
sagsøger), og såvel konkurrencemyndigheden som statsadvokaten kan anlægge straffesager på 
konkurrenceområdet.  

Italien 
Karteller 
Afgørelse af 12. oktober 2005 - priser på babymælk 

I oktober 2005 afsluttede den italienske konkurrencemyndighed en undersøgelse angående syv 
udbydere af babymælk i Italien (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, Milupa, Humana Italy 
og Milte Italy) med en afgørelse om, at de havde indgået en prisbindingsaftale i strid med EF-
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traktatens artikel 81. I henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1/2003 havde den italienske 
konkurrencemyndighed anmodet den franske, den tyske og den spanske konkurrencemyndighed 
om at foretage kontrolundersøgelser i nogle af de implicerede virksomheder. 
 
Undersøgelserne viste, at 1) der var store forskelle mellem priserne på babymælk i Italien og de 
priser, man kunne konstatere i andre europæiske lande for samme mærke/mængde (de italienske 
priser lå i de fleste tilfælde 150 % over priserne i andre EU-lande - for babymælk til nyfødte var 
priserne tre gange så høje som i det land, der havde de laveste priser, mens de for mælk til 
spædbørn var dobbelt så høje), 2) der var ingen rimelig og objektiv begrundelse for så høje priser, 
3) alle fabrikanter gjorde brug af vejledende priser over for apotekerne, og prislisterne var 
almindeligt tilgængelige på Internettet, 4) efter opfordring fra sundhedsministeren havde 
udbyderne indvilliget i at sætte priserne ned, 5) babymælk solgtes kun i meget begrænset omfang 
i de store detailkæder, og 6) der foregik ingen parallelimport fra de EU-lande, hvor priserne var 
lave.  
 
Der var mange særlige træk i denne sag. For det første havde udbyderne i hele 
undersøgelsesperioden anvendt vejledende detailpriser over for apotekerne (som disse overholdt) 
og offentliggjort disse priser på grossisternes netsteder, således at de var tilgængelige for alle 
udbyderne. For det andet havde udbyderne efter en opfordring fra sundhedsministeren i 2004 til 
at sætte priserne på babymælk ned fulgt en fælles tilgang, der tog sigte på i videst mulige omfang 
at fastholde det høje prisniveau og sikre, at prisnedsættelserne foregik samordnet. På særlige 
møder i fabrikantorganisationens hovedkvarter i marts og april 2004, efter sundhedsministerens 
opfordring til at sænke priserne, havde udbyderne underrettet hinanden om, hvordan de havde til 
hensigt at reagere. De aftalte derefter, hvordan de bedst kunne sænke priserne, uden at det kom til 
at gå ud over "stabiliteten" på markedet. Undersøgelserne i sagen viste, at producenterne var 
blevet enige om, at ingen af dem ville sænke priserne med mere end 10 %.  

Konkurrencemyndigheden fandt, at de direkte kontakter mellem producenterne efter 
sundhedsministerens opfordring til at sænke priserne og den omstændighed, at de enedes om ikke 
at sætte priserne ned med mere end 10 %, var et direkte bevis på ulovlig samordning. At 
babymælkproducenterne på de møder, hvor de drøftede, hvordan de skulle sænke priserne, 
derudover henviste til "forstyrrelser på markedet", overbeviste konkurrencemyndigheden om, at 
den lette adgang til information om detailpriserne på Internettet var et vigtigt middel til at holde 
øje med de andres adfærd og dermed støttede den samordnede strategi, der gik ud på at holde 
priserne oppe.  
 
Denne samordning resulterede i meget høje priser på babymælk i Italien, til skade for 
forbrugerne. Desuden var producenterne i stand til at fastholde deres markedsandele i årene 
2003-2004. Konkurrencemyndigheden gav de implicerede virksomheder påbud om at bringe 
denne overtrædelse til ophør og pålagde dem en samlet bøde på 10 mio. EUR. Afgørelsen blev 
anket, og sagen verserer.  

Afgørelse af 30. november 2005 – taksatorhonorarer  

I november 2005 afsluttede den italienske myndighed behandlingen af en sag efter EF-traktatens 
artikel 81, som den havde indledt i juli 2004, mod den italienske organisation af 
forsikringsselskaber, ANIA, og de seks største taksatororganisationer i Italien. Sagen drejede sig 
om to forskellige overtrædelser af EF-traktatens artikel 81:  
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1) En aftale mellem ANIA og de seks taksatororganisationer om fastsættelse af 
taksatorhonorarer for biluheld  

2) Forskellige foranstaltninger, der tog sigte på at få forsikringsselskaberne til at bruge et 
ensartet system til beregning af reparationsomkostninger (aftale om brug af ANIA's 
standardformular og anvendelse af omkostningsparametre fastsat i en aftale mellem ANIA 
og autoværksteder, bl.a. prisen på originale udskiftningsdele, arbejdstid og priser herfor).  

Hvad den første overtrædelse angår, indeholder lovgivningen på området bestemmelser om, at 
forsikringstaksatorers honorarer fastlægges ved en kompleks proces under medvirken af en 
offentlig instans. Denne proces var imidlertid aldrig blevet fulgt, og myndigheden fandt, at 
parterne havde tilstrækkelig handlefrihed til, at deres direkte ansvar for den 
konkurrencebegrænsende adfærd kunne fastslås. For den første overtrædelse fik ANIA og de 
pågældende taksatororganisationer pålagt en bøde på 202 800 EUR.  

Hvad den anden overtrædelse angår, havde ANIA tilskyndet til brug af et ensartet system til 
beregning af reparationsomkostninger efter skader. Reparationsomkostninger tegner sig for en 
betydelig del af de ydelser, forsikringsselskaber udbetaler efter biluheld, og ANIA’s adfærd måtte 
derfor antages at have indflydelse på et af de vigtigste konkurrenceparametre på 
bilansvarsforsikringsmarkedet, hvilket var i strid med EF-traktatens artikel 81. For den anden 
overtrædelse fik ANIA pålagt en bøde på 2 mio. EUR. Afgørelsen blev anket, og ankesagen 
verserer stadig.  

Liste over alle afgørelser truffet efter EF-traktatens artikel 81/82 i 2005: 
 

Artikel 81 Artikel 
82 

Pressemeddelelse 
(på engelsk www.agcm.it) 

Ugebulletin 
(på italiensk 

www.agcm.it) 
Afgørelse af 25. august 2005: 
API-ENI 

 Nr. 39 af 30. august 2005 32-33-34/2005 

Afgørelse af 12. oktober 
2005: priserne på babymælk 

 Nr. 49 af 20. oktober 2005 40/2005 

Afgørelse af 30. november 
2005: taksatorhonorarer 

 Nr. 56 af 12. december 
2005 

48/2005 

 

Litauen  

Misbrug af dominerende stilling  
 
Den 22. december 2005 traf den litauiske konkurrencemyndighed en afgørelse efter den litauiske 
konkurrencelovs § 9 og EF-traktatens artikel 82, hvori den fastslog, at AB "Mazeikiu nafta", som 
er det eneste raffinaderi i de baltiske lande, havde misbrugt sin dominerende stilling på det 
litauiske brændstofmarked og på brændstofmarkedet i Litauen, Letland og Estland. Raffinaderiet 
fik pålagt en bøde på 9,275 mio. EUR og påbud om at bringe ulovlighederne til ophør. 
 
Konkurrencemyndigheden fandt, at AB "Mazeikiu nafta" havde misbrugt sin dominerende stilling 
ved at gruppere kunderne på et territorialt grundlag og anvende diskriminerende rabatter over for 
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kunderne, ved at anvende diskriminerende rabatter i aftaler med grossistkunder og ved at 
påtvinge grossistkunderne salgsvilkår og kvalitetsforpligtelser, der stillede dem ringere i 
konkurrencen. Dette berørte både importen på de relevante benzin- og dieseloliemarkeder i de tre 
baltiske lande og samhandelen mellem Estland, Letland og Litauen og havde dermed 
indvirkninger på de potentielle importører af raffinerede olieprodukter på disse markeder. De 
endelige forbrugere i de tre baltiske lande blev derfor frataget enhver mulighed for at vælge 
mellem forskellige typer importeret benzin og dieselolie.  
 
Sagsbehandlingen foregik i nært samarbejde med konkurrencemyndighederne i Estland, Letland 
og Polen via Det Europæiske Konkurrencenetværk.  

Ungarn  
 
(1) Den ungarske konkurrencemyndighed behandlede en sag angående Hewlett Packard 
Magyarország Kft. ("HP"), hvis garantiregler for printere hævdedes at udgøre et misbrug af 
dominerende stilling efter den ungarske konkurrencelovgivning og EF-traktatens artikel 82 samt 
svindel over for forbrugerne. Ifølge HP's garantiregler gjaldt garantien ikke, hvis printeren var 
blevet brugt forkert. I den ungarske version af disse regler var det imidlertid også anført, at brug 
af genbrugsblækpatroner også skulle betragtes som forkert brug, hvilket gav det indtryk, at brug 
af sådanne patroner førte til, at garantien bortfaldt. En del af denne sag blev henvist til Europa-
Kommissionen, eftersom Kommissionen også behandlede visse aspekter af denne praksis og efter 
samråd med de ungarske konkurrencemyndigheder udvidede sin sagsbehandling til også at 
omfatte de nye medlemsstater. Den ungarske konkurrencemyndighed fortsatte sin behandling af 
de elementer i sagen, der var specifikt ungarske.  
 
I sin afgørelse fandt den ungarske konkurrencemyndighed, at garantireglerne måtte fortolkes 
således, at HP betegnede brug af andre blækpatroner end HP's blækpatroner som "forkert brug". 
Det var dog ikke den "forkerte brug" som sådan, men kun defekter forårsaget af en sådan "forkert 
brug", der førte til garantiens bortfald, eftersom garantireglerne ikke skulle forstås sådan, at gratis 
reparationer forudsatte brug af tilbehør af HP's eget mærke. På den anden side var det misvisende 
at betegne brugen af konkurrerende tilbehør som "forkert", da forbrugerne kunne opfatte det, som 
om de ikke måtte købe andet tilbehør end HP-tilbehør. Under hensyn til den ubetydelige 
virkning, denne adfærd havde haft for konkurrencen, stillede konkurrencemyndigheden sagen i 
bero i en måned, selv om den havde fastslået, at der forelå en overtrædelse af 
konkurrencereglerne. HP fik påbud om at ændre garantireglernes ordlyd inden udgangen af denne 
måned og informere forbrugerne om ændringerne og baggrunden herfor i to landsdækkende 
dagblade. Efter udløbet af denne frist fastslog konkurrencemyndigheden, at HP havde opfyldt 
sine forpligtelser og lukkede sagen.   
 
(2) En anden sag, som blev taget til behandling af den ungarske konkurrencemyndighed, drejede 
sig om aftaler indgået mellem Aréna Rt (som kontrollerer Budapests sportsstadion), 
koncertarrangøren Multimedia Light and Sound Kft. og billetdistributøren Ticketpro Kft., og 
sagen blev taget op på grund af disse aftalers eksklusive karakter. I den årlige lejeaftale havde 
Aréna tildelt Multimedia en særligt privilegeret status (når Multimedia havde afholdt 10 
kulturelle arrangementer, var det 11. f.eks. gratis, og Multimedia fik status som "Arénas 
foretrukne partner" osv.). Eksklusivklausulen i aftalen mellem Aréna og Ticketpro (som 
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Multimedia havde betydelige interesser i) betød i praksis, at hvis en koncertarrangør ønskede at 
arrangere en koncert på Budapests sportsstadion, kunne Aréna kun indgå aftale med den 
pågældende, hvis denne gjorde brug af Ticketpro. Dette arrangement gav Multimedia en 
yderligere unfair fordel frem for sine konkurrenter ud over den privilegerede status, Multimedia i 
forvejen havde. Konkurrencemyndigheden fandt, at disse aftaler tilsammen virkede 
konkurrencefordrejende. Men i betragtning af, at disse aftaler var blevet opsagt, før der blev 
truffet nogen afgørelse i sagen, og under hensyn til konkurrencefordrejningens ubetydelige 
omfang, blev der ikke pålagt nogen bøde. I sin afgørelse fastslog konkurrencemyndigheden blot, 
at de komplekse aftaler mellem de ovennævnte tre virksomheder var uforenelige med 
fællesmarkedet.  
 
(3) Den ungarske konkurrencemyndighed har desuden indledt to særskilte sager mod 
UNILEVER Magyarország Kft. og Globus Konzervipari Rt for formodet misbrug af 
dominerende stilling. Begge virksomheder havde reorganiseret deres distributionssystem ved at 
overdrage distributionen af deres dybfrostprodukter - is og grøntsager - til de samme 
virksomheder. Efter denne reorganisering var der tre virksomheder, der tidligere havde været 
med i nettet, som ikke længere fik leveret. Konkurrencemyndigheden fastslog, at der ikke var 
nogen grund til at gribe ind, eftersom hverken UNILEVER Magyarország Kft. eller Globus 
Konzervipari Rt var dominerende på det relevante marked. Markedet blev defineret i 
overensstemmelse med EU-retspraksis og med Kommissionens meddelelser om det relevante 
marked og om vertikale aftaler. Det førte til en definition, hvor der blev lagt større vægt på 
distributørernes end på de endelige forbrugeres præferencer. Det hang sammen med, at 
distributørerne, som også var udbydere, let kunne substituere et dybfrostprodukt med et andet. 
Desuden var der ingen større sandsynlighed for, at Unilever og Globus var dominerende på et 
snævrere afgrænset marked, nemlig markedet for is og frosne grøntsager.  
 
(4) Den ungarske konkurrencemyndighed modtog en anmodning om individuel fritagelse efter 
ungarsk lovgivning (denne mulighed fandtes stadigvæk, da begæringen blev indgivet), fra Rába 
Group og Integris, hvor den måtte tage stilling til, om deres indgåelse af en niårig eksklusivaftale 
ville begrænse konkurrencen. Sideløbende indledte konkurrencemyndigheden en sag på eget 
initiativ efter EF-traktatens artikel 81 for at opfylde kravene i artikel 3 i forordning (EF)  
nr. 1/2003. Den niårige aftaleperiode blev opdelt i treårige faser, hvor overgangen til den næste 
fase var betinget af en genforhandling. Denne klausul var helt klart blevet indføjet for at sikre, at 
aftalen kunne falde ind under gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler (forordning (EF) 
nr. 2790/1999), ifølge hvilken eksklusivitetsperioden højst må være på fem år. Af andre klausuler 
i aftalen fremgik det imidlertid, at der kun rent formelt ville blive tale om en genforhandling, og 
at Rába Group ikke reelt ville kunne trække sig ud af aftalen før udløbet af den niårige periode. 
Konkurrencemyndigheden fandt, at aftalen ikke faldt ind under forordning (EF) nr. 2790/1999. 
På den anden side blev det fastslået, at aftalen opfyldte betingelserne for fritagelse både efter den 
ungarske konkurrencelovgivning og traktatens artikel 81, stk. 3. Den ungarske del af sagen blev 
derfor afsluttet med, at der blev indrømmet individuel fritagelse, mens den del af sagen, der var 
baseret på EU-reglerne, blev henlagt, fordi der ikke var anledning til at gribe ind.  
 

Nederlandene  
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Karteller 
 
Indgreb i byggesektoren  

 
Den nederlandske konkurrencemyndighed har igennem de seneste år gennemført undersøgelser 
af ulovlige karteller i forskellige dele af byggesektoren. Som reaktion på opfordringer fra 
konkurrencemyndigheden og regeringen om at stå frem og få gjort "rent bord" var der et stort 
antal virksomheder, der frivilligt gav oplysninger om kartelaktiviteter. I oktober 2004 afsluttede 
konkurrencemyndigheden sine undersøgelser i bygge- og anlægssektoren med en rapport 
(klagepunktsmeddelelse). Undersøgelserne inden for installationssektoren blev afsluttet i april 
2005. I begge delsektorer blev der afsløret karteldannelser, der bl.a. omfattede ulovlig 
samordning af tilbudsgivning. Undersøgelserne i de øvrige delsektorer blev afsluttet i efteråret 
2005.  
 
