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DEL III – ANVENDELSE AF KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE  
 
Dette kapitel er baseret på bidrag fra medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Mere 
detaljerede oplysninger om deres aktiviteter findes i de nationale beretninger, som de fleste af 
dem udarbejder.  

I – Anvendelsen af EU’s konkurrenceregler i medlemsstaterne 
1. Udviklingen i medlemsstaterne  

1.1.  Ændringer af den nationale konkurrencelovgivning 

Belgien 
Den 25. april 2004 vedtog man et kongeligt dekret om ændring af loven om beskyttelse af 
økonomisk konkurrence, koordineret den 1. juli 1999, (Moniteur belge (det belgiske 
statstidende) 3. maj 2004, s. 36537). Formålet med dette dekret er at bringe loven i 
overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om 
gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 821. En række ændringer af 
de nationale bestemmelser blev foretaget ved ovennævnte kongelige dekret2. Det kongelige 
dekret trådte i kraft den 1. maj 2004, samtidig med forordning nr. 1/2003. 
 
Resumé af justeringerne i kongeligt dekret af 25. april 2004 om ændring af loven om 
beskyttelse af økonomisk konkurrence, koordineret den 1. juli 1999 
Inden ændringen hed det i lovens artikel 50, at kun Konkurrencestyrelsen kunne videregive 
dokumenter og oplysninger til Europa-Kommissionen eller til de øvrige nationale 
konkurrencemyndigheder. 
 
For at opfylde kravene i forordningens artikel 11 (samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaternes konkurrencemyndigheder) og artikel 12 (udveksling af oplysninger, 
herunder fortrolige oplysninger) udvider det kongelige dekret denne bemyndigelse til at 
omfatte sagsbehandlerkorpset og konkurrencerådet. 
 
I artikel 18a hed det oprindelig, at: “Konkurrencerådets medlemmer er underlagt 
tavshedspligt og må ikke afgive fortrolige oplysninger indhentet ved udførelsen af deres hverv 
til nogen person eller myndighed, medmindre de skal afgive vidneforklaring ved en domstol”. 
Denne bestemmelse var i strid med artikel 11 i forordning nr. 1/2003, der forpligter 
konkurrencerådet til i sin egenskab af konkurrencemyndighed at videregive fortrolige 
oplysninger til Kommissionen. Artikel 18a er også i strid med forordningens artikel 12, der 
giver konkurrencemyndighederne mulighed for at udveksle fortrolige oplysninger med 
hinanden. 
 
Inden loven blev ændret ved kongeligt dekret af 25. april 2004, hed det i dens artikel 31, at 
konkurrencerådet kunne fastslå, at en aftale ikke udgjorde en overtrædelse. Kun 

                                                 
1  Herefter omtalt som “forordning nr. 1/2003”. 
2  I artikel 1 i lov af 20.7.1987 om gennemførelse af forordninger og direktiver vedtaget i henhold til 
artikel 87 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (Moniteur belge, 24.9.1987) 
hedder det, at “kongen kan ved kongeligt dekret behandlet af ministerrådet træffe de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at opfylde forpligtelser som følge af forordninger og direktiver vedtaget efter EF-traktatens 
artikel 87 (nu artikel 83). Sådanne foranstaltninger kan omfatte ændring eller ophævelse af nugældende 
bestemmelser i parlamentets retsakter”. 
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Kommissionen har bemyndigelse til at fastslå dette i henhold til EU’s konkurrenceret. Derfor 
måtte denne bestemmelse ændres, så anvendelsen blev begrænset til national konkurrenceret. 
Sidste afsnit i forordningens artikel 5 lyder: “Når det på grundlag af de oplysninger, de 
[medlemsstaternes konkurrencemyndigheder] er i besiddelse af, følger, at betingelserne for et 
forbud ikke er opfyldt, kan de tillige beslutte, at der ikke er nogen grund til, at de griber ind.” 
Artikel 31 måtte derfor også ændres for at give konkurrencerådet mulighed for at fastslå, at 
der, for så vidt angår EU's konkurrenceret, ikke er nogen grund til, at det griber ind.  
 
Endelig hed det i lovens artikel 23, at forretningslokaler kun kan forsegles i 48 timer. Denne 
bestemmelse er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beføjelser i medfør af 
forordningens artikel 20, hvoraf det fremgår, at forretningslokaler kan forsegles under hele 
kontrolundersøgelsen. 
 
I det kongelige dekret af 25. april 2004 hedder det endvidere at: “Ved anvendelsen af 
artikel 35 (udpegning af nationale konkurrencemyndigheder) i forordning nr. 1/2003 om 
gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, forstås ved 
"konkurrencemyndighed” konkurrencerådet, sagsbehandlerkorpset og konkurrencestyrelsen, 
som hver især handler i overensstemmelse med de beføjelser, denne lov giver dem”. 
 
Indførelse af et program om bødefritagelse og -nedsættelse og retningslinjer for pålæggelse 
af bøder for overtrædelse af loven om beskyttelse af økonomisk konkurrence, koordineret den 
1. juli 1999 
Den 30. april 2004 offentliggjorde Moniteur belge en fælles meddelelse fra konkurrencerådet 
og sagsbehandlerkorpset om bødefritagelse og –nedsættelse i kartelsager. 
 
Meddelelsen giver virksomheder, der ønsker at afslutte deres deltagelse i en ulovlig aftale og 
samarbejde aktivt om at opløse den, mulighed for bødefritagelse eller –nedsættelse på visse 
betingelser.  
 
For at kunne blive fritaget for bøder: 
1) skal virksomheden være den første, der fremlægger beviser, der giver konkurrencerådet 
mulighed for at fastslå, at der er tale om en overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 og/eller 
artikel 2 i loven om beskyttelse af økonomisk konkurrence på belgisk område 
2) skal virksomheden samarbejde fuldt ud, kontinuerligt og hurtigt med de belgiske 
konkurrencemyndigheder under hele proceduren og forelægge dem alle de beviser, 
virksomheden ligger inde med eller får adgang til i forbindelse med den formodede 
overtrædelse. Mere specifikt skal den stå til myndighedernes rådighed og hurtigt besvare 
enhver forespørgsel, som kan bidrage til at klarlægge sagens omstændigheder. 
3) skal virksomheden afslutte sin deltagelse i den formodede ulovlige aktivitet senest på det 
tidspunkt, hvor den anmoder konkurrencerådet om bødefritagelse 
4) må virksomheden ikke have taget skridt til at tvinge andre virksomheder til at deltage i 
overtrædelsen. 
 
Endvidere må de belgiske konkurrencemyndigheder på anmodningstidspunktet ikke have 
tilstrækkelige oplysninger og beviser til at fastslå, at der er tale om en overtrædelse af EF-
traktatens artikel 81 og/eller lovens artikel 2 i forbindelse med det formodede kartel. Alle fem 
betingelser skal være opfyldt. 
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For at kunne få en bødenedsættelse skal virksomheden: 
1) fremlægge beviser for den formodede overtrædelse, der tilfører sagen tilstrækkelig 
merværdi i forhold til de beviser, de belgiske konkurrencemyndigheder allerede ligger inde 
med 
2) afslutte sin deltagelse i den formodede ulovlige aktivitet senest på det tidspunkt, hvor den 
anmoder konkurrencerådet om bødenedsættelse 
(3) samarbejde fuldt ud, kontinuerligt og hurtigt med de belgiske konkurrencemyndigheder 
under hele proceduren og forelægge dem alle de beviser, virksomheden ligger inde med eller 
får adgang til i forbindelse med den formodede overtrædelse. Mere specifikt skal den stå til 
myndighedernes rådighed og hurtigt besvare enhver forespørgsel, som kan bidrage til at 
klarlægge sagens omstændigheder. 
Alle disse betingelser skal opfyldes. 
 
Den første virksomhed, der opfylder disse tre betingelser, vil få en bødenedsættelse på mellem 
30 % og 50 %. Den anden virksomhed, der opfylder betingelserne, vil få en bødenedsættelse 
på mellem 20 % og 30 %. Andre virksomheder, der opfylder betingelserne, få nedsættelser på 
mellem 5 % og 20 %. 
 
For at komme i betragtning til både bødefritagelse og –nedsættelse må den virksomhed, som 
har afsløret det kartel, den deltog i, og som har fremlagt beviser for, at der var tale om et 
kartel, endvidere ikke bestride de forhold, der er beskrevet i dens indlæg. 
 
Konkurrencerådet har desuden udarbejdet retningslinjer for pålæggelse af bøder for 
overtrædelse af loven om beskyttelse af økonomisk konkurrence, koordineret den 1. juli 1999. 
Disse retningslinjer blev også offentliggjort i Moniteur belge den 30. april 2004. 
 

Tjekkiet 
De nationale konkurrenceregler i Tjekkiet er fastsat i lov nr. 143/2001 Sml., om 
konkurrencebeskyttelse. Denne lov blev ændret 2. juni 2004 ved lov nr. 340/2004 Sml., som 
især tog sigte på at sikre gennemførelse af principperne i EU’s moderniserede konkurrenceret 
efter den 1. maj 2004 og på at give styrelsen for konkurrencebeskyttelse i Tjekkiet (herefter 
”konkurrencestyrelsen”) mulighed for at deltage i decentraliseret håndhævelse af EU’s 
konkurrenceret inden for rammerne af Det Europæiske Konkurrencenetværk. Derudover var 
et af målene med ændringen at tilnærme den tjekkiske konkurrencelovgivning til de 
nugældende konkurrenceregler i EU og at tage højde for ændringer af fællesskabsretten efter 
vedtagelsen af konkurrenceloven i 2001. En mere detaljeret beskrivelse af de nye 
bestemmelser, der blev indført i tjekkisk konkurrenceret i 2004, følger nedenfor.  
 
I 2004 udarbejdede konkurrencestyrelsen endvidere et udkast til endnu en ændring af loven 
om konkurrencebeskyttelse, som regeringen godkendte i januar 2005. Dette ændringsforslag 
skal sikre et større sammenfald mellem tjekkisk konkurrenceret og fællesskabsretten især i 
forbindelse med vedtagelsen af Rådets forordning nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser. Det foreslås desuden, at EU’s gruppefritagelser indarbejdes i 
tjekkisk konkurrenceret, så de i Tjekkiet også vil blive anvendt på aftaler, der ikke påvirker 
samhandelen, men som er omfattet af forbuddet i henhold til de nationale konkurrenceregler. 
Ændringsforslaget til loven om konkurrencebeskyttelse vil blive behandlet af det tjekkiske 
parlament i løbet af 2005.  
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Lov nr. 484/2004 Sml., der blev vedtaget efter forslag fra et medlem af det tjekkiske 
parlaments førstekammer, ændrede loven om konkurrencebeskyttelse med hensyn til lovens 
anvendelse på produktion af og handel med landbrugsprodukter. I et andet ændringsforslag til 
konkurrenceloven, som konkurrencestyrelsen udarbejdede i 2004, afskaffes disse 
bestemmelser, som ikke er anvendt, fordi de de jure og de facto er ugyldige. 
 
Resumé af de nye bestemmelser 
Ændringen af loven om konkurrencebeskyttelse ved lov nr. 340/2004 Sml., som blev 
udarbejdet af konkurrencestyrelsen, trådte i kraft den 2. juni 2004, og indeholder navnlig 
følgende ændringer af tjekkisk konkurrenceret: 
 
• Konkurrencestyrelsen bemyndiges til at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82 i 

overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1/2003, og der indføres regler for 
Konkurrencestyrelsens gennemførelse af sådanne procedurer. 

• Sikring af effektivt samarbejde mellem konkurrencestyrelsen og Kommissionen og de 
nationale konkurrencemyndigheder i de øvrige EU-lande inden for rammerne af Det 
Europæiske Konkurrencenetværk, herunder konkurrencestyrelsens bistand til 
Kommissionen i forbindelse med undersøgelser på tjekkisk område. 

• Der er fastsat regler for udstedelse af dommerkendelser til at foretage 
kontrolundersøgelser på andre adresser end forretningsadresser. 

• Det tidligere system til anmeldelse af konkurrencefordrejende aftaler erstattes af direkte 
anvendelse af bestemmelserne om fritagelse fra forbuddet mod aftaler. Ligesom i EU-
retten behøver virksomhederne ikke længere at anmode konkurrencestyrelsen om en 
fritagelsesbeslutning som led i en administrativ procedure, men hvis deres aftaler opfylder 
betingelserne for fritagelse i loven om konkurrencebeskyttelse, fritages de automatisk. 
Lovens kriterier svarer til dem, Kommissionen anvender. 