Den nederlandske konkurrencemyndighed iværksatte en særlig "hurtig" bødeprocedure specielt 
for byggeindustrien på grund af det store antal virksomheder, der var impliceret, og den udbredte 
vilje til at få gjort rent bord. Denne hurtige procedure anvendes kun for virksomheder, der ikke 
anfægter eksistensen af de påviste karteldannelser og deres deltagelse i dem. Virksomheder, der 
vælger at komme ind under den hurtige procedure, får nedsat deres bøde med 15 % (og bevarer 
deres ankeadgang). For de virksomheder, der vælger ikke at deltage i den hurtige procedure, 
følger man den ordinære bødeprocedure efter reglerne i § 59-61 i den nederlandske 
konkurrencelov.  
 
Bygge- og anlægsarbejder 
 
Inden for delsektoren bygge- og anlægsarbejder valgte 90 % af i alt 380 virksomheder at gå med i 
den hurtige procedure og modtog et bødepålæg. Den hurtige procedure i denne delsektor blev 
afsluttet i marts 2005 med bøder på i alt ca. 100 mio. EUR. For de resterende virksomheders 
vedkommende er den ordinære procedure endnu ikke tilendebragt.  

 
Installationssektoren  
 
Inden for denne delsektor valgte 88 % af i alt 180 den hurtige procedure, der blev afsluttet i 
oktober 2005. Der blev pålagt bøder på i alt ca. 40 mio. EUR. De ordinære procedurer er endnu 
ikke afsluttet.  
 
Sag 2021 - OSB 
 
Den nederlandske konkurrencemyndighed fastslog, at organisationen af rengøringsselskaber i 
Nederlandene, OSB, i årene mellem 1998 og 2000 hvert år havde anbefalet deres medlemmer at 
forhøje deres priser med en bestemt procentsats. Denne procentsats blev fastsat af OSB's 
bestyrelse på basis af oplysninger om udviklingen i omkostningsniveauet. Ved midten af 2000 
anbefalede OSB desuden sine medlemmer at indføre yderligere prisforhøjelser.  
Konkurrencemyndigheden konkluderede, at OSB dermed havde overtrådt konkurrencelovens § 6, 
stk. 1, og EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Denne afgørelse blev anket, men stadfæstet, og OSB fik 
pålagt en bøde på 2 mio. EUR.  
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I overensstemmelse med en udtalelse fra det rådgivende udvalg afgjorde den nederlandske 
konkurrencemyndighed under ankesagen, at der ikke var tilstrækkeligt bevis for, at tre 
rengøringsselskaber - CSU, Asito og GOM - der var repræsenteret i OSB's bestyrelse havde 
overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1. Bødepålægget for disse selskabers vedkommende blev 
derfor ophævet, da det ikke fandtes bevis for, at CSU, GOM og Asito havde taget initiativ til den 
yderligere prisforhøjelse ved midten af 2000 og derefter spillet en særlig aktiv rolle ved 
fastlæggelsen af OSB's anbefalinger til sine medlemmer.  
 
Sag 2910 - Interpay 
 
Denne sag drejede sig om et joint venture, Interpay, som 8 nederlandske banker havde etableret 
til at administrere et betalingskortsystem kaldet "PIN". Ud over at varetage forskellige funktioner 
såsom clearing og afregning indgik Interpay via sit helejede datterselskab Beanet aftaler med 
handlende om kreditkortaccept, hvorved de ydede de handlende en direkte betalingsgaranti for 
hver transaktion, som Interpay havde godkendt.  

Den nederlandske konkurrencemyndighed pålagde Interpay bøder for at have anvendt overpriser 
og solgt netværkstjenester som et samarbejds-joint venture. Afgørelsen blev truffet på grundlag 
af den nederlandske konkurrencelovgivning, fordi forordning (EF) nr. 1/2003 endnu ikke var 
trådt i kraft. Efter den 1. maj 2004 blev afgørelsen imidlertid anket til den nederlandske 
konkurrencemyndigheds styrelse, der også tager hensyn til EU's konkurrenceregler. Sagen om 
Interpays overpriser blev derefter opgivet som led i en gentleman’s agreement, efter at der var 
indgået forlig i en retssag, som en detailhandler havde anlagt mod Interpay og aktionærbankerne, 
hvor bankerne indvilligede i at sænke deres priser med mindst 20 %.  
 

Det blev konkluderet, at centraliseringen af den finansielle administration af betalingskort i ét 
selskab, der arbejdede for alle bankerne, eliminerede konkurrencen mellem bankerne om 
hvervning af handlende, hvilket var i strid med artikel 81 (anvendelse af EU's konkurrenceregler 
på et vertikalt integreret betalingskortselskab).  

Den nederlandske konkurrencemyndighed besluttede at nedsætte de bøder, aktionærerne havde 
fået pålagt, til i alt 14 mio. EUR. Årsagen hertil var, at de havde etableret en fond, der skulle 
fremme socialt effektive pengeoverførsler, og hvortil de havde overført i alt 10 mio. EUR.  
 
Sag 1615 - Cykelfabrikanter 
 
I en afgørelse af 21. april 2004 pålagde generaldirektøren for den nederlandske 
konkurrencemyndighed de største tre cykelfabrikanter i Nederlandene (som målt efter salget i 
2000 tilsammen sad på ca. 80 % det nederlandske cykelmarked) bøder for at have overtrådt § 6 i 
den nederlandske konkurrencelov (der svarer til EF-traktatens artikel 81). Cykelfabrikanterne 
Accell (via sine datterselskaber Batavus og Koga), Gazelle og Giant havde på to møder drøftet 
deres (fremtidige) prisstrategi i cykelsæsonen 2001. Denne overtrædelse fandt sted i perioden fra 
1. september 2000 til 1. september 2001. Bødepålægget lød på henholdsvis 12 809 000, 
12 898 000 og 3 978 000 EUR. Denne afgørelse blev anket. I henhold til nederlandsk 
forvaltningsret skal afgørelser truffet af generaldirektøren prøves af konkurrencemyndighedens 
styrelse, før de kan ankes til retten. I sin afgørelse af 24. november 2005 afviste 
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konkurrencemyndighedens styrelse størsteparten af parternes anbringender. Den anvendte EF-
traktatens artikel 81, hvilket ikke var sket i den ankede afgørelse, som blev truffet, før forordning 
(EF) nr. 1/2003 trådte i kraft. På grund af en tilsidesættelse af parternes kontradiktoriske 
rettigheder gav styrelsen dem en bødenedsættelse på 10 %.  Bødepålægget efter denne 
administrative prøvelse af sagen lød derefter på 11 528 000 EUR til Accell, 11 608 000 EUR til 
Gazelle og 3 421 000 EUR til Giant. Afgørelsen er blevet indbragt for retten.  
 
Sag - 3353 CR Delta  

 
I en afgørelse af 31. december 2003 fik CR Delta af den nederlandske konkurrencemyndigheds 
generaldirektør pålagt bøder for at have overtrådt § 24 i den nederlandske konkurrencelov (der 
svarer til EF-traktatens artikel 82) i forbindelse med tre rabatsystemer, der både hver for sig og 
tilsammen udgjorde et misbrug af dominerende stilling. CR Delta udbyder sæd fra avlstyre til 
kvægavlere. Virksomhedens såkaldte "kvantumrabatter" var ikke "fakturarabatter", men blev 
betalt ved udløbet af en etårig referenceperiode med en stigende procentsats (1-5 %), alt efter 
hvor meget der blev købt. Rabatten blev beregnet på basis af kundens samlede køb af tyresæd fra 
CR Delta. Den anden rabat (på 1-2 %) blev ydet til gengæld for et tilsagn fra kunden om så godt 
som udelukkende (90-100 %) at købe sæd hos CR Delta. Den tredje rabattype var en rabat på 
10 % af kundens køb af klassificeret sæd fra avlstyre, forudsat at kunden indvilligede i at afprøve 
uklassificeret sæd. CR Deltas markedsandel på det relevante marked lå på ca. 80 %. 
Overtrædelsen fandt sted fra 1. september 2001 og indtil 1. september 2003. Generaldirektørens 
afgørelse indeholdt et bødepålæg på 2 600 000 EUR samt to påbud. CR Delta ankede denne 
afgørelse. Under den efterfølgende ankesag blev alle CR Deltas anbringender afvist. Eftersom 
forordning (EF) nr. 1/2003 på det tidspunkt var trådt i kraft, anvendte man under ankesagen EF-
traktatens artikel 82, hvilket ikke havde været tilfældet i den oprindelige afgørelse. Sagen er nu til 
behandling ved den nederlandske konkurrenceret.  
 
Liste over alle afgørelser truffet efter artikel 81/82 i 2005:  

 
Byggesektoren 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0

5-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0

5-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0

5_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0

5_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0

5_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0

5_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/0

4_24.asp 
 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
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http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_0
8.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_
reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Cykelfabrikanter  

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_
confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Østrig 

Aftaler m.v.  
 
Honorarskala for bygningsingeniører 
  
I juni 2004 anmodede den østrigske konkurrencemyndighed (og den østrigske statsadvokat for 
kartelsager) karteldomstolen om at ophæve bygningsingeniørernes honorarskala 
(Honorarordnung der Baumeister (HOB)) efter en omfattende undersøgelse. Denne honorarskala 
var registreret i kartelregisteret som en uforbindende anbefaling fra en erhvervsorganisation 
angående priser for bestemte former for arbejde.  
 
Konkurrencemyndigheden fandt, at denne honorarskala var i strid med EF-traktatens artikel 81. 
Efter en omfattende undersøgelse gav kartelretten den 14. april konkurrencemyndigheden og 
statsadvokaten medhold i, at honorarskalaen var i strid med EU’s konkurrenceregler, og afsagde 
dom om, at erhvervsorganisationen skulle ophæve den. Denne dom blev siden stadfæstet af den 
østrigske konkurrencehøjesteret.  
 

Andre sager  

Lufthansa/østrigske rejseagenter  
Den 1. november 2004 bebudede Lufthansa en omlægning af sit salgssystem og indførelse af en 
nettoprismodel. Disse ændringer betød, at rejseagenterne ikke længere fik udbetalt nogen 
basisprovision. Det stod dog rejseagenterne frit for selv at beregne servicegebyrer af deres 
kunder. Og de enkelte rejseagenter bestemte selv, hvornår de ville forlange et sådant 
servicegebyr, og hvor stort det skulle være.  
 
I november 2004 anlagde den østrigske organisation af rejseagenter sag for kartelretten med 
påstand om, at ophævelsen af deres provision sammen med Lufthansas krav om, at nettoprisen 
skulle være anført på flybilletten, var en form for ulovlig prisbinding. Denne påstand blev afvist. 
Kartelretten fandt, at artikel 81 fandt anvendelse, eftersom dette salgssystem blev anvendt i 
adskillige EU-lande, men at der ikke forelå nogen form for ulovlig prisbinding. Rejsekontrakten 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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blev indgået direkte mellem Lufthansa og kunden, og det var kun for denne transportkontakt, at 
Lufthansa fastsatte en salgspris. Rejseagenten udførte kun en interesseerklæring fra kundens side. 
Det var op til rejseagenten at afgøre, om der skulle betales et vederlag for denne tjeneste, og hvor 
stort et sådant vederlag skulle være. Der var derfor ikke tale om nogen indskrænkning af 
rejseagenternes handlefrihed.  
 
Domme afsagt af den østrigske konkurrenceret i sager angående artikel 81/82: 

- Bygningsingeniørers honorarskala 
- Lufthansa/østrigske rejseagenter  
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*afgjort ved forlig mellem parterne) 
 
Link til konkurrencemyndighedens årsberetning (alle sager undtagen Synchron Film m.fl.): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugal 
 
Aftaler m.v. 
 
Den portugisiske dyrlægeforening  
 
Den portugisiske dyrlægeforening vedtog i 1996 et sæt etiske regler, ifølge hvilke der for 
arbejde udført af en dyrlæge i selvstændig praksis (også dyrlæger fra andre EU-lande) skulle 
beregnes et mindstehonorar fastsat af den portugisiske dyrlægeforening.  
 
Den portugisiske konkurrencemyndighed fandt, at dyrlægeforeningens krav om, at dyrlægerne 
skulle forlange et mindstehonorar, var i strid med EF-traktatens artikel 81, og pålagde i en 
afgørelse truffet den 19. maj 2005 organisationen en bøde på ca. 76 000 EUR. Da den fandt, at 
der var tale om en særlig grov overtrædelse, fik organisationen desuden påbud om at 
offentliggøre afgørelsen i den portugisiske statstidende og i et landsdækkende portugisisk 
dagblad. Endvidere fik dyrlægeorganisationen en frist på 15 dage til at offentliggøre den på sit 
hjemmeside samt i et fagtidsskrift.  
 
Den portugisiske konkurrencemyndighed fandt, at et krav fra dyrlægeforeningen om, at 
dyrlægerne skulle forlange et bestemt mindstehonorar for deres arbejde, ikke kunne anses for at 
være nødvendigt for at sikre, at selvstændigt praktiserende dyrlæger udøvede deres erhverv 
ordentligt, jf. Wouters-dommen (C-309/99).  
 
Dette er den første afgørelse, den portugisiske konkurrencemyndighed har truffet i det nye 
decentraliserede system for håndhævelse af EU’s konkurrenceregler.  
 
Afgørelsen er blevet indbragt for handelsretten i Lissabon (som ventes at afsige dom i sagen i 
begyndelsen af 2006).  
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Den portugisiske tandlægeforening 
 
Den portugisiske tandlægeforening havde vedtaget et sæt etiske regler, ifølge hvilke der for 
arbejde udført af en tandlæge i selvstændig praksis skulle beregnes et af foreningen fastsat 
mindstehonorar.  
 
Den portugisiske konkurrencemyndighed fandt, at tandlægeforeningens krav om at beregne et 
mindstehonorar var ulovligt og stridende mod EF-traktatens artikel 81, og pålagde i en afgørelse 
af 30. juni 2005 organisationen en bøde på ca. 160 000 EUR. Da den fandt, at der var tale om en 
særlig grov overtrædelse, fik organisationen desuden påbud om at offentliggøre afgørelsen i den 
portugisiske statstidende og i et landsdækkende portugisisk dagblad. Endvidere fik 
tandlægeforeningen en frist på 20 dage til at offentliggøre den på sin hjemmeside samt i et 
fagtidsskrift.  
 
Konkurrencemyndigheden fandt, at den portugisiske tandlægeforenings fastsættelse af et 
obligatorisk mindstehonorar ikke kunne anses for at være begrundet i hensyn til den almene 
interesse, jf. Wouters-dommen.  
 
Denne afgørelse er blevet indbragt for handelsretten i Lissabon (se afsnittet om "Nationale 
domstoles anvendelse af EU’s konkurrenceregler"). 

 
Liste over alle afgørelser truffet efter artikel 81/82 i 2005  
 
Den portugisiske dyrlægeforening 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
Den portugisiske tandlægeforening 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Henstilling nr. 1/2005 - Gassektoren 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Henstilling nr. 2/2005 – Mobiltelefontjenester  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 
 

Slovakiet 

Karteller 

Det slovakiske vejvæsen sendte i 2004 anlægget af motorvejsstrækning D1 mellem Mengusovce 
og Jánovce i udbud. Motorvejsstrækningen var delt op i to afsnit, hvilket betød, at der var to 
særskilte udbud.  
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Det laveste bud i begge udbud lå ca. 20 % over den maksimumpris, staten havde fastsat. Begge 
udbud blev derfor trukket tilbage, og den slovakiske konkurrencemyndighed iværksatte en 
undersøgelse for at fastslå, om der havde foregået en ulovlig samordning af tilbudsgivningen.  
Efter en sammenligning af de individuelle komponenter i de afgivne bud (udbuddet bestod af tæt 
ved 900 forskellige komponenter) fastslog konkurrencemyndigheden, at de priser, alle de enkelte 
bydende bød for de enkelte komponenter, var usædvanligt ensartede i buddene på den første 
motorvejsstrækning.  
Konkurrencemyndigheden drog den konklusion, at de bydende virksomheder havde indgået en 
konkurrencebegrænsende aftale om samordning af pristilbuddene på den første 
motorvejsstrækning. Den havde dog ikke tilstrækkelige beviser på en samordning af 
tilbudsgivningen for den anden motorvejsstrækning. Konkurrencemyndigheden pålagde de 
implicerede virksomheder bøder på 40 000 000 EUR. 