• De maksimale markedsandele for de såkaldte de minimis-aftaler hæves til 10 % for 
horisontale aftaler og 15 % for vertikale (de oprindelige lofter var på henholdsvis 5 % og 
10 %). 

• Proceduren med såkaldt negativattest i forbindelse med aftaler og misbrug af dominerende 
stilling afskaffes. 

• Der indføres et nyt retsmiddel i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1/2003 i 
form af beslutninger, som gør tilsagn fra deltagerne i proceduren bindende. Sådanne 
beslutninger om tilsagn gør det muligt at afslutte procedurer og fjerne de 
konkurrencemæssige betænkeligheder uden at skulle træffe en beslutning om, hvorvidt der 
er tale om en ulovlig aftale eller misbrug af en dominerende stilling. Denne mulighed 
foreligger dog ikke, når en ulovlig aftale allerede er gennemført og førte eller kunne have 
ført til en væsentlig begrænsning af konkurrencen. 

• Definitionen af misbrug af en dominerende stilling ved at afvise at give adgang til såkaldt 
væsentlige faciliteter er gjort mere præcis og omfatter nu ikke blot tilfælde, hvor 
transmissionsnet og –infrastrukturer ejes, men også hvor de kontrolleres på anden måde af 
en dominerende virksomhed. 

• Tærskelværdierne for anmeldelse af fusioner ændres for at styrke den lokale forbindelse 
til de tjekkiske fusioner, der skal anmeldes. 

• Der indføres tidsfrister for at foreslå retsmidler samt en forlængelse af fristen for at træffe 
beslutninger i fusionssager, når der er foreslået retsmidler. 

 

Danmark 
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Den 17. december 2004 vedtog Folketinget en ændring af den danske konkurrencelov. 
Ændringen, der trådte i kraft den 1. februar 2005, har to formål. Den bringer de danske 
konkurrencebestemmelser i overensstemmelse med forordning nr. 1/2003, og bestemmelserne 
om fusionskontrol afstemmes efter forordning nr. 139/2004. Endelig forbedrer ændringen 
Konkurrencerådets muligheder for at håndhæve lovens bestemmelser effektivt. 
 
Resumé af de nye bestemmelser 
Offentliggørelse af beslutninger 
Ifølge ændringen skal afgørelser, hvori der idømmes eller vedtages en bøde for overtrædelser 
af konkurrenceloven, offentliggøres. 
 
Tilsagn 
Konkurrencerådet bemyndiges til at modtage tilsagn fra virksomheder for at imødekomme de 
betænkeligheder, Konkurrencerådet har i relation til konkurrencebegrænsende aftaler eller 
misbrug af dominerende stilling, dvs. lovens § 6, stk. 1, § 11, stk. 1, eller EF-traktatens 
artikel 81 eller 82. Disse tilsagn kan Konkurrencerådet gøre bindende for virksomhederne. 
Hvis tilsagnene er bindende, kan Konkurrencerådet udstede påbud for at sikre opfyldelse 
heraf. 
 
Andre spørgsmål 
Forpligtelsen til at underrette Konkurrencerådet om konkurrencebegrænsende aftaler 
ophæves. Fremover skal virksomhederne selv vurdere, om deres aftaler er lovlige. Der er 
stadig mulighed for at underrette Konkurrencerådet om aftaler for at få en individuel 
fritagelse, men Konkurrencerådet kan undlade at behandle en sådan anmeldelse, hvis det 
finder, at aftalen vil få betydelig virkning for samhandelen mellem medlemsstaterne. 
 
Konkurrencerådet får mulighed for at behandle sager og træffe afgørelser på engelsk, hvis 
adressaterne for afgørelsen ønsker det.  
 
Konkurrencerådet kan påbyde en dominerende virksomhed at indsende sine generelle 
samhandelsbetingelser til Konkurrencestyrelsen, hvis en række betingelser er opfyldt. Der 
skal foreligge en ikke ubegrundet klage fra en konkurrent. Der skal foreligge særlige 
markedsforhold, og på grund af disse forhold skal der være et særligt behov for, at 
Konkurrencestyrelsen får en større indsigt i, hvorledes den dominerende virksomhed 
fastsætter sine priser, rabatter m.v. 
 
I bestemmelserne om fusionskontrol indføres der en test af, hvorvidt en fusion hæmmer den 
effektive konkurrence betydeligt, for dermed at bringe loven i overensstemmelse med den nye 
forordning. Dermed kan en fusion forbydes, selv hvis den ikke skaber eller styrker en 
dominerende stilling. 
 
Antallet af medlemmer af Konkurrenceankenævnet hæves fra tre til fem. 
 

Tyskland 
Den 26. maj 2004 besluttede forbundsregeringen at ændre loven om forbud mod 
konkurrencebegrænsning (GWB). Formålet med ændringen er at bringe tysk ret i 
overensstemmelse med EU-retten – særlig forordning nr. 1/2003. Regeringens lovforslag blev 
tredjebehandlet af Forbundsdagen den 11. marts 2005. Det forventes vedtaget medio 2005. 
Andetkammeret (Bundesrat) behandler i øjeblikket forslaget. 
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Også i tysk ret vil man erstatte det nugældende system med anmeldelser og godkendelse af 
konkurrencebegrænsende aftaler med et system, der indrømmer fritagelser. For at skabe bred 
konkurrenceretlig enhed indgår horisontale og vertikale aftaler, som ikke påvirker 
samhandelen mellem medlemsstaterne, også i de nye ordninger. Harmoniseringen vil omfatte 
en bestemmelse om, at den maksimale bøde for hardcore-karteller kan være på op til 10 % af 
den pågældende virksomheds omsætning. Kun i nogle få exceptionelle tilfælde vil særlige 
ordninger i tysk konkurrenceret forblive uændrede. Med hensyn til misbrug i form af en 
ensidig konkurrencebegrænsende adfærd opretholdes nogle få gennemprøvede bestemmelser i 
tysk ret, som ikke modsvares af EF-traktatens artikel 82. Endvidere vil Bundeskartellamt og 
de regionale kartelmyndigheder få mere omfattende beføjelser efter samme model som EU-
retten. De civilretlige sanktioner i kartellovgivningen vil også blive forbedret efter 
Domstolens dom i “Courage”-sagen. Det generelle spørgsmål om, hvorvidt man kan acceptere 
argumentet om, at merudgifterne blev overvæltet ("passing-on-defence"), må afgøres af 
retsmyndighederne. Det gøres dog klart, at hvis dette argument godtages, påhviler hele 
bevisbyrden tiltalte (dvs. medlemmet af kartellet). 
 