 
Liste over alle afgørelser truffet efter artikel 81/82 i 2005  

 
Den slovakiske advokatforening – restriktioner angående reklamer (afgørelse 
nr. 2005/KH/1/1/136 af 22. december 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&key_
value=870) 

 
Strabag a.s., Tjekkiet, Doprastav, a.s., Slovakiet, BETAMONT s.r.o., Slovakiet,  Inžinierske 
stavby, a.s., Slovakiet, Skanska DS a.s., Tjekkiet, Skanska BS a.s., Slovakiet, Mota - Engil, 
Engenharia e Construcao, S.A., Portugal – ulovlig samordning af tilbudsgivning (afgørelse 
nr. 2005/KH/1/1/137 af 23. december 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&key_
value=1009) 
 

Finland 
 
Den finske konkurrencemyndighed anvendte i løbet af 2005 EU’s konkurrenceregler i én sag: 
 
Sagen drejede sig om det finske telefonnummerselskab, Suomen Numeropalvelu Ltd (SNOY), 
som konkurrencemyndigheden fandt havde misbrugt sin dominerende stilling ved at kræve, at  
selskabets kunder, der udbyder nummeroplysningstjenester, ikke måtte tilbyde dem gratis til 
deres kunder og ikke uden forudgående registrering på Internet.  
 
SNOY er et joint venture mellem Fonecta-koncernen og Finnet-Media, der administrerer en 
landsdækkende database med oplysninger om telefonabonnenter og sælger disse oplysninger til 
virksomheder, der udbyder nummeroplysningstjenester. SNOY har i øjeblikket ingen 
konkurrenter. SNOY's ejere konkurrerer med klageren i denne sag, Eniro Finland Ltd, som 
udbyder af nummeroplysningstjenester.  
 
Efter at have undersøgt sagen drog konkurrencemyndigheden den konklusion, at SNOY’s adfærd 
i sidste instans tog sigte på at forhindre konkurrenter, der kunne udbyde en ny form for tjeneste, i 
at komme ind på markedet. Samtidig lagde SNOY hindringer i vejen for udviklingen af nye, 
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mere brugervenlige, fleksible og billigere former for nummeroplysningstjenester baseret på ny 
teknologi. SNOY lagde dermed hindringer i vejen for virkeliggørelsen af det mål om at øge 
udbuddet af nye former for nummeroplysningstjenester og fremme brugen af dem, som 
lovgiveren havde opstillet.  
 
I sin afgørelse fastslog konkurrencemyndigheden, at SNOY havde overtrådt den finske 
konkurrencelov samt EF-traktatens artikel 82. SNOY fik desuden påbud om at levere 
telefonabonnentoplysninger samt en betinget bøde, der skulle sikre, at påbuddet blev efterlevet. 
Ud over dette påbud henstillede konkurrencemyndigheden desuden til den finske 
konkurrencedomstol, at den pålagde SNOY en bøde for overtrædelse af konkurrencereglerne på 
150 000 EUR. Afgørelsen (afgørelse 1097/61/2003) kan findes på konkurrencemyndighedens 
netsted på finsk: http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-
ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097. 

Sverige  

Misbrug af dominerende stilling  
 
Sag nr. 797/2004 
SES, der producerer og distribuerer elinstallationsprodukter på det svenske marked, misbrugte sin 
dominerende stilling på markedet for produktion og distribution af almindelige stikdåser og 
kontakter (herunder fjernkontakter, intervalkontakter og dimmere) gennem sin brug af 
loyalitetsrabatter i sine kontrakter med engroskunder. Disse loyalitetsrabatter gjorde det 
vanskeligere for nye virksomheder at trænge ind på markedet.  
 
Sagen endte med et bødeforlæg på 3 mio. SEK, der bliver endeligt, hvis det stadfæstes af byretten 
i Stockholm. 

 
Sag nr. 873/2005 
Den svenske teleoperatør TS misbrugte sin dominerende stilling på markedet for privatkunders 
adgang til det offentlige fasttelefonnet. TS søgte at begrænse konkurrencen fra 
bredbåndsoperatører, der tilbød IP-adgang til telefontjenester, ved at yde selektive rabatter til 
kunder, der installerede en fast telefonlinje og fik deres telefonnummer optaget i den nye 
operatørs net.  
 
Sagen endte med et forbud og et bødeforlæg på 44 mio. SEK, der skal stadfæstes af byretten i 
Stockholm.   
 
Aftaler m.v.  
 
Sag nr. 532/2004 
Denne sag drejede sig om den svenske tapetfabrikant og -distributør EB. EB stod meget stærkt på 
markedet for fremstilling og distribution af tapet til maler- og tapetseringsfirmaer. I sine 
undersøgelser fastslog den svenske konkurrencemyndighed, at EB gennem et selektivt, 
kvantitativt kriterium i sine selektive distributionsaftaler med sine kunder havde gjort det 
vanskeligt for nye forhandlere at komme ind på markedet. EB’s selektive distributionssystem 
kunne ikke fritages efter Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet 
praksis.  
 
Sagen blev afgjort med påbud og bødeforlæg på 1 mio. SEK. 

 
Liste over alle afgørelser truffet efter artikel 81/82 i 2005: 
 

Sag nr. Virksomhed Links 
Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap

eter.shtm 
Dnr 873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm

eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
Dnr 797/2004 Schneider Electric 

Sverige AB  
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Dnr 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  

Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Dnr 883/2004 Reci Industri/Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

 

Det Forenede Kongerige 

Aftaler m.v.  
 
MasterCard UK Members Forum Limited – 6. september 2005 
Den britiske konkurrencemyndighed, Office of Fair Trading (OFT), skred ind over for 
medlemmerne af MasterCard UK Members Forum og andre britiske MasterCard-licenstagere i 
forbindelse med en aftale, der blev fundet i strid med såvel EF-traktatens artikel 81, stk. 1, som § 
2 i den britiske konkurrencelov af 1998. 

Denne aftale fastsatte størrelsen af det multilaterale interbankgebyr for alle transaktioner 
foretaget med brug af et MasterCard udstedt i Det Forenede Kongerige og var gældende fra 
1. marts 2000 til 18. november 2004. Pr. 18. november 2004 blev der indført nye regler for 
fastsættelsen af dette fallback-gebyr for transaktioner udført ved brug af britiske MasterCards.  

OFT fandt, at denne aftale var konkurrencebegrænsende på to måder. For det første var der tale 
om en kollektiv aftale om det multilaterale interbankgebyr (dvs. en kollektiv prisaftale). For det 
andet resulterede den i, at medlemmerne af MasterCard UK Members Forum og andre 
MasterCard-licenstagere på uberettiget vis fik dækket visse af deres omkostninger ind via dette 
gebyr. 

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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Aftalen var blevet anmeldt til OFT den 1. marts 2000. I lyset af omstændighederne i denne sag 
fandt OFT det ikke rimeligt at pålægge nogen bøde for denne overtrædelse af 
konkurrencereglerne. Og eftersom aftalen nu er bragt til ophør, blev der heller ikke tale om noget 
påbud i denne sag. Men de principper, OFT opstillede i sin afgørelse, ventes at komme til at 
gælde for de nye aftaler om fastsættelse af fallback-interbankgebyret. 
 
Andre afgørelser  
 
Klage fra Gamma Telecom Limited mod BT Wholesale over lavere takster for wholesale-opkald i perioden 
fra 1. december 2004 til 17. juni 2005 
Den britiske telestyrelse, Ofcom, fandt ikke, at British Telecommunications Group plc (BT) 
havde handlet i strid med § 18 i den britiske konkurrencelov af 1998 eller EF-traktatens artikel 82 
i relation til de nye takster, der fra 1. december 2004 var gældende for BT’s wholesale-
opkaldsprodukter (BT’s reviderede takststruktur for wholesale-opkald).  

Ofcoms afgørelse blev truffet efter en undersøgelse, der blev iværksat i anledning af en klage fra 
Gamma Telecom Limited (Gamma) over, at BT's reviderede takster for wholesale-opkald virkede 
konkurrencebegrænsende, fordi den pressede avancerne ned.  

I sin vurdering, der var baseret på en række forskellige hypoteser og scenarier, fastslog Ofcom, at 
BT’s reviderede takster for wholesale-opkald ikke havde nogen konkurrencebegrænsende 
virkninger, og at der følgelig ikke var nogen grund til at gribe ind.  
 
Fornyet behandling af en klage fra VIP Communications Limited mod T-Mobile (UK) Limited – 30. juni 2005 
I denne sag drog Ofcom den konklusion, at T-Mobile ikke havde overtrådt reglerne i den britiske 
konkurrencelovs kapitel II eller EF-traktatens artikel 82 ved at nægte fortsat at levere de tjenester 
til VIP, som denne havde brug for til sine mobil-gateways, samtidig med at T-Mobile ifølge 
klageren fortsat leverede disse tjenester til andre virksomheder. Ofcom fandt ingen grund til at 
gribe ind over for T-Mobile.  
 
Fornyet behandling af klage fra Floe Telecom Limited mod Vodafone Limited – 30. juni 2005 
Ofcom fandt ikke, at Vodafone havde overtrådt reglerne i kapitel II i den britiske konkurrencelov 
af 1998 eller EF-traktatens artikel 82 ved at nægte fortsat at levere de tjenester til Floe Telecom, 
som denne havde brug for til sine mobil-gateways, samtidig med at Vodafone ifølge klageren 
fortsat leverede disse tjenester til andre virksomheder. Ofcom fandt ingen grund til at gribe ind 
over for Vodafone.  
 
Klage fra NTM Sales and Marketing Ltd mod Portec Rail Products (UK) Ltd over brug af 
smøremidler i elektriske sporsmøringsanlæg – 19. august 2005 

Den britiske jernbanestyrelse, Office of Rail Regulation (ORR), fandt ingen grund til at skride 
ind efter reglerne i den britiske konkurrencelovs kapitel I eller EF-traktatens artikel 81 over for 
Portec Rail Products UK Ltd (Portec) og RS Clare and Company Ltd (Clare).  I relation til Portec 
fandt ORR heller ingen grund til at skride ind efter konkurrencelovens kapitel II eller EF-
traktatens artikel 82.  
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ORR's afgørelse blev truffet efter en undersøgelse af en klage fra NTM Sales and Marketing 
(NTM) indgivet den 20. juli 2004 over, at Portec havde søgt at udnytte en dominerende stilling på 
markedet for afprøvning af smøremidler til brug i elektriske sporsmøringsanlæg for at forhindre 
NTM i at få adgang til markedet for smøremidler til disse anlæg. 

Selv om ORR ikke udelukkede, at Portec muligvis havde en dominerende stilling på markedet for 
afprøvning af smøremidler, fandt styrelsen ikke, at der var tilstrækkeligt belæg for, at Portec 
havde misbrugt en dominerende stilling eller indgået nogen konkurrenceskadelig aftale med 
Clare. 
 
 
2. Nationale domstoles anvendelse af EU’s konkurrenceregler  
 
Kommissionen har ikke modtaget nogen indberetninger om nationale domstoles anvendelse af 
EU’s konkurrenceregler fra konkurrencemyndighederne i Den Tjekkiske Republik, Grækenland, 
Irland, Italien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenien, Slovakiet og Finland. I det følgende gengives de øvrige medlemsstaters indberetninger 
om afgørelser truffet med anvendelse af EU's konkurrenceregler:  

Belgien 
 
Afgørelser af præjudicielle spørgsmål  
 
Appelretten i Bruxelles har enekompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål forelagt af 
belgiske retter, der har fået konkurrencesager til behandling. I 2005 har appelretten afgivet 
præjudicielle udtalelser i tre sager, der relaterede til EU’s konkurrenceregler, og i én sag, der 
drejede sig om belgisk konkurrencelovgivning.  
 
I de tre sager, hvor EU’s konkurrenceregler var inde i billedet, havde konkurrencemyndigheden 
og "Corps des Rapporteurs" afgivet skriftlige indlæg. Desuden havde også Europa-
Kommissionen afgivet en udtalelse som svar på en anmodning om bistand fra appelretten i 
Bruxelles, jf. artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003. 

1. Emond Laurent mod Brasserie Haacht: appelrettens dom af 23. juni 2005 

I 1993 havde Brasserie Haacht med en forpagter af et udskænkningssted indgået en tiårig 
eksklusiv købsaftale for bryggeriets øl. Forpagteren solgte derefter sin goodwill, og i 1997 indgik 
køberen en anden eksklusiv købsaftale med Brasserie Haacht på andre drikkevarer end øl.  
 
I 1999 gik køberen konkurs, og den første forpagter anmodede om førtidig opsigelse af aftalen fra 
1993. Det nægtede Brasserie Haacht under henvisning til, at bryggeriet havde ret til at kræve den 
i 1993-aftalen fastsatte løbetid overholdt.  
 
Appelretten i Bruxelles fik af appelretten i Liège forelagt spørgsmålet om, hvorvidt 1993-aftalen 
var lovlig efter EF-traktatens artikel 81.  
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I sin vurdering af aftalens lovlighed efter EU-retten lagde appelretten i Bruxelles til grund, at 
samhandelspåvirkningskriteriet var opfyldt. De to aftaler var lovlige på det tidspunkt, hvor de 
blev indgået, da de faldt ind under gruppefritagelserne efter forordning (EF) nr. 1984/83 og 
2790/1999. Retten fandt ikke desto mindre, at det relevante tidspunkt i relation til spørgsmålet 
om aftalernes overensstemmelse med konkurrencereglerne ikke var tidspunktet for aftalernes 
indgåelse, men derimod deres udløbstidspunkt. Retten fandt desuden, at hver af aftalerne skulle 
opsiges særskilt, da de varer, det drejede sig om, ikke var substituerbare og derfor ikke tilhørte 
det samme marked.  
 
Efter en meget indgående analyse af, hvordan EU-gruppefritagelsesforordningerne var blevet 
anvendt i tidens løb, udtalte retten, at på tidspunktet for den påståede overtrædelse af 
konkurrencereglerne var 1993-aftalen omfattet af gruppefritagelsen efter forordning (EF) nr. 
2790/1999 og opfyldte betingelserne i Kommissionens meddelelse af 13. oktober 2000 om 
retningslinjer for vurdering af vertikale konkurrencebegrænsninger (EFT C 291 af 13.10.2000, 
s. 1). 
 
På tidspunktet for den påståede overtrædelse var den anden aftale derimod ikke omfattet af nogen 
EU-gruppefritagelse. Retten fandt ikke desto mindre, at aftalen var lovlig på grundlag af 
Kommissionens meddelelser om bagatelaftaler, også selv om der muligvis kunne være tale om 
kumulative virkninger. Retten drog den konklusion, at der ikke kunne herske tvivl om aftalernes 
lovlighed, og at de derfor ikke kunne være ugyldige efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1.  
 

2. SABAM mod Productions & Marketing (P&M): appelrettens dom af 3. november 2005 

Koncertarrangøren P&M havde anlagt sag ved handelsretten i Bruxelles mod det kollektive 
rettighedsforvaltningsselskab SABAM, der forvalter musikrettigheder og har et de facto-monopol 
på meddelelse af copyrightlicenser til musikarrangementer og koncerter. SABAM havde nægtet 
at give P&M den status som "stor koncertarrangør", der ville have givet P&M ret til en 50 % 
nedsættelse af royaltyafgifterne. P&M gjorde gældende, at SABAM misbrugte sin dominerende 
stilling ved at gøre denne status som "stor koncertarrangør" betinget af, at P&M skulle have 
virket som koncertarrangør i mindst tre år, og at SABAM dermed uden gyldig grund favoriserede 
etablerede koncertarrangører frem for nye arrangører. 
 
Handelsretten i Bruxelles anmodede derefter appelretten i Bruxelles om en præjudiciel afgørelse 
af spørgsmålet om, hvorvidt SABAM havde misbrugt en dominerende stilling i denne sag.  
Retten fastslog allerførst, at EU’s konkurrenceregler fandt anvendelse i denne sag. Eftersom 
SABAM havde eneret i Belgien på udstedelse af tilladelser til afholdelse af musikarrangementer, 
ville den forskelsbehandling, selskabet udøvede over for koncertarrangører på basis af, hvor 
længe de havde været aktive på dette marked, kunne gøre det vanskeligere for konkurrenter fra 
andre medlemsstater at få adgang til det belgiske marked for tilrettelæggelse af 
musikarrangementer. Retten statuerede, at SABAM’s prissystem udgjorde et misbrug af 
dominerende stilling, fordi det indebar, at der blev anvendt ulige vilkår for samme ydelser.  
 