Inden for fusionskontrol er der planer om ændringer af de grundlæggende træk ved foreløbige 
retsmidler, når tredjemand klager over godkendte fusioner. Derudover vil der blive højere 
tærskelværdier for fusioner mellem avisudgivere og bedre muligheder for samarbejde og joint 
ventures mellem dem på visse betingelser.  
 

Estland 
Ændringerne af konkurrenceloven trådte i kraft den 1. august 2004. Hovedvægten lå på at 
gennemføre forordning nr. 1/2003 og på at forbedre procedurereglerne.  
 
Den estiske konkurrencestyrelse er ansvarlig for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 og 
82, og om nødvendigt for at bistå Kommissionen i overensstemmelse med forordning 
nr. 1/2003. Forvaltningsretten i Tallinn er den kompetente myndighed, der kan godkende 
Kommissionens kontrolundersøgelser i henhold til artikel 20 og 21 i forordning nr. 1/2003. 
Den estiske konkurrencestyrelse blev udpeget som konkurrencemyndighed efter artikel 35 i 
forordning nr. 1/2003. Hvad angår amicus curiæ i procedurer om anvendelse af artikel 81 og 
82, kan domstolene anmode den estiske konkurrencestyrelse om en udtalelse.  
 
Med hensyn til procedureregler behandles deltagelse i aktiviteter, der fører til misbrug af en 
dominerende stilling, eller manglende overholdelse af forpligtelser i forbindelse med fusioner 
efter proceduren for mindre alvorlige overtrædelser. Hvis en lovovertræder er straffet for den 
samme mindre alvorlige overtrædelse tidligere, vil han som ”recidivist” blive tiltalt i en 
straffesag. Overtrædelser af konkurrenceretten i forbindelse med konkurrencebegrænsende 
aftaler, beslutninger eller praksis efterforskes stadig som forbrydelser efter straffeloven og 
strafferetsplejeloven. Bødeniveauet for konkurrencerelaterede overtrædelser blev hævet til 
500 000 EEK.  
 
Strafferetsplejeloven blev desuden ændret, idet man indførte immunitet. Den offentlige 
anklager kan nu afslutte straffesager mod en mistænkt eller tiltalt med dennes samtykke, hvis 
vedkommende i tilstrækkelig grad har bidraget til at indhente oplysninger om beviser for en 
forbrydelse, som er vigtig set fra et alment offentligt synspunkt, og hvis opklaringen af 
forbrydelsen og indsamlingen af beviser uden denne bistand ville have været udelukket eller 
særligt kompliceret. 
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Grækenland 
Der skete ingen udvikling i lovgivningen i årets løb. Den græske konkurrencemyndighed 
sendte henstillinger til udviklingsministeriet, om at tage hensyn til, at forordning nr. 1/2003 er 
trådt i kraft, ved ændringen af lov nr. 703/77. Konkurrencemyndighedens henstillinger 
vedrører især indførelse af procedurer i overensstemmelse med forordning nr. 1/2003. Det 
lovforslag, der nu er udarbejdet, indeholder desuden bestemmelser om en styrkelse af 
konkurrencemyndigheden. Forslaget er sendt til høring hos arbejdsmarkedet parter og er 
anmeldt til Kommissionen. Det blev forelagt det græske parlament i maj 2005.  

Spanien 
I 2004 var der tale om følgende større lovgivningsmæssige aktiviteter: 
 
Kongeligt dekret nr. 2295/2004 af 10. december 2004 om anvendelse af EU's 
konkurrenceregler i Spanien blev offentliggjort i Diario Oficial del Estado (det spanske 
statstidende) den 23. december 2004. Dette dekret tilpasser det tidligere kongelige dekret 
nr. 295/1998 af 27. februar 1998 om dette emne, som nu er ophævet, til de nye EU-rammer 
om konkurrenceretten, der er fastsat i forordning nr. 1/2003 og 139/2004. 
 
Med udgangspunkt i konkurrencelov nr. 16/1989 giver dette kongelige dekret de statslige 
konkurrenceorganer beføjelser og forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder opgaven om 
at samarbejde med Kommissionen, de nationale domstole og de nationale 
konkurrencemyndigheder i andre medlemsstater. Det definerer samtidig beføjelserne for de 
tjenestemænd eller agenter, som er ansvarlige for at foretage kontrolundersøgelser i Spanien, 
fastlægger reglerne for tavshedspligt og behandling af fortrolige oplysninger i forbindelse 
med aktiviteter som følge af dette kongelige dekret, beskriver samarbejdet med domstolene og 
fastsætter procedurereglerne for de nationale myndigheders anvendelse af EU-regler. 
Udkastet til kongeligt dekret blev lagt ud til offentlig høring på konkurrencemyndighedens 
website. 

 
En hvidbog om reformen af det spanske konkurrencesystem blev udarbejdet i 2004 og officielt 
præsenteret af vicepremierministeren og økonomi- og finansministeren den 20. januar 2005. 
Dette dokument er et diskussionsoplæg, der skal indlede en revision af de 
lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for konkurrence i Spanien for at sikre, at de 
bedst mulige instrumenter og den bedst mulige struktur står klar til at beskytte den effektive 
konkurrence på markederne for dermed at skabe social velfærd og en effektiv 
ressourcefordeling. I hvidbogen foreslås forskellige reformforanstaltninger, der berører den 
spanske konkurrencemyndigheds institutionelle rammer. Disse foranstaltninger indebærer 
større uafhængighed for myndigheden, hurtigere procedurer for domstolskontrol, koordination 
med tilsynsmyndighederne for industrien og muligvis direkte anvendelse af de nationale 
konkurrenceregler ved domstolene. Efter en offentlig høring vil man påbegynde arbejdet med 
at udarbejde et udkast til en ny konkurrencelov, som vil indeholde de nødvendige 
lovgivningsmæssige ændringer af de spanske bestemmelser og det spanske retssystem. 
 

Frankrig 
Det omfattende arbejde med at modernisere lovgivningen, der blev iværksat sidste år, førte til 
vedtagelse af to regeringsbekendtgørelser primo og ultimo 2004 på grundlag af 
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bemyndigelseslovgivning vedtaget af parlamentet. Bekendtgørelserne ændrer en række 
bestemmelser i handelslovens afsnit IV og markerer dermed et nyt og afgørende skridt i den 
harmoniseringsproces, der blev påbegyndt i 1992, og gør det muligt for de franske 
konkurrencemyndigheder at gennemføre deres procedurer for anvendelse af artikel 81 og 82 
direkte. Efter at forordning nr. 1/2003 trådte i kraft, er denne mulighed blevet en forpligtelse, 
og de nationale procedurer er blevet justeret for at muliggøre fuld anvendelse af EU-retten. 
 
Med den første ændring ved bekendtgørelse nr. 204-274 af 25. marts 2004 om forenkling af 
lovgivningen (offentliggjort i Journal Officiel de la République Française (det franske 
statstidende) den 27. marts) indførtes en fremskyndet procedure for konkurrencerådets 
behandling af sager under et vist loft. Ordningerne svarer til ordningerne i Kommissionens 
meddelelse om aftaler af ringe betydning. 
 
Den anden ændring af lovgivningen, der trådte i kraft ved bekendtgørelse 2004-1173 af 
4. november 2004 (offentliggjort i Journal Officiel af 5. november 2004), gjorde det muligt at 
tilpasse alle de bestemmelser i handelsloven, der var berørt af reformen af EU’s kartelregler. 
Den franske lovgivning om karteller og monopoler, der allerede lå meget tæt på det system 
med direkte anvendelige fritagelser, der blev indført med forordning nr. 1/2003, var blevet 
revideret tidligere, nemlig i 2001, hvor man søgte at tage højde for udviklingen på EU-plan og 
indførte en række vigtige nyskabelser, som oprettelse af et system for bødefritagelse eller 
-nedsættelse, der svarede til det, Kommissionen benyttede, eller at afpasse den maksimale 
straf for ulovlige aftaler med EU-normerne. Procedurereglernes overensstemmelse med de 
nye EU-ordninger styrkes således af denne anden reform. Endvidere omfatter bekendtgørelsen 
de nye beføjelser, der gives direkte til de nationale myndigheder for at sikre ensartede 
instrumenter og retssikkerhed om deres gennemførelse. Den vil først i 2005 blive suppleret 
med bestemmelser, der redegør for procedurereglerne, især med hensyn til domme afsagt i 
henhold til artikel 81 og 82. 
 
De minimis-bestemmelse 
Denne bestemmelse kommer til udtryk i en ny artikel (Artikel L. 464-6-1) i handelsloven. De 
minimis-loftet er baseret direkte på det nuværende EU-system. Derfor afvises sager 
automatisk, når der er tale om horisontale begrænsninger mellem virksomheder, der tegner sig 
for mindre end 10 % af markedet, og vertikale begrænsninger mellem virksomheder med 
mindre end 15 % på de foregående og efterfølgende markeder. Beslutningen om at afvise 
sagen er baseret på manglende mærkbar påvirkning. Den skal derfor underbygges, og der kan 
indgives anmodning om annullering eller revision til appelretten i Paris. En beslutning om 
afvisning skal baseres på en undersøgelse af kendsgerningerne, og afvisningen skal 
begrundes. Bestemmelsen gør det mulig at forenkle behandlingen af en lang række små sager 
og vil medvirke til at begrænse ophobningen af sager, der skal behandles af konkurrencerådet. 
 
Reform om tilpasning af handelsloven til forordning nr. 1/2003 
Den bekendtgørelse, der blev vedtaget i henhold til bemyndigelsesloven af 18. marts 2004, 
supplerer konkurrencerådets beslutningsbeføjelser ved at bemyndige det til at modtage tilsagn 
fra virksomheder og pålægge bøder. Den klarlægger procedurerne for internationalt 
samarbejde mellem konkurrencemyndigheder og forbedrer beskyttelsen af 
forretningshemmeligheder. Den samordner reglerne for forældelse og udvider proceduren for 
domstolenes høring af konkurrencerådet til at omfatte hele EU. Samtidig giver den domstole, 
der behandler konkurrencesager, mulighed for at specialisere sig. Endelig fastlægger den 
procedurerne for efterforskernes indgreb ved at indarbejde de nye undersøgelsesbeføjelser i 
medfør af forordning nr. 1/2003.  
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Kontrolundersøgelser 
Med hensyn til undersøgelsesbeføjelser ændrede bekendtgørelsen af 4. november 2004 
lovgivningen på to måder. For det første kan økonomiministeren give embedsmænd fra en 
anden myndighed i EU, der anmoder om bistand i henhold til artikel 22, stk. 1, forordning 
nr. 1/2003, tilladelse til at ledsage franske efterforskere, hvis de kan medvirke til at lede 
efterforskningen. For det andet blev bestemmelserne om kontrolundersøgelsesproceduren, der 
omfatter både undersøgelser på de franske myndigheders initiativ og bistand til 
Kommissionens kontrolundersøgelser i tilfælde af indsigelser, vedtaget med henblik på de nye 
ordninger om bistandspligt. Der er tale om tre ændringer. Den første omhandler anvendelse af 
midlertidig forsegling for at forhindre tab af bevismateriale under kontrolundersøgelsen. Den 
anden indebærer, at den politimand, der medvirker til undersøgelsen, kan tage aktivt del i den. 
Den sidste giver Kommissionens tjenestemænd adgang til dokumenter, der er beslaglagt af 
nationale efterforskere.  
 
Amicus Curiæ  
Med hensyn til samarbejde med domstolen betyder den direkte anvendelse af forordningens 
bestemmelser på amicus curiæ-proceduren, at der ikke er behov for væsentlige ændringer af 
den nugældende franske lovgivning. Det nye instrument supplerer dog de nugældende 
bestemmelser i handelsloven om domstolenes høring af konkurrencerådet for at tage hensyn 
til sager, hvor de nationale regler og EU-reglerne anvendes parallelt. Uden at det påvirker 
proceduren efter forordningen artikel 15, kan domstolene nu udbede sig konkurrencerådets 
udtalelse ikke blot i forbindelse med anvendelse af national konkurrenceret, men også i sager, 
hvor der er indledt procedure efter EF-traktatens artikel 81 og 82. 
 
Udveksling af oplysninger  
Hvad angår udveksling af oplysninger gav handelsloven allerede mulighed for, at 
konkurrencerådet kunne afgive oplysninger til andre konkurrencemyndigheder, men indeholdt 
ikke nogen eksplicit forpligtelse over for Kommissionen. Bekendtgørelsen supplerer loven på 
dette punkt. Den skelner klart mellem udveksling omfattet af forordning nr. 1/2003 og de 
øvrige samarbejdsregler, især med myndigheder fra tredjelande, hvor der kan være tale om 
gensidighedskrav, hvilket ikke er tilfældet i det europæiske netværk.  
 