Retten fandt ikke, at SABAM kunne støtte sine ulige prisvilkår på økonomiske argumenter såsom 
omsætningens størrelse eller stordriftsfordele. Den fandt desuden, at forskellen mellem de priser, 
der blev anvendt over for store arrangører, og de normale priser - der var dobbelt så høje - var 
urimelig.  
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3. Wallonie Expo ("WEX") mod FEBIAC: appelrettens dom af 10. november 2005 
 
FEBIAC er en belgisk bilproducent- og bilimportørorganisation, der hvert andet år afholder en 
varevognsudstilling. Til udstillingen i 2005 havde FEBIAC indført en regel om, at udstillerne 
ikke måtte deltage i noget tilsvarende arrangement i Belgien i seks måneder forud for FEBIAC-
udstillingen.   
 
Efter et sagsanlæg mod organisationen, hvor sagsøger anmodede om foreløbige forholdsregler, 
fik appelretten i Bruxelles forelagt spørgsmålet om, hvorvidt en sådan konkurrenceklausul var 
lovlig. I deres skriftlige indlæg havde det belgiske konkurrenceråd og "Corps des Rapporteurs" - 
på linje med Europa-Kommissionen i dens indlæg til retten - vurderet, at der forelå påvirkning af 
samhandelen mellem medlemsstater. Størstedelen af de køretøjer, der blev udstillet, var 
importeret, og udstillerne tegnede sig for stort set al import og salg af disse køretøjer i Belgien, 
hvilket betød, at forbuddet mod at deltage i andre udstillinger i Belgien måtte antages at kunne 
påvirke samhandelen mellem medlemsstater. 
 
Retten statuerede, at FEBIAC’s regel ikke var i strid med traktatens artikel 81, stk. 1, fordi 
betingelsen angående konkurrencebegrænsningens mærkbarhed ikke var opfyldt. Retten fandt det 
ikke godtgjort, at seksmånedersforbuddet mærkbart ville begrænse en udstillingsarrangørs 
muligheder  for at tage konkurrencen op med FEBIAC ved at tiltrække et tilstrækkeligt stort antal 
udstillere og besøgende. Den regel, FEBIAC havde indført for 2005-udstillingen, faldt derfor 
ikke ind under EF-traktatens artikel 81, stk. 1.  
 
Retten så derefter på, om denne regel var lovlig efter EF-traktatens artikel 82. Den fandt, at 
FEBIAC havde et de facto-monopol på markedet for tjenester i relation til tilrettelæggelse af 
varevognsudstillinger i Belgien og dermed en betydelig del af fællesmarkedet. Det forbud mod at 
deltage i andre arrangementer, som FEBIAC pålagde sine udstillere, forhindrede enhver 
konkurrence i løbet af denne seksmånedersperiode og kunne påvirke markedsstrukturerne. Efter 
rettens opfattelse var dette forbud hverken begrundet eller rimeligt.  
 
Den regel, FEBIAC havde indført for 2005-udstillingen, blev således kendt lovlig efter artikel 81, 
stk. 1. Men i kraft af sin dominerende stilling måtte FEBIAC ikke anvende den for sin 2005-
udstiling, da det ville udgøre et misbrug af dominerende stilling.  
 

 
4. Kristel Cools mod Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: appelrettens dom af 25. januar 

2005 
 
Ved dom af 25. januar 2005 besvarede appelretten i Bruxelles et præjudicielt spørgsmål angående 
belgisk konkurrenceret, som førsteinstansretten i Antwerpen havde forelagt den i en sag, der 
drejede sig om supplerende forsikring inden for ortodonti, som Christelijke Mutualiteiten 
Antwerpen tilbød sine medlemmer. Denne forsikring gav forsikringstagerne ret til supplerende 
refusion, hvis behandlingen blev udført af en tandlæge, der opfyldte bestemte krav, bl.a. med 
hensyn til ortodontiuddannelse eller en vis erfaring som tandtekniker.  
 



53 

Kristel Cools var en tandlæge, der ikke opfyldte disse krav, og som anlagde erstatningssag mod 
Christelijke Mutualiteiten Antwerpen for tab af indtjening fra patienter, der for at opnå refusion 
af deres ortodontibehandlinger var gået over til andre tandlæger, der opfyldte de af 
forsikringsselskabet stillede krav.  
 
Retten tog kun stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Christelijke Mutualiteiten Antwerpen ved at 
tilbyde en sådan forsikring handlede som en virksomhed som defineret i konkurrenceloven af 
5. august 1991, som konsolideret den 1. juli 1999, og fandt, at det ikke var tilfældet. Eftersom 
status som en virksomhed var en forudsætning for, at denne lovs § 2 og 3 fandt anvendelse, 
behøvede retten derefter ikke tage stilling til lovligheden af den anfægtede praksis.  
 
Retten baserede sit ræsonnement på, at denne forsikring blev tilbudt som led i en opgave, som 
lovgiveren havde overdraget forsikringsfonde og socialsikringsorganer, og som gik ud på 
udbetaling af obligatoriske ydelser, som private forsikringsselskaber ikke var i stand til at 
udbetale eller ikke kunne udbetale i tilstrækkeligt omfang. Ydelserne for ortodontibehandlinger 
kunne efter rettens opfattelse derfor sidestilles med ydelser udbetalt af en socialsikringsordning.  
 
I sit skriftlige indlæg til retten havde konkurrencerådet givet udtryk for den opfattelse, at 
Christelijke Mutualiteiten Antwerpen ved at udbetale sådanne ydelser rent faktisk handlede som 
en virksomhed og i den forbindelse henvist til en afgørelse truffet af konkurrencerådets formand i 
en sag om foreløbige forholdsregler (afgørelse nr. 2001-V/M af 2. januar 2001, Moniteur belge af 
5. maj 2001, s. 14852).  
 

Danmark 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) - GT Linien A/S mod DSB og Scanlines A/S. 
Denne sag drejede sig bl.a. om misbrug af dominerende stilling efter EF-traktatens artikel 82. De 
Danske Statsbaner (DSB) er et statsejet jernbane- og færgeselskab. DSB ejede Gedser havn og 
drev en færgerute til Tyskland. Som ejer af havnen opkrævede DSB havneafgifter for brug af 
havnen fra et andet færgeselskab, GT Linien, som også havde en færgerute fra Gedser havn. 
Højesteret fandt, at DSB havde en dominerende stilling på markedet for havneydelser til 
færgetransport mellem Danmark og Tyskland på Østersøen. Retten statuerede, at DSB misbrugte 
sin dominerende stilling ved at forlange havneafgifter af GT Linien, men ikke af sig selv og 
Deutsche Bundesbahn. Dette var i strid med EF-traktatens artikel 82, stk. 2, litra c). Retten fandt, 
at havneafgifterne ikke blev væltet over på GT Liniens kunder, og DSB fik derfor påbud om at 
betale erstatning til GT Linien. 

Tyskland  
Nedenfor opsummeres de domme, som tyske civilretter har afsagt i sager angående EU’s 
konkurrenceregler, og som den tyske forbundsregering blev underrettet om.  
 
Ret Domsafsigelsesdato Indhold 
Oberlandesgericht 
München U (K) 
3447/04 

20.1.2005 Påbud om ophævelse af forhandleraftale efter vedtagelse af 
forordning (EF) nr. 1400/2002, der fandt anvendelse på de 
relevante kontraktbestemmelser 
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(EF-traktatens artikel 81, stk. 1, forordning (EF) nr. 
1400/2002) 

Landgericht 
Bremen 12 o 
442/02 

3.2.2005 Da sagsøgte ikke havde nogen dominerende stilling på 
markedet, havde sagsøger ikke ret til skadeserstatning for at 
være blevet nægtet adgang til at udføre stevedoretjenester i 
havnen i Bremerhaven (§ 33 og § 19, stk. 4, nr. 4, i GWB; 
EF-traktatens artikel 82) 

Oberlandesgericht 
Stuttgart 2 u 84/04 

17.2.2005  Sagsøgtes opkrævning af netværksafgifter og målerleje var 
ikke udslag for misbrug af dominerende stilling, idet 
sagsøgtes beregning af netværksafgifter på grundlag af VV 
Strom II Plus stemte overens med energilovens (EnWG) 
§ 6, stk. 1; disse afgifter blev godkendt i overensstemmelse 
med § 12 i bekendtgørelsen om eltakster (BTOElt), § 6, 
stk. 1, i energiloven, § 19 og 20 i GWB, § 315 i BGB samt 
EF-traktatens artikel 81 

Bundesgerichtshof 
KZR 28/03 

22.2.2005  Sagsøgte skal ikke betale skadeserstatning for opsigelse af 
aftale om salgsmål i en servicekontrakt; aftalen om salgsmål 
var ugyldig, fordi der var tale om leveringsbindinger  
(EF-traktatens artikel 81, artikel 4, stk. 1, nr. 3, i forordning 
(EF) nr. 1475/95) 

Landesgericht 
Köln 85 O 75/04 

8.3.2005 Ret til refusion af præmier betalt under kundeprogrammer, 
fordi de relevante kontraktbestemmelser ikke er ulovlige 
efter konkurrencereglerne 
(EF-traktatens artikel 81) 

Landgericht 
München I 27 O 
899/04 

1.4.2005 Krav på betaling i henhold til en forpagtnings- og 
ølleveringsaftale, som er gyldig efter konkurrencereglerne  
(§ 17, 19 og 20 i GWB; EF-traktatens artikel 81 og 82) 

Oberlandesgericht 
Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.4.2005  Afvisning af appellantens påstand om ankesagens 
opsættende virkning - den ankede afgørelse var ikke 
behæftet med hverken formelle, proceduremæssige eller 
materielle fej. Efter afvejning af de modstridende interesser 
i sagen fandt retten, at afgørelsen havde øjeblikkelig 
retsvirkning, da dette ikke ville påføre appellanten urimelig 
skade 

Landesgericht 
Köln 28 O (Kart) 
647/04 

13.4.2005 Ret til refusion af rabatter ved videresalg af biler købt af 
sagsøgte (EF-traktatens artikel 81) 

Landgericht 
Mannheim 22 O 
74/04 Kart. 

29.4.2005 Sagsøger har ikke ret til skadeserstatning fra sagsøgte på 
grund af dennes deltagelse i et priskartel mellem europæiske 
papirproducenter (på grundlag af overdragne rettigheder)  
(§ 823, stk. 2, i BGB, EF-traktatens artikel 81, § 1 og 33 i 
GWB) 

Oberlandesgericht 
Düsseldorf VI-2 
Kart 12/04 (V) 

10.6.2005 Annullation af Bundeskartellamts afgørelse af 17. juni 2004 
angående et kartel mellem små og mellemstore 
virksomheder inden for distribution af betonkomponenter - 
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ikke tilstrækkeligt belæg for mærkbar påvirkning af 
samhandelen mellem medlemsstater 

Bundesgerichtshof 
KZR 26/04 

28.6.2005 Annullation af dom - gruppefritagelsesforordningen for 
motorkøretøjer giver kun fritagelse fra forbuddet i EF-
traktatens artikel 81, stk. 1, der kan ikke deraf udledes 
nogen forpligtelser efter BGB  
(§ 33 og 20, stk. 1 og 2 i GWB; forordning (EF) nr. 
1475/95; EF-traktatens artikel 81) 

Oberlandesgericht 
Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

5.7.2005 Krav på betaling på grundlag af adskillige kontrakter om 
forarbejdning af glasaffald - selv om sagsøgtes 
minimumsgaranti ikke stemte overens med 
konkurrencereglerne, påvirkede det ikke prisaftalens 
gyldighed  
(EF-traktatens artikel 81, stk. 1 og 2, § 139 i BGB) 

Bundesgerichtshof 
KZR 14/04 

26.7.2005 Sag stillet i bero - præjudicielt spørgsmål til EF-Domstolen 
efter EF-traktatens artikel 234 angående 
gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer 

Bundesgerichtshof 
KZR 16/04 

26.7.2005 Sag stillet i bero – præjudicielt spørgsmål til EF-Domstolen 
efter EF-traktatens artikel 234 angående 
gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer 

Landgericht Köln 
28 O (Kart) 
308/05 

3.8.2005 Begæring om foreløbige forholdsregler angående adgang til 
bestemte tjenester afvist, da sagen først skal søges afgjort 
ved voldgift, jf. den tyske postlovs § 31  
(§ 20 og 33 i GWB; EF-traktatens artikel 82, § 31 i 
postloven) 

Oberlandesgericht 
Düsseldorf VI-U 
11/05 (Kart) 

28.9.2005 Intet krav på sagsøgtes aktivering af SIM-kort – blokering 
lovlig, fordi sagsøger i strid med kontrakten anvendte SIM-
kortene i en mobiltelefongateway for at sætte andre 
virksomheder i stand til at afslutte telefonopkald i sagsøgers 
mobiltelefonnet. Ingen ret til at bruge SIM-kort til 
kommercielle teletjenester  
(§ 19 og 20 i GWB; EF-traktatens artikel 82, § 1 i UWG) 

Oberlandesgericht 
Düsseldorf VI-U 
10/05 (Kart) 

28.9.2005 Intet krav på sagsøgtes aktivering af SIM-kort - blokering 
lovlig, fordi sagsøger i strid med kontrakten anvendte SIM-
kortene i en mobiltelefongateway for at sætte andre 
virksomheder i stand til at afslutte telefonopkald i sagsøgers 
mobiltelefonnet. Ingen ret til at bruge SIM-kort til 
kommercielle teletjenester  
(§ 19 og 20 i GWB; EF-traktatens artikel 82, § 1 i UWG) 

Landgericht 
Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18.10.2005 Krav på håndhævelse af eneforhandlingsaftale  
(§ 1 i GWB; EF-traktatens artikel 81) 

Landgericht 
Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Bestemmelser i sagsøgtes benzinstationsforpagtningsaftaler 
kendt ulovlige  
(§ 16, stk. 2 i GWB; § 307 i BGB; § 89b i HGB; EF-
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traktatens artikel 81) 
 

Spanien  
 
For 2005 har Kommissionen efter artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 fået indberetning 
om 10 domme afsagt i Spanien, hvor EF-traktatens artikel 81 eller 82 blev anvendt.  
 
Ni af disse domme blev afsagt i sager anlagt af benzinstationer mod olieselskaber. Disse sager 
drejede sig stort set om de samme spørgsmål, især om forsyningsaftalernes gyldighed.  
 
Fem af dem var appelsager mod domme afsagt af førsteinstansretter, der enten kan være en  
"Juzgado de lo Mercantil" eller en "Juzgado de Primera Instancia", mens appelinstansen er en 
"Audiencia Provincial". 

Dom nr. 42/05 afsagt 31. januar 2005 af Audiencia Provincial i Madrid, 9. kammer: Melón, SA 
& Zarza SL mod Repsol SA. 

I den oprindelige dom var benzinstationerne Melón SA’s og Zarza SL’s påstande blevet afvist. 
Benzinstationerne appellerede afgørelsen, men den blev stadfæstet af Audiencia Provincial, som 
statuerede, at de omhandlede kontrakter var ægte agenturaftaler.  

Dom nr. 14/05 afsagt 22. marts 2005 af Juzgado de lo Mercantil i Madrid, 2. kammer: 
Navneforbud angående sagens parter 

En benzinstation havde anlagt sag mod et olieselskab, som den påstod fastsatte endelige 
forbrugerpriser, og anmodet om skadeserstatning. Retten afviste alle påstandene. Den betegnede 
kontrakten som en "ikke-ægte agenturaftale" efter retningslinjerne for vertikale begrænsninger 
(Kommissionens meddelelse af 13. oktober 2000). Desuden fandt den ikke, at der forelå nogen 
prisbinding, eftersom olieselskabet blot fastsatte maksimumpriserne, mens benzinstationen frit 
kunne anvende lavere priser ved at reducere sin avance. Desuden afviste retten også de 
skatterelaterede påstande, benzinstationen havde nedlagt.  

Dom nr. 45/05 afsagt 15. april 2005 af Juzgado de lo Mercantil i Madrid, 5, kammer: Aloyas SL 
mod Repsol SA. 

En benzinstation havde anlagt sag for handelsretten med påstand om, at dens leveringskontrakt 
med olieselskabet var ugyldig, og anmodede om skadeserstatning. Efter en gennemgang af 
kontrakten og fordelingen af de kommercielle, finansielle og produktrelaterede risici statuerede 
retten, at disse aftaler ikke kunne betragtes som agenturaftaler, men snarere var 
videresalgsaftaler. For det andet fandt den ikke, at der var tale om nogen prisbinding fra 
olieselskabets side. Retten statuerede, at den her omhandlede eneforhandlingsklausul ikke faldt 
ind under gruppefritagelsesforordningerne, men havde konkurrenceskadelige virkninger, jf. EF-
traktatens artikel 81. Eneforhandlingsklausulens ugyldighed bevirkede, at hele kontrakten blev 
kendt ugyldig. Sagsøger fik dog ikke tilkendt skadeserstatning.  



57 

Dom nr. 368/05 af 5. juli 2005 afsagt af Audiencia Provincial i Madrid, 21. kammer: Rutamur SA 
mod Repsol SA. 

 
Der var tale om en appelsag mod en dom afsagt af "Juzgado de Primera Instancia" i Madrid, 26. 
kammer. I den appellerede dom havde retten afvist benzinstationen Rutamur SA’s påstand om, at 
kontrakterne skulle betragtes som videresalgsaftaler indgået i 1993, og at benzinstationen skulle 
have tilkendt erstatning for indtægtstab siden 1993. Appelretten stadfæstede denne dom under 
henvisning til, at den omhandlede kontrakt ikke var en videresalgsaftale, men derimod en ægte 
agenturaftale, som ikke falder ind under forbuddet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (spørgsmålet 
om, hvorvidt gruppefritagelsesforordningerne fandt anvendelse, var derfor ikke relevant). 
Sagsomkostningerne blev delt mellem de to parter.  
 
Dom nr. 180/05 afsagt 29. juli 2005 af Juzgado de Primera Instancia i Madrid, 3. kammer: LV 
Tobar e Hijos SL mod Cepsa Estaciones de Servicio SA.  
 
I denne dom udtalte retten, at benzintankoperatøren er forhandler af de pågældende 
olieprodukter, og at kontrakten med olieselskabet var ugyldig i sin helhed ifølge 
gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 1984/1983 og 2790/1999. Der blev i forbindelse hermed 
taget hensyn til tre aspekter. For det første var kontrakten rent juridisk en videresalgsaftale og 
ikke en ægte agenturaftale, for så vidt som det var sagsøger, der bar den økonomiske risiko. For 
det andet kunne aftalen ikke falde ind under gruppefritagelsesforordningerne, fordi den indebar 
prisbinding, og fordi det var olieselskabet, der fastsatte avancerne. For det tredje var kontrakten 
af længere varighed end den maksimumvarighed, der gælder i henhold til artikel 12, stk. 1, 
litra c), i forordning (EF) nr. 1984/1983. Og endelig indeholdt kontrakten bestemmelser om 
betalingsforpligtelser i lighed med tilsvarende kontrakter.  
 
Dom nr. 191/05 afsagt 3. oktober 2005 af Audiencia Provincial i Albacete, 3. kammer: Conrado 
Quilez Alejo mod Compañía Logística de Hidrocarburos SA & CEPSA Estaciones de Servicio 
SA. 
 
Også her var kernen i sagen spørgsmålet om den juridiske karakter af aftalen mellem 
benzintanken og olieselskabet. Retten fandt, at parternes intention var at indgå en agenturaftale. 
Desuden opstillede retten kriterier (angående den økonomiske risiko og finansiering) for 
vurderingen af, om en forhandler skal betragtes som en agent efter EU’s konkurrenceregler i 
overensstemmelse med Kommissionens meddelelse herom. Retten afviste påstanden om, at 
kontrakten var ugyldig, og stadfæstede den oprindelige dom i sagen.  
 
Dom afsagt 7. oktober 2005 af Audiencia Provincial i Madrid, 8. kammer: I.D.Infraestructuras y 
Desarrollo SL mod Repsol SA. 
 
Appellanten - en benzintank - nedlagde påstand om, at kontrakten mellem benzintanken og 
olieselskabet  Repsol rent juridisk var en forhandleraftale, og at artikel 12, stk. 1, litra c), i 
forordning (EF) nr. 1984/1983 (undtagelse fra bestemmelserne i artikel 10) fandt anvendelse, 
hvilket ville indebære, at kontrakten var ugyldig efter EF-traktatens artikel 81. Retten fulgte i sin 
dom den spanske højesterets doktrin angående videresalg af motorbrændstof (domme af 2. juni 
2000 og 20. juni 2001) samt Kommissionens retningslinjer på dette område. Den statuerede for 
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det første, at I.D.Infraestructuras y Desarrollo er agent, og at der ikke var foregået nogen 
overgang af ejendomsretten til produkterne. Forhandleren havde desuden mulighed for at skifte 
forhandlingsaftalen ud med en agenturaftale, og denne ret var ikke blevet udnyttet. For det andet 
skulle bestemmelserne i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1984/1983 anvendes som en 
undtagelse fra den tidsfrist, der er fastsat i artikel 12, stk. 1, litra c), fordi aftalen "omhandler en 
benzintank, som leverandøren bortforpagter til forhandleren eller tillader forhandleren at 
benytte". For det tredje var der ikke ført bevis for, at der forelå et net af eneforhandlingsaftaler, 
der kunne føre til afskærmning af markedet efter EF-Domstolens retspraksis (Delimitis-
dommen). Den oprindelige dom blev derfor stadfæstet.  
 
Dom nr. 103/05 afsagt 19. oktober 2005 af Juzgado de lo Mercantil i Madrid, 4. kammer: 
Inversiones Cobasa SL mod BP Oil España SA. 
 
I en tilsvarende sag blev det statueret, at kontrakten rent juridisk ikke var en forhandleraftale, 
men derimod en agenturaftale. Det blev ikke desto mindre konkluderet, at der ikke var tale om en 
ægte agenturaftale, fordi forhandleren bar en del af den økonomiske risiko. Retten fandt, at 
forhandlernettene i Spanien hverken var af en sådan karakter eller en sådan størrelse, at der forelå 
nogen samhandelspåvirkning eller konkurrencebegrænsning. Aftalen indebar desuden ingen 
prisbinding. Med hensyn til aftalens samlede løbetid blev det statueret, at artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1984/1983 fandt anvendelse i denne sag. Benzintankens påstande blev 
følgelig afvist.  
 
Dom nr. 85/05 afsagt 11. november 2005 af Juzgado de lo Mercantil i Madrid, 5. kammer: 
Conduit Europe SA mod Telefonica de España SAU. 
 
Telefónica blev idømt skadeserstatning til Conduit Europe på 639 003 EUR for at have overtrådt 
konkurrencereglerne (den spanske konkurrencelov, EF-traktatens artikel 82 samt visse andre 
spanske regler). Retten statuerede, at Telefónica havde misbrugt sin dominerende stilling ved at 
levere mangelfulde og forkerte abonnentoplysninger til Conduit.  
 
Dette er første gang, at en spansk ret har tilkendt skadeserstatning for overtrædelse af 
konkurrencereglerne i telesektoren, og det skete på grundlag af en afgørelse truffet af den spanske 
telestyrelse, "Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones".  Retten fulgte i denne dom EU-
retspraksis (Courage).  
 
Denne sag tog sit udspring i liberaliseringen af det spanske marked for  
nummeroplysningstjenester, der resulterede i lanceringen af "118"-tjenesten. For at sikre en fair 
konkurrence fik Telefónica pålagt pligt til at levere korrekte abonnentoplysninger til 
konkurrerende udbydere af nummeroplysningstjenester. Efter en klage fra Conduit fastslog CMT 
imidlertid i 2003, at Telefónica havde tilsidesat disse forpligtelser.  
 
I dommen bekræftes det, at Telefónica havde leveret mangelfulde og ukorrekte 
abonnentoplysninger til Conduit Europe, som derved blev stillet ringere i konkurrencen og fik 
påført yderligere omkostninger til fremskaffelse af alternative data og rensning af Telefónicas 
data. Retten dømte Telefónica til at betale Conduit erstatning for disse meromkostninger samt til 
at betale sagens omkostninger.  
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Dom af 19. november 2005 afsagt af Audiencia Provincial i Madrid, 11. kammer: Multipetróleos 
SL mod Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Denne sag, som en benzinstation anlagde mod Cepsa, har mange lighedspunkter med de ovenfor 
beskrevne sager. Retten statuerede, at den var kompetent til at pådømme sagen, som 
førsteinstansretten havde afvist at behandle. Sagen drejede sig hovedsagelig om karakteren af 
kontrakten mellem benzinstationen og Cepsa. Selv om der er afsagt indbyrdes modstridende 
domme herom i de forskellige kamre af Madrids "Audiencia Provincial", blev det statueret, at der 
var tale om en agentur- og eneforhandlingsaftale (benzintanken bærer ingen økonomisk risiko, 
der er ingen overgang af ejendomsret til produkterne, benzinstationforpagteren kan vælge at 
ændre kontrakten til en forhandleraftale), som ikke falder ind under forordning (EF) nr. 
1984/1983. Benzinstationen fik derfor ikke medhold i sin appelsag.  
 

Frankrig 

Påbud (om at bringe en overtrædelse til ophør, opfyldelse af en kontraktforpligtelse)  

Cour de Cassations dom af 28. juni 2005, Daimler Chrysler France 
Denne sag drejede sig om en nægtelse af at meddele autorisation efter den nye 
motorkøretøjsforordning, forordning (EF) nr. 1400/2002, til en forhandler, hvis kontrakt var 
udløbet efter at den var blevet opsagt i overensstemmelse med reglerne i den tidligere gældende 
forordning (EF) nr. 1475/95. 
 
Appelretten i Dijon havde givet fabrikanten påbud under bødeansvar om at anerkende den 
pågældende forhandler som autoriseret værksted. Retten fandt, at fabrikantens nægtelse af at 
autorisere en ansøger, der opfyldte fabrikantens betingelser herfor, var diskriminerende og 
stridende mod forordning (EF) nr. 1400/2002. 
 
Cour de Cassation tilsluttede sig appelrettens vurdering, men statuerede, at det ikke var op til 
retten at tage stilling til rimeligheden af en fabrikants valg af kriterier. Den omstødte derfor 
appelrettens dom på dette punkt og henviste parterne til appelretten i Paris.  
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf. 
 
Ugyldige aftaler  
 
Appelretten i Paris, dom af 12. april 2005, Ténor 
Ved afgørelse nr. 04-D-48 af 14. oktober 2004 havde det franske konkurrenceråd fundet France 
Télécom og SFR skyldige i en overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 ved at have anvendt 
gebyrer, der afskar nye virksomheder på markedet for fastnettelefoni fra at tilbyde 
konkurrencedygtige fastnet/mobil-forbindelser gennem tilslutning til de to operatørers mobilnet. 
Konkurrencerådet fandt, at France Télécom og SFR derved forsinkede nye operatørers 
indtrængning på markedet på et tidspunkt, hvor en tilslutning til France Télécoms og SFR’s net 
var deres eneste tekniske mulighed. 
 
Appelretten omstødte denne afgørelse og statuerede, at den ikke fandt det godtgjort, at France 
Télécom og SFR havde overtrådt EF-traktatens artikel 82.   
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
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Appelretten i Paris, dom af 2. marts 2005, Kitch Moto sarl mod Suzuki France 
Denne appelsag drejede sig om en dom afsagt af handelsretten i Paris, og den var anlagt af Kitch 
Moto, der under henvisning til gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 
1999 for vertikale aftaler ønskede at få dom for, at opsigelsen af Kitchs eneforhandlingsaftale 
med Suzuki var urimelig og ulovlig.  
 
Kitch nedlagde påstand om ophævelse af § 2 i forhandleraftalen, som Kitch havde tilsidesat, på 
grundlag af artikel 4, litra b), i gruppefritagelsesforordningen, der indeholder forbud mod visse 
former for områdebegrænsninger. Kitch gjorde gældende, at det kun kunne være aktivt salg uden 
for nettet, der ikke var tilladt.  
 
Appelretten afviste Kitchs anbringender under henvisning til, at områdeklausulen i 
forhandleraftalen ikke var i strid med bestemmelserne i gruppefritagelsesforordningens artikel 4, 
litra c), der giver leverandøren "adgang til at forbyde et medlem af systemet at drive virksomhed 
fra et uautoriseret etableringssted ".  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf. 
 
Appelretten i Paris, dom af 12. april 2005, Export Press mod konkurrencerådets afgørelse 04-D-
45 af 16. september 2004 
I henhold til en lov af 2. april 1947 om distribution af aviser og tidsskrifter er løssalg i de 
oversøiske franske territorier forbeholdt bladudgiverne og deres distributører.  
 
Konkurrencerådet havde afvist at behandle en klage fra Export Press mod NMPP, der havde en 
dominerende stilling på markedet, under henvisning til, at Export Press hverken var 
bladdistributør eller udgiver og derfor ikke havde en berettiget interesse i at få sagen behandlet.  
 
Export Press ankede denne afgørelse med påstand om, at loven af 1947 var i strid med EF-
traktatens artikel 82 og 86. Appelretten stadfæstede konkurrencerådets vurdering og statuerede, at 
der ikke var noget grundlag for at antage, at reglerne om pressevirksomheder i loven af 1947 i sig 
selv var i strid med traktatens artikel 82 og 86, og at Export Press altså ikke kunne påberåbe sig 
noget sådant.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf. 
 
Cour de Cassation, dom af 12. juli 2005, SPEA 
Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) havde lagt sag an mod Renault 
og Renaults forhandlerorganisation for en konkurrenceskadelig praksis, der tog sigte på at 
begrænse parallelimport af biler, for det første ved at yde salgsstøtte til forhandlere, der 
konkurrerede med uafhængige forhandlere og agenter i udlandet, og for det andet ved at forbyde 
forhandlerne i sit forhandlernet at yde rabatter på bestemte modeller.  
 
Appelretten havde stadfæstet den afgørelse, konkurrencerådet traf i sagen (afgørelse nr. 03-D-
66), hvor det fandt, at støtten til forhandlerne opfyldte betingelserne for fritagelse i forordning 
(EF) nr. 1475/95 af 28. juni 1995 (gruppefritagelsesforordning for visse eksklusive eller selektive 
forhandler- og serviceaftaler i motorkøretøjssektoren), da den ikke indskrænkede forhandlernes, 
andre distributørers og endelige brugeres kommercielle frihed, men tværtimod havde en positiv 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
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konkurrenceeffekt ved at åbne mulighed for at opretholde et tæt distributionsnet og en god 
servicekvalitet og ved at resultere i betydeligt lavere priser.  
 
Appelretten havde desuden ikke fundet det godtgjort, at der bestod nogen frivillig aftale mellem 
fabrikanten og denne forhandlere om forbud mod at yde rabatter på bestemte modeller.  
Cour de Cassation stadfæstede appelrettens dom.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf. 
 
Tribunal de Grande Instance i Strasbourg, dom af 3. februar 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
Brasseries Kronenbourg SA havde opsagt en ølleveringsaftale med cafeen Victor Hugo, som 
bryggeriet fandt havde tilsidesat aftalen mellem dem.  
 
Retten fandt, at aftalen faldt ind under gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 2790/1999, hvis 
Brasseries Kronenbourgs markedsandel ikke oversteg 30 % af det relevante marked, også selv 
om bryggeriets ølleverancer var meget store.  
 
Retten udtalte, at hvis størrelsen af Brasseries Kronenbourgs markedsandel betød, at aftalen ikke 
uden videre kunne falde ind under gruppefritagelsesforordningen, ville det være op til cafeens 
ejer at bevise, at aftalen ikke opfyldte betingelserne for fritagelse. I sin dom afviste retten ejerens 
anbringende om, at aftalen var ulovlig og ugyldig, på grund af manglende bevis.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf. 
 
Appelretten i Paris, dom af 21. september 2005, Jean-Louis David France 
Virksomheden Socovi nedlagde påstand om, at en samtykkeklausul indeholdt i en franchiseaftale 
mellem Socovi og Jean-Louis David var ulovlig, og fastholdt, at det var op til modparten at 
bevise, at klausulen var lovlig efter EF-traktatens artikel 81. Retten fandt det ikke godtgjort, at 
Jean-Louis Davids franchisenet kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstater, og 
statuerede, at den anfægtede klausul ikke udgjorde en ulovlig konkurrencebegrænsning efter 
forordning (EF) nr. 4082/88 og 2790/1999. 
 