Aktindsigt  
Med hensyn til ordninger for aktindsigt, harmoniserer bekendtgørelsen af 4. november det 
franske system for beskyttelse af forretningshemmeligheder med EU-reglerne, og overholder 
samtidig kravet om at høre den anden part (audi alteram partem-proceduren). Handelsloven, 
som med hensyn til retsprocedurer tidligere behandlede alle parter ens, åbner nu mulighed for 
at skelne mellem sagsøgere og de sagsøgte virksomheder. Sidstnævnte har omfattende 
garantier i forbindelse med overholdelse af retten til at forsvare sig, mens man kan nægte 
sagsøgere adgang til oplysninger, der indeholder forretningshemmeligheder, for at undgå 
afsløringer heraf eller markedsmisbrug.  
 
Udpegede konkurrencemyndigheder 
Reformen fastsætter også regler, der giver de kompetente myndigheder mulighed for at 
anvende EU’s konkurrenceret i henhold til artikel 35 i forordning nr. 1/2003. Mens 
forordningen giver de nationale konkurrencemyndigheder og deres embedsmænd beføjelser, 
som er specifikke for EU, især med hensyn til kontrolundersøgelser, overlades det til 
medlemsstaterne at udpege disse myndigheder og de embedsmænd, de vil bemyndige. I 
Frankrig er det generelle ansvar for at anvende artikel 81 og 82 gennem handelsloven 
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overdraget konkurrencerådet og økonomiministeren og de embedsmænd, han udpeger 
(generaldirektoratet for konkurrence, forbrugeranliggender og kontrol med svig, DGCCRF). 
Der var således ikke behov for yderligere udpegelse gennem lovgivning. Imidlertid vedrørte 
de tidligere bestemmelser kun beføjelser i medfør af handelslovens afsnit IV. De er suppleret 
af en henvisning til forordning nr. 1/2003 for at skabe et klart retsgrundlag for parallel 
anvendelse af de nye beføjelser i medfør af EU-retten. 
 
Sanktioner 
Revisionen af handelsloven supplerer konkurrencerådets beslutnings- og sanktionsbeføjelser 
ved at give det to nye kompetencer i medfør af forordning nr. 1/2003. Konkurrencerådet kan 
nu modtage tilsagn og pålægge bøder for ikke at efterkomme sådanne tilsagn. Det kan 
desuden pålægge bøder i samme omfang, som forordningen giver mulighed for. Denne 
bemyndigelse til at pålægge bøder kan dog kun anvendes til at tvinge en virksomhed til at 
ophøre med en overtrædelse eller efterkomme forbud eller påbud. Det var ikke nødvendigt at 
omsætte Kommissionens beføjelser til at pålægge bøder for at tvinge virksomheder til at 
underkaste sig kontrolundersøgelser til national ret, idet handelsloven allerede indeholder 
strafferetlige bestemmelser, der kan anvendes, når en kontrolundersøgelse forhindres.  
 
Andre spørgsmål 
En række andre procedureregler er ændret for at fuldstændiggøre tilpasningen til forordning 
nr. 1/2003. Således harmoniserer reformen de nationale regler med EU-reglerne om 
forældelsesfrister for overtrædelser for at gøre det muligt at anvende mekanismerne til 
samarbejde mellem Kommissionen og konkurrencerådet fuldt ud. Forældelsesfristen for 
overtrædelse af konkurrencereglerne, både EU’s og de nationale, forlænges fra tre til fem år, 
og begrundelserne for at suspendere den nationale forældelsesfrist omfatter 
kontrolundersøgelser foretaget af Kommissionen eller de kompetente nationale myndigheder i 
samme sag. Denne harmonisering fjerne alle hindringer for den ønskede omfordeling af sager 
mellem konkurrencerådet og Kommissionen, hvor reglerne i forordningen om suspension 
eller afslutning af proceduren anvendes. Af samme årsag er konkurrencerådets beføjelser til at 
suspendere eller afslutte procedurer udvidet i national ret af hensyn til eventuel parallel 
behandling af en anden national myndighed eller af Kommissionen.  
 
Endelig udvider reformen mulighederne for at henvise behandling af sager om anvendelse af 
de nationale konkurrenceregler til bestemte specialiserede domstole, som allerede findes, til at 
omfatte artikel 81 og 82. Denne regel om specialiseret kompetence er ikke direkte forbundet 
med en nøje tilpasning af fransk ret, men afspejler principperne om overensstemmelse og 
konvergens i henhold til artikel 3 i forordning nr. 1/2003. Gennemførelsesbestemmelserne vil 
blive beskrevet i et dekret fra Statsrådet (Conseil d’Etat), der vil blive vedtaget i løbet af 
2005. 
  

Irland 
Der er ikke sket væsentlige ændringer af den nationale konkurrenceret. For at gennemføre 
bestemmelserne i forordning nr. 1/2003, udsendte man imidlertid en bekendtgørelse 
(Statutory Instrument (S.I.) 195 of 2004) (herefter “bekendtgørelsen”). 

 
Bekendtgørelsen – Udpegede konkurrencemyndigheder 
Bekendtgørelsen udpeger alle domstole med undtagelse af Special Criminal Court i henhold 
til forordningens artikel 5. Den udpeger Competition Authority til at udføre de hverv, der er 
beskrevet i forordningens kapitel IV, V, VII, VIII og IX, og udpeger Competition Authority, 
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DPP og domstolene eller dommerkontorerne til at varetage de funktioner, der er beskrevet i 
forordningens artikel 11, stk. 1, artikel 11, stk. 5, artikel 27, stk. 2, og artikel 28, stk. 2. 

 
Bekendtgørelsen opretholder den håndhævelse af konkurrenceretten, der var tale om inden 
forordningens ikrafttræden:  
• Competition Authority er ansvarlig for efterforskning af konkurrencesager 
• Competition Authority kan indlede civile søgsmål, og Competition Authority og/eller DPP 

kan indlede straffesager, og 
• kun domstolene kan afgøre, om der er sket en overtrædelse af national ret og/eller EF-

traktaten. 
 

Italien 
Der skete ingen ændringer af den italienske konkurrencelovgivning i 2004. 
 