Retten stadfæstede den dom, handelsretten i Paris havde afsagt den 23. maj 2003. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf. 
 
 
Appelretten i Paris, dom af 8. juni 2005, LCJ Diffusion SA mod La Roche-Posay SA og 
Cosmétique Active France SNC 
La Roche-Posay fremstiller hudplejeprodukter, der markedsføres via et selektivt distributionsnet, 
hvori bl.a. Cosmétique Active France indgår. I den oprindelige dom havde LCJ Diffusion, som 
står uden for dette distributionsnet, fået påbud om at ophøre med at sælge La Roche-Posays 
produkter og anlagde nu sag for appelretten med påstand om, at La Roche-Posays aftaler ikke 
opfyldte betingelserne for fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3.  
 
Retten fandt, at aftalen ikke indeholdt nogen af de bestemmelser, der er ulovlige i henhold til 
artikel 4 i gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 2790/1999, og at fritagelsen efter denne 
forordning ikke bortfaldt alene af den grund, at markedsandelstærsklen på 30 % var overskredet 
på et marked, der desuden ikke var det relevante marked.  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
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Appelretten stadfæstede den første dom.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf. 
 
 
Retsplejespørgsmål (f.eks. bevisbyrde, kompetence osv.)  

 
Appelretten i Paris, dom af 15. juni 2005, Automobiles de Gap SA 
Automobiles de Gap SA anlagde sag mod Automobiles Citroën SA, som sagsøger påstod havde 
fastsat for høje salgsmål i sine forhandleraftale, hvilket havde resulteret i, at sagsøger var gået 
konkurs.  
 
Appelretten bemærkede, at gruppefritagelsesforordningen for distributionsaftaler i 
motorkøretøjssektoren (forordning (EF) nr. 123/85) med den formulering, den havde på det 
relevante tidspunkt, indeholdt bestemmelse om, at "artikel 1, 2 og 3 finder anvendelse, uanset om 
der pålægges forhandleren en forpligtelse til at bestræbe sig på at sælge en bestemt mængde 
aftalevarer inden for aftaleområdet og inden for en bestemt periode...", medmindre kriterierne for 
disse salgsmål ikke var objektive og ikke-diskriminerende.  
 
Retten fandt, at den fremgangsmåde, der blev anvendt, både konkret og objektivt var baseret ikke 
alene på salgsresultaterne for mærket på nationalt og regionalt plan, men også på den pågældende 
forhandlers hidtidige resultater.  
 
Handelsrettens dom blev stadfæstet af appelretten i Paris.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf. 
 
 
Appelretten i Paris, dom af 22. februar 2005, JC Decaux SA mod konkurrencerådets afgørelse 
04-D-32 af 8. juli 2004 
Konkurrencerådet havde pålagt Decaux en bøde på 700 000 EUR efter EF-traktatens artikel 82 
for misbrug af dominerende stilling på markedet for salg af reklamesøjler til kommunale 
myndigheder.  
 
Appelretten i Paris afviste Decauxs anbringende om, at konkurrencerådet havde overskredet sine 
beføjelser i denne sag ved at nedlægge forbud mod en praksis, der ikke indgik i sagens genstand. 
Retten statuerede i overensstemmelse med fast retspraksis, at når først konkurrencerådet har fået 
en sag til behandling, har den beføjelse til at undersøge alle aftaler og forhold af betydning for det 
marked, som sagen drejer sig om, og derfor også kan undersøge aftaler m.v., som opdages under 
undersøgelsen, forudsat at de havde samme formål eller samme virkning som de aftaler, den 
havde fået til opgave at behandle, også selv om disse aftaler fortsatte med at bestå, efter at det 
havde fået sagen til behandling. 
 
Retten stadfæstede konkurrencerådets afgørelse.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf. 
 
 
Appelretten i Paris, dom af 24. maj 2005, Digitechnic 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
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Denne appelsag var anlagt mod en afgørelse truffet af konkurrencerådet (afgørelse 04-D-76) om 
afvisning af en klage fra virksomheden Digitechnic, der samler pc’er, mod Microsoft, der har en 
dominerende stilling på markedet for styresystemer til pc’er og på markedet for software til 
kontorbrug. Konkurrencerådet havde ikke fundet det godtgjort, at Microsoft tilbageholdt licenser 
og udøvede prisdiskrimination. Desuden fandt det, at Digitechnic ikke var blevet afskåret fra at 
udøve sin samlevirksomhed, og at prisdiskriminationen var begrundet i objektive forhold.  
 
Appelretten statuerede derimod, at man ikke kunne udelukke muligheden for, at Microsoft kunne 
have misbrugt sin dominerende stilling på de to relevante markeder ved at forhale meddelelsen af 
licenser til samleproducenter og ved at anvende priser over for dem, der ikke stod i noget rimeligt 
forhold til de priser, der blev anvendt over for andre producenter. 
 
Retten omstødte konkurrencerådets afgørelse og tilbageviste sagen til konkurrencerådet til 
fornyet behandling.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf. 
 
 
Tribunal de Grande Instance i Strasbourg, dom af 4. februar 2005, Brasseries Kronenbourg SA: 
En national ret har kompetence til at anvende traktatens artikel 81 og 82  
Brasseries Kronenbourg havde opsagt sin ølleveringsaftale med JBEG sarl. Sidstnævnte 
anmodede retten om at stille sagen i bero og anmode Europa-Kommissionen om at udtale sig om 
aftalens forenelighed med traktatens artikel 81.  
 
JBEG’s begæring blev afvist, fordi artikel 6 i forordning (EF) nr. 1/2003 giver medlemsstaternes 
domstole kompetence til at anvende traktatens artikel 81 og pålægger dem pligt til også at 
anvende EU-reglerne, når de anvender national ret på konkurrencebegrænsende aftaler eller 
misbrug af dominerende stilling.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf. 
 
 
Appelretten i Paris, dom af 21. september 2005, Jean-Louis David France 
Appelretten statuerede, at det ikke var blevet bevist, at det franchisenet, som Jean-Louis David 
France havde etableret, kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstater. Desuden fandt den 
ikke, at den anfægtede aftaleklausul, der tog sigte på at åbne mulighed for det personlige skøn, 
der er karakteristisk for franchiseaftaler, og forhindre, at den knowhow og bistand, der blev ydet, 
kom til at gå direkte til en konkurrent, var af den type, der i reglerne i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om gruppefritagelse for franchiseaftaler betegnes som 
ulovlige konkurrencebegrænsninger.  
 
Appelretten i Paris stadfæstede dommen fra handelsretten i Paris.  
 
Appelretten i Paris, dom af 26. januar og 16. februar 2005, Volkswagen 
Claude Petit og Raphaël Petit, der var forhandlere i Volkswagen France-forhandlernettet, havde 
anlagt sag mod Volkswagen France, som de hævdede havde undladt at hjælpe dem med at klare 
konkurrencen fra parallelimport fra belgiske Volkswagen-forhandlere.  
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
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Appelretten statuerede, at ikke i sig selv var ulovligt efter traktatens artikel 81, at en leverandør 
yder bistand eller opbakning til medlemmerne af sit net. Den fandt dog ikke, at Volkswagen 
France var forpligtet til at yde kompensation for enhver forskel mellem priserne i sit eget net og 
de priser, der blev anvendt af forhandlere i andre medlemsstater. Den gav følgelig Volkswagen 
medhold i appelsagen.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf. 
 
 

Liste over alle domme afsagt i 2005 med anvendelse af EF-traktatens artikel 81 eller 82  
 

Dom Artikel 81 Artikel 82 

21/9/2005 Appelretten i Paris:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise mod Jean-Louis David 
France SA 

X  

12/7/2005 Cour de Cassation:  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile mod 
Renault/Peugeot: konkurrencerådets afgørelse stadfæstet 

X  

28/6/2005 Cour de Cassation:  
Garage Gremeau SA mod Daimler Chrysler France SA 

X  

15/6/2005 Appelretten i Paris: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé mod 
Automobiles Citroën SA: omstødelse 

X  

8/6/2005 Appelretten i Paris:  
LCJ Diffusion SA mod La Roche Posay SA og Cosmétique Active 
France SA 

X  

24/5/2005 Appelretten i Paris: 
Digitechnic sarl mod Microsoft (konkurrencerådets afgørelse 
omstødt, sagen tilbagevist til genbehandling i konkurrencerådet) 

 X 

12/4/2005 Appelretten i Paris: 
Export Press: dom stadfæstet 

 X 

12/4/2005 Appelretten i Paris:  
France Télécom and SFR mod Ténor: afgørelse omstødt 

 X 

2/3/2005 Appelretten i Paris:  
Kitch Moto sarl mod Suzuki France SA 

X  

22/2/2005 Appelretten i Paris:  
JC Decaux SA: dom stadfæstet 

 X 

4/2/2005: Tribunal de Grande Instance i Strasbourg: Kronenbourg 
mod JBEG sarl 

X  

3/2/2005 Tribunal de Grande Instance i Strasbourg: Kronenbourg X  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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mod Café le Victor Hugo sarl  

26/1/2005 and 16/2/2005 Appelretten i Paris:  
Volkswagen France mod Bellevue Auto SA, Claude Petit og 
Raphaël Petit 

X  

 
 
Nederlandene 
 
Nedenfor følger et sammendrag af de sager, hvori de nederlandske domstole har anvendt EU’s 
konkurrenceregler. Det bemærkes i den sammenhæng, at de nederlandske retter også fortolker 
EF-traktatens artikel 81 og 82, når de anvender den nederlandske konkurrencelov, eftersom den 
er baseret på EU’s konkurrenceregler. Rotterdams distriktsdomstol har i sin retspraksis slået fast, 
at en sammenligning med fællesskabsretten kun er relevant i forbindelse med anvendelse af 
materiel ret.  
 
1. Retten i Haag, dom af 24. marts 2005, sag 04/694 en 04/695, Marketing Displays International 
Inc. mod VR (civilsag) 
 
Denne sag drejede sig om fuldbyrdelse af tre amerikanske voldgiftskendelser efter den 
nederlandske retsplejelov og New York-traktaten. Der var tale om en appel mod en kendelse 
afsagt af distriktsdomstolen i Haag (se Konkurrenceberetning for 2004, Marketing Displays 
International Inc. mod VR Van Raalte Reclame B.V., 27. maj 2004, KG/RK 2002-979 og 2002-
1617). Retten startede med at henvise til dommen i Eco Swiss (C-126/97), hvor EF-Domstolen 
havde statueret, at EF-traktatens artikel 81 er en ufravigelig bestemmelse. Retten i Haag kan 
derfor omstøde en voldgiftskendelse, hvis den er i strid med denne ufravigelige regel. Retten var 
enig med distriktsdomstolen i Haag om, at licensaftalen var i strid med EF-traktatens artikel 81, 
stk. 1, og nægtede at fuldbyrde voldgiftskendelserne. Retten så ikke på, om licensaftalen opfyldte 
betingelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3, ud fra den betragtning, at forordning (EF) nr. 
1/2003 ikke har tilbagevirkende kraft. Med andre ord kunne den nationale ret ikke indrømme 
fritagelse fra forbuddet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1, for en aftale forud for 1. maj 2004.  
 
2. Distriktsdomstolen i  Zwolle, dom af 4. april  2005 i sag 106345/KG ZA 05-92, Bicycle shop 
[A] mod Polar Electro Nederland B.V. (civilsag) 
 
Denne sag drejede sig om leverandøren Polars opsigelse af en forhandleraftale, fordi 
forhandleren A nægtede at efterkomme en ændring i distributionssystemet. Forhandler A 
ønskede, at Polar fortsatte med at levere sine produkter som i det tidligere gældende system. A 
nedlagde påstand om, at Polar misbrugte sin dominerende stilling i strid med EF-traktatens artikel 
82 og den nederlandske konkurrencelovs § 24. A gjorde tillige gældende, at hvis Polar skulle 
anses for at have et selektivt distributionssystem, opfyldte det ikke kriterierne i artikel 81, stk. 3, 
eller gruppefritagelsesforordningen for vertikale begrænsninger. Polar gjorde gældende, at der 
ikke var tale om et selektivt distributionssystem, men derimod om et eneforhandlingssystem.  
 
Retten pegede først på, at EF-traktatens artikel 81, stk. 1, ikke finder anvendelse på aftaler, der 
ikke mærkbart påvirker samhandelen (Kommissionens bagatelmeddelelse). Dernæst udtalte den, 
at den nederlandske konkurrencelovs § 7, stk. 1, som er den nederlandske pendant til 
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bagatelmeddelelsen, ikke fandt anvendelse i denne sag. Retten henviste til Kommissionens 
meddelelse om vertikale begrænsninger. Den udtalte, at Polar ikke havde givet nogen oplysninger 
om sin markedsandel, og at retten derfor kun kunne basere sig på den tærskel på 30 %, der er 
fastsat i gruppefritagelsesforordningen for vertikale begrænsninger. Retten fandt desuden, at 
Polar ikke havde bevist, at forhandlerne kun måtte sælge inden for et bestemt område, hvilket er 
typisk for en eneforhandlingsaftale. Retten statuerede derfor, at Polar ikke havde bevist, at der var 
tale om et eneforhandlingssystem, men at der snarere var tale om selektiv distribution. Da der 
ikke var sandsynlighed for, at Polars distributionssystem opfyldte betingelserne i EF-traktatens 
artikel 81, stk. 3, og den nederlandske konkurrencelovs § 6, stk. 3, drog retten den konklusion, at 
Polars distributionssystem var i strid med EU-reglerne og med nederlandsk konkurrenceret. Da 
det var ændringen af distributionssystemet, der var årsagen til distributionsaftalens opsigelse, og 
det nye distributionssystem var i strid med EU’s og Nederlandenes konkurrenceret, blev 
opsigelsen af distributionsaftalen fundet stridende mod nederlandske civilret efter princippet om 
fairness. Retten gav Polar påbud om at fortsætte med at levere sine produkter til A, indtil den 
gamle distributionsaftale var blevet bragt lovmæssigt til ophør. Retten tog ikke stilling til, om 
Polar havde misbrugt en dominerende stilling.  
 
3. Retten i Amsterdam, dom af 23. juni 2005 i sag 1974/04 KG, sagsøger mod Chevrolet 
Nederland B.V.(tidligere Daewoo Motor Benelux B.V.) (civilsag) 
 
I 2002 havde Daewoo lovligt opsagt en forhandleraftale med sagsøger. Sagsøger anmodede 
derefter Daewoo om at blive godkendt som autoriseret Dawoo-værksted. Daewoo afslog under 
henvisning til, at forretningsforholdet mellem Daewoo og sagsøger havde lidt så megen skade, at 
sagsøger ikke opfyldte betingelserne for at blive godkendt som autoriseret værksted. Det 
afgørende spørgsmål i denne sag var, om Daewoo i henhold til forordning (EF) nr. 1400/2002 
havde pligt til at indgå en aftale om værkstedsautorisation med sagsøger. Retten var enig med 
distriktsdomstolen i Haarlem om, at der ikke af forordning (EF) nr. 1400/2002 kan udledes en 
sådan forpligtelse (se Konkurrenceberetning for 2004, sagsøger mod Daewoo Motor Benelux 
B.V. 28. september 2004, 103753/KG ZA 04-347). Retten statuerede desuden, at forordning (EF) 
nr. 1400/2002 ikke er til hinder for, at Daewoo opsiger en aftale om autorisation af værksted. 
Efter rettens opfattelse måtte Daewoo derfor kunne nægte at indgå aftale med sagsøger af samme 
årsager, som Daewoo kunne opsige en aftale om autorisation af værksted. Da sagsøger havde 
skadet forretningsforholdet til Daewoo i en sådan grad (bl.a. ved to gange at have nægtet at betale 
og nægtet at købe tidligere udlejningsbiler som aftalt), fandt retten det lovligt, at Daewoo havde 
nægtet at indgå aftale med sagsøger.  

 
4. Distriktsdomstolen i Utrecht, dom af 3. november 2005 i sag 201038 KG ZA 05-911, PCA mod 
Peugeot Nederland N.V. (civilsag) 
 
Peugeot Nederland er den nederlandske Peugeot-importør. Peugeot har udvalgt et begrænset antal 
forhandlere og værksteder til distribution, reparation og vedligeholdelse af Peugeot-biler. Til 
reparation og vedligeholdelse af Peugeot-biler har værkstederne brug for specifik teknisk 
information og diagnoseudstyr, der kan bruges i forbindelse med de softwaresystemer, Peugeots 
biler er udstyret med. Peugeot har to versioner heraf, nemlig et komplet system (PPS) til 
autoriserede forhandlere og værksteder og en indskrænket version til uafhængige værksteder 
(PPRI). Sagsøger - PCA-forhandlerne - er uafhængige værksteder, der søgte adgang til det 
komplette system.  
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Det centrale spørgsmål i denne sag var, hvorvidt Peugeot havde pligt til at give de uafhængige 
værksteder den samme information som de autoriserede værksteder. Peugeot gjorde først 
gældende, at en overtrædelse af artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1400/2002 udelukkende 
betød, at aftalerne mellem Peugeot og Peugeots autoriserede forhandlere og værksteder ikke 
længere var omfattet af fritagelsen efter denne forordning. Retten statuerede imidlertid, at 
forordning (EF) nr. 1400/2002 har direkte gyldighed, hvilket indebærer, at Peugeot skal opfylde 
de forpligtelser, der er fastsat i forordningens artikel 4, stk. 2.  
 
Peugeot gjorde for det andet gældende, at Peugeot ikke havde overtrådt artikel 4, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1400/2002, og henviste til forordningens 26. betragtning. Retten udtalte, at 
PPS- og PPRI-systemerne skulle defineres som knowhow efter forordning (EF) nr. 1400/2002. 
Det var ulovligt, at Peugeot havde nægtet disse uafhængige værksteder adgang til det komplette 
system. Retten fandt, at denne nægtelse var en form for misbrug af dominerende stilling som 
omhandlet i forordningens 26. betragtning. Peugeot havde efter rettens opfattelse handlet ulovligt 
over for PCA-forhandlerne og skulle give dem adgang til den nødvendige tekniske information 
som fastsat i forordningens artikel 4, stk. 2.  
 
5. Appelretten for erhvervssager, dom af 7. december 2005, AWB 04/237 og 04/249 9500, Secon 
Group B.V./ G-Star International B.V. mod NMa (administrativ sag) 
 
I denne sag havde den nederlandske konkurrencemyndighed pålagt Secon bøde for overtrædelse 
af den nederlandske konkurrencelovs § 6 (generelt kartelforbud svarende til EF-traktatens 
artikel 81). I sine almindelige salgsvilkår havde Secon indføjet bestemmelser om forbud mod 
videresalg, anbefalede mindstepriser og anbefalede salgspriser. Denne afgørelse blev anket til 
retten i Rotterdam, som statuerede, at Secons almindelige salgsvilkår var i strid med den 
nederlandske konkurrencelovs § 6. Denne dom blev appelleret til appelretten for erhvervssager, 
der statuerede, at der ikke forelå nogen overtrædelse af den nederlandske konkurrencelovs § 6.  
 
Retten så først på, om der forelå en aftale og en konsensus mellem Secon og Secons kunder. 
Under henvisning til EF-Domstolens dom i Sandoz og Adalat konkluderede retten, at der var 
konsensus mellem Secon og Secons kunder. Dernæst overvejede retten, om der forelå et 
imperfekt selektivt distributionssystem, hvilket ville betyde, at forbuddet mod videresalg ikke var 
konkurrenceskadeligt. Ifølge den nederlandske konkurrencelovs § 12 og 13 finder 
bestemmelserne i lovens § 6 ikke anvendelse på aftaler, der opfylder kriterierne i 
gruppefritagelsesforordningen for vertikale begrænsninger. Retten statuerede, at Secon ikke 
havde et (imperfekt) selektivt distributionssystem, da Secon ikke havde bevist, at virksomheden 
udvælger sine kunder ud fra objektive udvælgelseskriterier, hvilket er det vigtigste kendetegn ved 
et selektivt distributionssystem. Det betød, at forbuddet mod videresalg måtte anses for at være 
konkurrenceskadeligt. Desuden statuerede retten, at de anbefalede mindstepriser for videresalg 
var konkurrenceskadelige. Ifølge Secons almindelige salgsvilkår måtte kunderne ikke fravige 
disse mindstepriser, medmindre Secon havde givet tilladelse hertil. Efter 
gruppefritagelsesforordningen for vertikale begrænsninger skal kunderne frit kunne fastsætte 
deres egne videresalgspriser. Og endelig tog retten også stilling til, om aftalen havde en mærkbar 
virkning for konkurrencen (jf. de principper, der blev opstillet i Volk Vervaecke-dommen 
angående kvantitative kriterier for vurdering af konkurrencebegrænsningers mærkbarhed). Den 
statuerede, at der måtte tages hensyn til den særlige situation, hvori aftalen fungerer, og i 
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særdeleshed til den økonomiske og juridiske kontekst, hvori virksomhederne opererer, arten af de 
konkrete tjenesteydelser, strukturen på det relevante marked og den faktiske situation, hvori 
aftalen fungerer. Retten udtalte, at den nederlandske konkurrencemyndighed ikke havde taget 
tilstrækkeligt hensyn til den særlige situation, hvori aftalen fungerede, og ikke givet nogen 
tilstrækkelig begrundelse for, hvorfor Secons påstand om, at aftalen ikke havde nogen mærkbar 
indvirkning på konkurrencen (på grund af en meget lav markedsandel), ikke blev taget til følge. 
Retten statuerede, at den nederlandske konkurrencemyndighed skulle genbehandle sagen.  
 

Østrig 
 
Den østrigske karteldomstol har anvendt EF-traktatens artikel 81 og 82 i tre sager, som er blevet 
indberettet til Europa-Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1/2003 (se også 
afsnit I.1.2). Alle afgørelserne blev appelleret, og alle appelsagerne er afgjort.  
 

Portugal 
 
Den portugisiske tandlægeforening  
Handelsretten i Lissabon afsagde den 9. december 2005 dom i den sag, der var anlagt mod den 
portugisiske konkurrencemyndigheds afgørelse i sagen angående den portugisiske 
tandlægeforening.  
 
Retten stadfæstede konkurrencemyndighedens afgørelse om, at den forpligtelse, som den 
portugisiske tandlægeforening havde pålagt alle praktiserende tandlæger i Portugal til at anvende 
et bestemt mindstehonorar, var i strid med EF-traktatens artikel 81. Retten fandt imidlertid, at den 
portugisiske tandlægeforening blot havde handlet uagtsomt, og nedsatte bøden til 50 000 EUR. 
Desuden kendte den nogle af bestemmelserne i foreningens etiske regler ugyldige. Endelig 
stadfæstede retten påbuddet om, at tandlægeforeningen skulle offentliggøre et udtog af afgørelsen 
i den portugisiske statstidende og i et landsdækkende dagblad samt på sin hjemmeside og i et 
tandlægetidsskrift.  
 
Den portugisiske konkurrencemyndighed har appelleret handelsrettens dom til appelretten i 
Lissabon.  
 

Sverige  
 
Markedsretten  
 
Sag nr. 2005:5: VVS-Installatörerna mod den svenske konkurrencemyndighed  
Dom af 9. februar 2005 
Denne sag drejede sig om en anke mod en afgørelse truffet af den svenske 
konkurrencemyndighed, der med et bødepålæg på 5 mio. SEK havde givet den svenske VVS-
installatørorganisation, VVS-Installatörerna, påbud om at ophøre med at udsende en prisliste for 
almindeligt anvendte varer og tjenester i branchen. I samme afgørelse havde den svenske 
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konkurrencemyndighed også besluttet ikke at indrømme individuel fritagelse for disse aftaler. 
Markedsretten slettede den sidste del af afgørelsen fra sagslisten på grund af 
overgangsbestemmelser i den svenske konkurrencelov. Hvad påbuddet angår, stadfæstede 
markedsretten konkurrencemyndighedens afgørelse, men gav organisationen tre måneders 
længere frist til at efterkomme det.  
 
 
Sag nr. 2005:7 : Den svenske konkurrencemyndighed mod 5 olieselskaber – Dom af 22. februar 
2005 
Efter en omfattende undersøgelse fik den svenske konkurrencemyndighed bekræftet sine 
mistanker om et oliekartel i Sverige. Myndigheden anlagde derfor sag ved byretten i Stockholm 
mod Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem Petroleum AB og Norsk 
Hydro Olje AB i 2000 med påstand om, at de blev idømt bøder for overtrædelse af den svenske 
konkurrencelovs § 6 og EF-traktatens artikel 81. Undersøgelserne havde vist, at repræsentanter 
for de fem selskaber havde holdt hemmelige møder i løbet af efteråret 1999 for at planlægge og 
implementere en aftale om priser og rabatter. Der var blevet afholdt mange møder under påskud 
af, at man drøftede visse miljøspørgsmål. På disse møder udviklede selskaberne en fælles strategi 
for nedbringelse af deres omkostninger i forbindelse med rabatter. Markedsretten fandt, at de fem 
olieselskaber havde handlet i strid med den svenske konkurrencelov, og idømte dem bøder på 
112 mio. SEK.  
 
Markedsretten fandt ikke, at EU-retten fandt direkte anvendelse i sagen, eftersom der ikke forelå 
nogen samhandelspåvirkning. Den bemærkede, at den samordnede praksis ganske vist omfattede 
hele landet, og at de implicerede selskaber havde meget store markedsandele, hvilket ifølge retten 
pegede i retning af samhandelspåvirkning. Men på den anden side drejede denne samordnede 
praksis sig kun om en rabatordning, og informationsudvekslingen fandt kun sted i et begrænset 
tidsrum. Retten fandt, at der under sådanne omstændigheder var naturlige handelsbarrierer på det 
relevante marked, der bevirker, at denne praksis ikke påvirkede samhandelen efter EF-traktatens 
artikel 81. Markedsretten konkluderede, at også selv om den havde anvendt EF-traktatens 
artikel 81, ville sagen have fået det samme udfald.  
 
Den svenske konkurrencemyndigheds bødeudmåling, der var baseret på Kommissionens 
bøderetningslinjer, blev forkastet af markedsretten. Retten statuerede, at bøderne skulle beregnes 
på grundlag af svensk lovgivning og ikke primært efter den af Kommissionen opstillede metode.  
 
 
Sag nr. 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB m.fl. mod den svenske 
konkurrencemyndighed og Luftfartsverket - Dom af 30. august 2005 
Sagen var anlagt mod en afgørelse truffet af den svenske konkurrencemyndighed, som havde 
fundet, at de adgangsbetingelser og afgifter, der gjaldt for busser i Arlanda lufthavn, ikke var 
udslag for misbrug af dominerende stilling fra Luftfartsverkets side. Markedsretten fandt, at det 
ikke kunne udelukkes, at disse afgifter kunne udgøre et misbrug af Luftsfartsverkets dominerende 
stilling, og gav derfor sagsøger medhold.  
 
Markedsretten fandt, at sagens omstændigheder var af en sådan karakter, at EF-traktatens 
artikel 82 fandt anvendelse. Den fastslog, at den vurdering, der var foretaget efter svensk lov, 
stemte overens med EF-traktatens artikel 82, og at anvendelse af artikel 82 derfor ville føre til 
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samme resultat som anvendelsen af den tilsvarende bestemmelse i den svenske konkurrencelov (§ 
19).  
 
 
Sag nr. 2005:29: B2 Bredband Holding AB mod TeliaSonera AB m.fl. – Dom af 1. november 
2005 
B2 Bredband Holding AB nedlagde påstand om, at TeliaSonera misbrugte sin dominerende 
stilling på markedet for åbning af faste telefonlinjer ved at tilbyde nye bredbåndskunder lavere 
priser på faste linjer (blandet bundtning). Markedsretten fandt, at B2 Bredband Holding AB ikke 
havde ført bevis for, at TeliaSonera havde en dominerende stilling.  
 

Det Forenede Kongerige  

Retsplejespørgsmål (f.eks. bevisbyrde, kompetence osv.)  

BHB Enterprises plc mod Victor Chandler (International) Ltd - High Courts dom af 27. maj 2005 
 
Krav om tilstrækkelige oplysninger i påstand om overtrædelse af artikel 82  
 
Sagsøger i denne sag var et britisk selskab, der arrangerer hestevæddeløb og i forbindelse hermed 
bl.a. indsamler data om hestevæddeløb. Sagsøgte var en britisk bookmaker. Sagsøgte var ophørt 
med at betale licensafgift for brug af sagsøgers data om hestevæddeløb under henvisning til, at 
sagsøgers rettigheder var bortfaldet som følge af en dom fra EF-Domstolen, og at licensaftalen 
derfor var ugyldig. Sagsøger påstod, at sagsøgte skyldte sagsøger over 200 000 GBP, og truede 
med at pålægge en tredjemand, der videreformidlede disse data, at ophøre med at udlevere dem 
til sagsøgte. Sagsøger anlagde sag med påstand om kontraktbrud.  
 
Sagsøgte anmodede retten om tilladelse til at ændre sit svarskrift for at nedlægge påstand om, at 
sagsøger misbrugte sin dominerende stilling efter EF-traktatens artikel 82 og kapitel II i den 
britiske konkurrencelov af 1998.  Sagsøgte ønskede nærmere betegnet at gøre gældende, at 
sagsøger havde en dominerende stilling på markedet for tilvejebringelse af data om 
hestevæddeløb forud for væddeløbene i Det Forenede Kongerige, at adgang til disse data var af 
afgørende betydning for enhver bookmaker inden for hestevæddeløb i landet, og at sagsøger ved 
at forlange særligt høje priser for disse data og ved at true med at forhindre sagsøgte i at få 
adgang til dem havde misbrugt sin dominerende stilling.  
 
Retten fandt, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst med den ønskede ændring af sagsøgtes 
anbringende. Efter de engelske retsplejeregler skal et indlæg til retten indeholde en præcis 
fremstilling af de forhold, den pågældende part vil gøre gældende. I nogle situationer, f.eks. hvor 
der nedlægges påstand om svindel, kræves der mere detaljerede oplysninger. Retten fandt, at 
dette princip også gjaldt for påstande om overtrædelse af traktatens artikel 81 og 82 og de 
tilsvarende bestemmelser i britisk lov. Retten udtalte, at der måtte stilles særlige krav til påstande 
om overtrædelse af traktatens artikel 82 og den tilsvarende bestemmelse i britisk lov, kapitel II i 
konkurrenceloven. Det var således ikke tilstrækkeligt blot at hævde, at der forelå misbrug af 
dominerende stilling. Det måtte kræves, at en part, der nedlægger en sådan påstand, giver en klar 
redegørelse for de væsentligste forhold, vedkommende vil gøre gældende. I den konkrete sag 
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indeholdt ændringen af svarskriftet intet grundlag for vurdering af, hvorfor sagsøgers priser var 
urimeligt høje og ikke blot høje.  
 
Retten statuerede videre, at sagsøgtes indlæg ikke kunne ændres som ønsket af sagsøgte. Retten 
fandt, at i en sag, hvor der forelå en påstand om misbrug af dominerende stilling i form af 
overpriser, måtte en vurdering af det pågældende aktivs værdi såvel for sælger som for køber 
være et afgørende element for den samlede vurdering, Dette krav opfyldte sagsøgtes fremstilling 
på ingen måde. Den satte blot priserne i relation til omkostningerne ved at indsamle disse data. 
Efter rettens opfattelse havde sagsøgte ladet hånt om nødvendigheden af at bevise, at priserne var 
urimelige og kun fremført, at de var høje.  
 
Sagsøgtes anmodning om at måtte ændre sine anbringender til en påstand om overtrædelse af 
traktatens artikel 82 og den britiske konkurrencelovs kapitel II blev derfor afvist.  
 
AtTheRaces Ltd m.fl. mod British Horseracing Board Ltd m.fl., High Courts dom af 15. juli 2005 
 
Sagsøgerne producerer radio- og tv-udsendelser, internetsider m.v. om hestevæddeløb i Det 
Forenede Kongerige. De havde for visse britiske væddeløbsbaner erhvervet rettigheder, som satte 
dem i stand til at producere radio- og tv-udsendelser fra hestevæddeløb. Desuden fik seerne 
mulighed for at spille på heste i disse væddeløb via Internet eller via interaktivt satellit-tv.  
 