Cypern 
Konkurrencekommissionen er et uafhængigt administrativt organ, der blev oprettet i 1990 ved 
gennemførelsen af lov nr. 207/89 om beskyttelse af konkurrencen (herefter "loven"), og har 
siden da fungeret som undersøgelses- og beslutningstagende organ med ansvar for beskyttelse 
af konkurrencen. Efter gennemførelsen af lov nr. 22(I)/99 om kontrol med fusioner mellem 
virksomheder har konkurrencekommissionen desuden beføjelser til at undersøge fusioner og 
afgøre, om de skal godkendes, afvises eller godkendes på visse betingelser. 
 
På baggrund af forordning nr. 1/2003 blev den nationale lovgivning revideret i 2004 for at 
tage højde for forordningens bestemmelser. Derved blev konkurrencekommissionen udpeget 
som konkurrencemyndighed med ansvar for anvendelse af EF-traktatens artikel 81 og 82 på 
en sådan måde, at forordningens bestemmelser efterkommes bedst muligt. Den nye 
lovgivning indeholder bestemmelser om at udvide Konkurrencekommissionens nuværende 
beføjelser, f.eks. beføjelserne til at undersøge forretningssteder og andre adresser. 
 
Det centrale element i ændringerne er afskaffelsen af det nationale anmeldelsessystem, som 
virksomhederne skulle benytte for at opnå negativattest eller en individuel fritagelse. Derfor 
er aftaler, som opfylder betingelserne i den eksisterende lov nr. 207/89 (svarende til artikel 81, 
stk. 3), retsgyldige og kan håndhæves uden en administrativ beslutning. Endvidere vil 
programmet for kartelimmunitet og bødenedsættelser, der trådte i kraft den 1. februar 2003, 
og fastsætter reglerne for bødenedsættelser og –fritagelser i situationer, hvor en virksomhed, 
der deltager i et ulovligt kartel, i overensstemmelse med afsnit 4 i lov nr. 207/89 kan opnå 
fuld immunitet eller bødenedsættelse, blive en del af den nationale ret gennem den nye 
lovgivning. 
 
I lyset af artikel 15 i forordning nr. 1/2003 vil højesteret endvidere udstede et dekret af hensyn 
til bestemmelserne i artikel 15, stk. 3, hvorved konkurrencekommissionen vil få mulighed for 
at fremsætte skriftlige eller mundtlige udtalelser for de nationale domstole om spørgsmål i 
forbindelse med anvendelse af EF-traktatens artikel 81 og 82.  
 

Letland 
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For at sikre decentraliseret anvendelse af EU's konkurrenceret og bistand til Kommissionen 
og de øvrige medlemsstaters konkurrencemyndigheder i forbindelse med undersøgelser efter 
EF-traktatens artikel 81 og 82 blev der foretaget følgende væsentlige ændringer af 
konkurrenceloven i 2004: 
 

- Republikken Letlands konkurrenceråd fik bemyndigelse til at anvende EU’s 
konkurrenceret. 

- Republikken Letlands konkurrenceråd fik udvidet sine undersøgelsesbeføjelser. 
- Der blev indført bestemmelser om efterforskning, undersøgelser og straf for 

overtrædelse af EU’s konkurrenceret. 
- Midlertidige ordninger, som kan anvendes, hvis der er tegn på en overtrædelse af EU’s 

konkurrenceret, og en fortsat overtrædelse kunne skade konkurrencen uopretteligt. 
- Indførelse af en støtteprocedure, som vil blive fulgt af Republikken Letlands 

konkurrenceråd i forbindelse med undersøgelser iværksat af Kommissionen eller af 
konkurrencemyndigheder i andre af EU's medlemsstater. 

- Indførelse af en mere præcis procedure til anmeldelse/behandling af fusioner mellem 
store markedsaktører. 

 
Parlamentet (Saeima) vedtog lov om ændringer af konkurrenceloven den 22. april 2004, der 
trådte i kraft den 1. maj 2004. I løbet af 2004 udsendte ministerrådet en række 
bekendtgørelser, der skal gøre konkurrencerådets arbejde mere effektivt. 
 
Programmet for bødefritagelse eller -nedsættelse 
I 2004 vedtog man bekendtgørelse nr. 862 om fremgangsmåder ved beregning af bøder for de 
overtrædelser, der er specificeret i konkurrencelovens afsnit 11, første del, og afsnit 13 (dvs. 
forbudte aftaler mellem markedsaktører og forbud mod misbrug af dominerende stilling). 
Med denne bekendtgørelse indføres desuden et program for bødefritagelse eller –nedsættelse 
for deltagere i et horisontalt kartel som følge af forskellige grader af samarbejde med 
konkurrencerådet. 

 
Fuldstændig bødefritagelse kan gives til en markedsaktør, der som den første forelægger 
konkurrencerådet beviser, hvis vedkommende ikke har iværksat den specifikke forbudte aftale 
eller har spillet en afgørende rolle i den forbudte aktivitet og ikke har tvunget de øvrige 
markedsaktører til at deltage i den forbudte aktivitet. Bøderne kan nedsættes med 49 %, hvis 
iværksætteren af overtrædelsen, som spillede en afgørende rolle i de forbudte aktiviteter, 
fremlægger afgørende beviser om overtrædelsen.  
 
Kontrolundersøgelser 
En af de væsentlige ændringer i lov om ændringer af konkurrenceloven er udvidelsen af 
undersøgelsesbeføjelserne for konkurrencerådets forvaltningsorgan. Forvaltningsorganet får 
nye undersøgelsesbeføjelser ud over sine hidtidige, som giver det mulighed for på grundlag af 
en domstolsafgørelse med politiets medvirken uden forudgående varsel at få adgang til 
forretningsadresser, køretøjer, lejligheder, ikke-boligmæssig bebyggelse, bygninger og andre 
former for fast ejendom, der tilhører markedsaktører, deres ansatte og andre personer, åbne 
såvel bygningerne som lagre inden i bygningerne for at foretage undersøgelser af effekter og 
dokumenter, der forefindes på stedet, og som tilhører markedsaktører og deres ansatte. 
 
Amicus Curiæ 
En domstol, som har modtaget en sagsfremstilling og indledt en sag om en mulig overtrædelse 
af EU’s konkurrenceret, er forpligtet til at sende en kopi af sagsfremstillingen til Letlands 
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konkurrenceråd og senere til at sende en afskrift eller en kopi af dommen til 
Konkurrencerådet og Kommissionen. Denne forpligtelse indgår i konkurrenceretten for at 
styrke konkurrencerådet som “amicus curiæ” og lette Kommissionens tilsyn med 
gennemførelsen af EU's konkurrenceret i medlemsstaterne. 
 