Sagsøgte ejer og forvalter en edb-database indeholdende en stor mængde data om britiske 
hestevæddeløb. En meget vigtig del af denne database består af "pre-race data", som ikke er det 
samme som "on course"-data (der også omfatter data angående "non-runners" og resultaterne af 
væddeløbene). Sagsøger udbyder "pre-race"-data til sine kunder og til folk, der ønsker at spille på 
heste, og disse data stammer i sidste instans fra sagsøgtes database.  
 
Under sagen nedlagde sagsøgerne påstand om, at sagsøgte reelt havde monopol på salg af "pre-
race"-data til alle inden for britisk hestevæddeløb, der har brug for denne information, især 
bookmakere og producenter af tv-udsendelser og Internetsider om væddeløb. De gjorde desuden 
gældende, at sagsøgte søgte at påtvinge dem vilkår for salg af "pre-race"-data og truede med at 
standse leveringen af disse data og derved misbrugte sin dominerende stilling i strid med 
traktatens artikel 82 og § 18 i den britiske konkurrencelov af 1998. Sagsøgernes påstande gik 
hovedsagelig ud på, at sagsøgte forlangte urimelige og diskriminerende priser. 
Sagsøgerne anmodede også retten om ved en kendelse at nedlægge forbud mod at standse 
leveringen af "pre-race"-data.  
 
Retten udtalte, at den måtte tage stilling til, om sagsøgerne havde en rimelig søgsmålsgrund, og 
om der var rimelig udsigt til, at deres krav kunne støttes. Ved afgørelsen heraf måtte retten  sikre, 
at der ikke blev tale om nogen "mini-retssag". I forbindelse hermed fandt retten, at mange af de 
spørgsmål, sagen rejste, især de spørgsmål, der drejede sig om objektiv begrundelse, var såvel 
faktuelt som juridisk meget komplicerede og ikke egnede sig til at blive afgjort i et søgsmål som 
det konkrete. Retten kunne følgelig ikke konkludere, at sagsøgerne ikke havde nogen rimelig 
søgsmålsgrund, eller at de ikke havde nogen rimelig udsigt til at få medhold. Begæringen om, at 
sagen blev slettet, eller at der blev afsagt en summarisk dom angående påstandene om misbrug af 
dominerende stilling, blev derfor afvist.  
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Retten fandt også, at en afvejning af de relative fordele og ulemper for parterne samt hensynet til 
opretholdelse af status quo talte for, at begæringen om et foreløbigt forbud blev taget til følge. 
Retten fandt, at hvis leveringen af "pre-race"-data til sagsøgerne blev standset, ville deres 
indtægtstab ikke kunne opvejes tilstrækkeligt med penge. Både for bookmakerne og for deres 
kunder var det af afgørende betydning at råde over ajourførte og korrekte oplysninger. Desuden 
talte de grunde, retten havde anført for ikke at slette sagen eller tage den til summarisk 
pådømmelse, også for, at der var rimelig grund til at efterkomme begæringen om foreløbige 
forholdsregler i form af forbud mod leveringsstandsning.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP m.fl. mod Expansys UK Limited - High Courts dom 
af 15. juli 2005 
 
Summarisk dom på grund af utilstrækkelig forbindelse mellem påstået misbrug og udøvelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder  
 
Sagsøgerne havde anmodet om en summarisk pådømmelse af den sag, de havde anlagt angående 
en påstået krænkelse af registrerede varemærker. Sagsøgerne producerer og markedsfører lomme-
pc'er under varemærkerne HP og iPAQ. Sagsøgte er en virksomhed, der sælger elektronisk udstyr 
via Internet, og som købte sagsøgernes lomme-pc'er i Asien for at sælge dem i Det Forenede 
Kongerige. Sagsøgerne nedlagde påstand om, at deres registrerede varemærker derved blev 
krænket, og at sagsøgte ikke havde nogen sag.  
 
Sagsøgte gjorde bl.a. gældende, at sagsøgerne som følge af deres konkurrenceskadelige adfærd 
ikke havde ret til at håndhæve deres registrerede varemærkerettigheder over for en import af de 
varemærkebærende varer, der ellers ville være ulovlig. Sagsøgte hævdede mere konkret, at den 
første sagsøger, HP, i sin fastsættelse af priserne på sine lomme-pc'er misbrugte sin dominerende 
stilling.  
 
Efter de engelske retsplejeregler kan en sag pådømmes summarisk, hvis der ikke er nogen reel 
udsigt til, at sagsøgte vil kunne få medhold, og der ikke er nogen anden tvingende grund til, at 
der føres en regulær retssag. For at kunne anvende dette kriterium på sagsøgtes 
konkurrenceretlige anbringende, måtte retten lægge den antagelse til grund, at der i det mindste 
muligvis kunne foreligge en overtrædelse af konkurrencereglerne (selv om dette blev kraftigt 
bestridt af sagsøger). Retten bemærkede ikke desto mindre, at det ikke kunne tjene til at 
tilbagevise sagsøgers påstand, medmindre der var en relevant sammenhæng mellem denne 
overtrædelse og sagsøgerens adfærd.  
 
Retten fandt ikke, at der bestod en sådan sammenhæng. Retten bemærkede, at selv om der skulle 
foreligge et misbrug af dominerende stilling (hvilket sagsøgerne igen bestred), var det misbruget, 
der var ulovligt, og ikke den dominerende stilling eller misbrugerens fortsatte aktivitet på det 
relevante marked og udnyttelse af sine forskellige ejendomsrettigheder. Det betød, at hvis 
sagsøgtes påstande om prisbinding var blevet fremført under en retssag, ville sagsøgerne have 
fået påbud om at ophøre med denne prisbinding. Det ville imidlertid ikke have frataget dem 
retten til at udnytte deres varemærkerettigheder, eftersom disse rettigheder ikke havde indflydelse 
på, hvorvidt eller hvordan de fastsatte deres priser på det britiske marked. Så selv om sagsøgte 
fremførte sin påstand om misbrug af dominerende stilling under en retssag, var der derfor ingen 
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reel udsigt til, at det kunne bruges som argument til at tilbagevise sagsøgernes påstand. Der var 
desuden ingen anden tvingende grund til, at sagen skulle pådømmes som en regulær retssag. Efter 
at have afvist andre af sagsøgtes påstande, der var uden sammenhæng med konkurrenceregler, 
efterkom retten derfor sagsøgers anmodning om summarisk pådømmelse.  
 
Sportswear Company Spa og Four Marketing Ltd mod Sarbeet Ghattaura ("GS3") og Stonestyle 
Ltd - High Courts dom af 3. oktober 2005 
 
Afvisning af sagsøgtes påstande om overtrædelse af konkurrencereglerne på grund af mangel på 
sammenhæng mellem den påståede overtrædelse og udøvelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder  
 
Retten skulle i en sag om varemærkekrænkelse tage stilling til en anmodning fra en sagsøger om 
at afvise sagsøgtes påstande om overtrædelse af artikel 81, stk. 1. Sagsøgerne i sagen var 
indehaveren af et førende sportsbeklædningsmærke og distributørerne af tøj af dette mærke. 
Sagsøgerne havde anlagt sag mod sagsøgte for at have solgt tøj af sagsøgers mærke, hvor mærket 
eller prissedlerne var udvisket. Mærkerne indeholdt kodeangivelser med oplysninger om den 
pågældende ordre og ordremængde, på basis af hvilke Sportswear kunne se, hvem af 
distributørerne/kunderne beklædningsgenstanden oprindeligt var solgt til. Selv om sagsøgerne 
ikke nægtede, at den solgte beklædning var autentisk, gjorde de gældende, at uanset princippet 
om udtømte rettigheder kunne de efter britisk varemærkelovgivning nægte at levere flere 
varemærkebærende varer under henvisning til skader på varerne.  
 
Sagsøgte nedlagde en række forskellige påstande, bl.a. en påstand om, at visse distributionsaftaler 
indgået mellem sagsøgerne var i strid med artikel 81, stk. 1. De gjorde videre gældende, at de 
relevante bestemmelser i den britiske varemærkelovgivning om, at indehaveren af et varemærke 
havde ret til at nægte at levere sine varer i visse tilfælde, skulle vejes op mod artikel 81, stk. 1. 
Efter sagsøgtes opfattelse var den egentlige grund til sagsøgers handlemåde ønsket om at tvinge 
sagsøgte til at bibeholde kodeangivelserne og dermed sætte sagsøgerne i stand til at identificere, 
hvem de oprindelige havde solgt varerne til. Sagsøgte gjorde gældende, at sagsøger dermed ville 
være i stand til helt at standse leveringen og dermed trænge sagsøgte ud af markedet.  
 
Sagsøger argumenterede mod sagsøgtes påstand om overtrædelse af konkurrencereglerne, dels 
ved at hævde, at der ikke var ført bevis for nogen samhandelspåvirkning, og dels ved at henvise 
til, at selv om en overtrædelse kunne bevises, ville det ikke kunne tjene til at tilbagevise en 
påstand om krænkelse af et varemærke på grund af den manglende sammenhæng hermed. 
 
Retten fandt det ikke nødvendigt at tage endelig stilling til samhandelspåvirkningsspørgsmålet, 
selv om sagsøgte fremlagde yderligere argumenter for sin påstand, da den fandt, at der var tale 
om et underordnet punkt i sagsøgtes indlæg. Retten fokuserede derimod på spørgsmålet om 
tilstrækkelig sammenhæng. 
 
Selv om retten anerkendte, at EU-retspraksis angående frie varebevægelser kunne være relevant i 
denne sag, afviste den, at artikel 81, stk. 1, kunne have nogen relevans i sagen. Retten fandt, at 
selv om hævdelse af en varemærkeret med det formål at forhindre forhandlerne i at levere til 
nogen, der drev parallelhandel, muligvis kunne være i strid med EU's konkurrenceret, var det 
ikke relevant for spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerne i forbindelse hermed var parter i en aftale, 
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som var i strid med artikel 81, stk. 1. Retten fandt, at hvis sagsøgte havde ret i, at der foregik 
kunstig markedsdeling, kunne det tjene som et forsvar mod påstandene om krænkelse af 
varemærkerettighederne efter EU-retten, men det ville ikke have noget at gøre med artikel 81, 
stk. 1. Og hvis sagsøgte ikke havde andre EU-retlige argumenter at gøre gældende end artikel 81, 
stk. 1, kunne de efter rettens opfattelse heller ikke støtte deres forsvar på artikel 81, stk. 1.  
 
AtTheRaces m.fl. mod British Horseracing Board m.fl. High Courts dom af 21. december 2005 
 
Sagsøgerne producerer radio- og tv-udsendelser, internetsider m.v. om hestevæddeløb i Det 
Forenede Kongerige. De havde for visse britiske væddeløbsbaner erhvervet rettigheder, som satte 
dem i stand til at producere radio- og tv-udsendelser fra hestevæddeløb. Desuden fik seerne 
mulighed for at spille på heste i disse væddeløb via Internet eller via interaktivt satellit-tv.  
 
Sagsøgte ejer og forvalter en edb-database indeholdende en stor mængde data om britiske 
hestevæddeløb. En meget vigtig del af denne database består af "pre-race data", som ikke er det 
samme som "on course"-data (der også omfatter data angående "non-runners" og resultaterne af 
væddeløbene). Sagsøger udbyder "pre-race"-data til sine kunder og til folk, der ønsker at spille på 
heste, og disse data stammer i sidste instans fra sagsøgtes database.  
 
Under sagen nedlagde sagsøgerne påstand om, at sagsøgte reelt havde monopol på salg af "pre-
race"-data til alle inden for britiske hestevæddeløb, der har brug for denne information, især 
bookmakere og producenter af tv-udsendelser og Internetsider om væddeløb. De gjorde desuden 
gældende, at sagsøgte søgte at påtvinge dem vilkår for salg af "pre-race"-data og truede med at 
standse leveringen af disse data og derved misbrugte sin dominerende stilling i strid med 
traktatens artikel 82 og § 18 i den britiske konkurrencelov af 1998. Sagsøgernes påstande gik 
hovedsagelig ud på, at sagsøgte forlangte urimelige og diskriminerende priser. Forud for 
retssagen var der blevet indgået forlig om nogle af elementerne i denne tvist. Retten skulle derfor 
kun tage stilling til spørgsmålene angående sagsøgernes "pari-mutuel pool" og "fixed-odds 
betting".  
 
Retten konkluderede, at det relevante marked i denne sag var markedet for salg af britiske "pre-
race"-data til alle inden for væddeløbsbranchen, der har brug for sådanne data til de tjenester, de 
tilbyder (især bookmakere og producenter af tv-udsendelser eller internetsider om 
hestevæddeløb). Denne konklusion blev efter rettens opfattelse underbygget af SSNIP-testen. 
Retten fandt, at det geografiske marked i denne sag måtte antages at være alle lande uden for Det 
Forenede Kongerige og Irland, men det ville ikke ændre noget ved sagens udfald, selv om denne 
markedsdefinition var forkert og det geografiske marked derimod var hele verden.  
 
Retten udtalte videre, at BHB havde en dominerende stilling på dette marked. Den fandt, at 
sagsøgerne misbrugte denne dominerende stilling ved at true med at standse salget af "pre-race"-
data til sagsøgte, selv om sagsøgte var kunder hos sagsøger, og disse data var afgørende 
nødvendige for sagsøger, som uden dem ville blive trængt ud af markedet. Efter rettens opfattelse 
var der ingen objektiv begrundelse for en sådan adfærd fra sagsøgtes side. Den fandt det 
irrelevant, at sagsøger og sagsøgte var konkurrenter til hinanden. Sagsøgte søgte at retfærdiggøre 
sine priser, som sagsøger nægtede at acceptere, med, at der var tale om rimelige afgifter over for 
sagsøgers udenlandske kunder - der jo ellers ville være "gratister" - som blot blev opkrævet via 
sagsøger. Efter rettens opfattelse var der hverken formelt eller reelt tale om en korrekt beskrivelse 
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- der var tale om beløb, der skulle betales af sagsøgerne, både formelt og reelt. Desuden fandt 
retten også, at de priser, der blev anvendt forud for retssagen, var urimeligt høje og også indebar 
en diskrimination over for sagsøgerne. Endvidere havde sagsøgte også efter retssagens start 
fortsat med over for sagsøgerne at insistere på, at de skulle tage licens på sagsøgtes intellektuelle 
ejendomsrettigheder, selv om sagsøgernes brug af sagsøgtes "pre-race"-data ikke kunne krænke 
nogen af sagsøgtes intellektuelle ejendomsrettigheder.  
 
De priser, som sagsøgte havde anvendt over for sagsøgerne forud for retssagens start, var 
urimeligt høje og dermed udslag for misbrug af sagsøgtes dominerende stilling på markedet, fordi 
de lå betydeligt over dataenes økonomiske værdi og ikke havde nogen anden objektiv 
begrundelse. Værdien af disse data skulle i denne sag måles på basis af sagsøgtes omkostninger 
ved at etablere denne database (ca. 5 mio. GBP) plus et rimeligt afkast heraf. Sagsøgtes priser 
over for sagsøgerne lå så langt over enhver rimelig værdi, at de kun kunne betegnes som 
urimelige overpriser.  
 
Retten tilføjede, at i mangel af ethvert hensyn til en offentlig interesse efter artikel 86, stk. 2, eller 
§ 3, stk. 4, i den britiske konkurrencelov (der svarer til artikel 86, stk. 2), ville den omstændighed, 
at en dom, der gav sagsøgerne medhold i denne sag, kunne få alvorlige konsekvenser for 
regeringens og sagsøgtes planer om at modernisere hestevæddeløb i Det Forenede Kongerige ved 
at "kommercialisere" sagsøgtes aktiver i stedet for som hidtil at opkræve en afgift af 
bookmakerne, ikke kunne påvirke sagens udfald. Det kunne efter rettens opfattelse heller få 
nogen indflydelse på den korrekte anvendelse af artikel 82 og den britiske konkurrencelovs 
kapitel II, at sagsøgte i sine prisforlangender over for sagsøgerne havde ladet sig lede af hensynet 
til udviklingen inden for britiske hestevæddeløb snarere end profithensyn.  
 
Retten gav derfor sagsøgerne medhold og opfordrede parterne til at fremsætte forslag til, hvilke 
forholdsregler der burde træffes.  
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