Aktindsigt 
Virksomheder, der mistænkes for en overtrædelse af konkurrencereglerne, har adgang til 
sagsakterne, når de har modtaget meddelelse fra Republikken Letlands konkurrenceråd om, at 
de oplysninger, der blev indsamlet i løbet af undersøgelsen, er tilstrækkelige til at 
konkurrencerådet kan træffe en afgørelse. Hvis bevismaterialet indeholder 
forretningshemmeligheder, har ingen andre adgang til det. 
 
Udpegede konkurrencemyndigheder 
Republikken Letlands konkurrenceråd er udpeget som konkurrencemyndighed til at anvende 
EF-traktatens artikel 81 og 82. 
 
Sanktioner 
Konkurrenceloven giver mulighed for at nedsætte bøder eller at give fuldstændig 
bødefritagelse i forbindelse med visse overtrædelser af artikel 81, hvis virksomheden 
samarbejde med konkurrencerådet.  
 

Litauen 
Litauens tiltrædelse af EU og moderniseringen af EU's konkurrenceregler, især vedtagelsen af 
forordning nr. 1/2003 og nr. 139/2004 krævede en række ændringer af litauisk 
konkurrenceret. For at lette håndhævelsen af EU's nye konkurrenceregler efter Litauens 
tiltrædelse var man nødt til at skabe de nødvendige forudsætninger, især ved at ændre 
konkurrenceloven fra 1999 og retsplejeloven. Med henblik herpå vedtog parlamentet den 
15. april 2004 lov om ændring af konkurrenceloven3, der trådte i kraft den 1. maj 2004.  
 
Ændringen af konkurrenceloven, der trådte i kraft den 1. maj 2004, skulle i første række 
bringe den litauiske lovgivning i overensstemmelse med gældende EU-ret. Denne målsætning 
er udtrykkeligt nævnt i konkurrencelovens artikel 1, stk. 3, som siger, at denne lov søger at 
harmonisere litauisk ret med EU-rettens bestemmelser om konkurrencerelationer. Samme 
artikel 1 blev suppleret med stk. 4 med en henvisning til bilaget, som indeholder 
forordning nr. 1/2003, der gennemføres ved konkurrenceloven.  
 
Endvidere blev konkurrenceloven suppleret af et nyt kapitel VII - “Anvendelse af EU’s 
konkurrenceregler”, hvis artikel 47, stk. 1, siger, at “Konkurrencerådet er den institution, der 
skal anvende EU's konkurrenceregler. Tilsynet med overholdelsen af denne forpligtelse i 
henhold til EU’s konkurrenceret, overdrages til den nationale konkurrencemyndighed”. Denne 
bestemmelse udvider konkurrencerådets kompetence ved at sikre samtidig anvendelse af EF-
traktatens artikel 81 og 82 og konkurrenceloven.  

 
Konkurrencebegrænsende aftaler (artikel 81) 
Systemet med forudgående anmeldelse og individuelle fritagelser for aftaler mellem 
virksomheder er afskaffet. Aftaler, der opfylder de fastsatte betingelser for gruppefritagelser, 

                                                 
3  Lov nr. IX-2126 af 15. april 2004 om ændring af Republikken Litauens konkurrencelov, om annullering 
af loven om tilsyn med statsstøtte til virksomheder og ændring af artikel 1 i Republikken Litauens retsplejelov. 
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gælder fra indgåelsestidspunktet (ab initio) uden nogen forudgående beslutning fra 
konkurrencerådet. I tilfælde af uenighed om, hvorvidt aftalen opfylder betingelserne for en 
gruppefritagelse, påhviler bevisbyrden herfor den part i aftalen, der vil have fordel af 
fritagelsen. Dermed er det konkurrencerådet, som skal bevise sin påstand om, at der er tale om 
en overtrædelse. Derved fjernede man virksomhedernes mulighed for at anmode 
konkurrencerådet om en individuel fritagelse samt forpligtelsen til at fremlægge oplysninger 
om en aftale indgået under vilkår, der ville berettige dem til en gruppefritagelse, fra loven.  
 
Fusionskontrol 
Der er tilføjet en række vigtige nye bestemmelser i afsnittet om fusioner. For det første er 
fristen for indgivelse af anmeldelse blevet liberaliseret. Kravet om, at de virksomheder, der 
deltager i fusionen, skal indgive anmeldelse senest 7 dage efter den første transaktion som led 
i fusionen, samt kravet om at suspendere fusionen efter den første transaktion indtil 
konkurrencemyndighedens beslutning om at tillade fusionen foreligger, er afskaffet. I henhold 
til gældende lov har de virksomheder, der deltager i en fusion, inden fusionen gennemføres, 
ret til at afgøre, hvornår de vil underrette konkurrencerådet. I denne forbindelse er 
sanktionerne for ikke at indgive anmeldelse af en fusion i tide også blevet afskaffet. 
 
Endvidere er den frist på fire måneder, som konkurrencerådet havde til at træffe en endelig 
beslutning, også blevet liberaliseret. Det betyder, at den person, der anmelder fusionen, kan 
indgive en begrundet anmodning om, at fristen forlænges med en måned. Det kan være særlig 
vigtigt i nogle mere komplekse sager, hvor konkurrencerådet vil godkende fusionen på visse 
betingelser og pålægger virksomhederne visse forpligtelser.  
 
For det andet skal de deltagende virksomheder i henhold til loven betale et gebyr for 
anmeldelse og behandling af fusionen, som fastsættes af myndighederne. 
 
For det tredje er testen af, hvorvidt der er tale om dominans i forbindelse med en fusion, 
udvidet med kriteriet væsentligt hindring af konkurrencen. For at en fusion kan erklæres 
uacceptabel, er det tilstrækkeligt, at et af kriterierne, dvs. skabelse eller styrkelse af en 
dominerende stilling eller væsentlig hindring af konkurrencen, er opfyldt. 
 
For det fjerde giver lovens nye ordlyd konkurrencerådet ret til at forlange, at en virksomhed 
indgiver en anmeldelse, hvis der foreligger en trussel om, at fusionen vil skabe eller styrke en 
dominerende stilling og hindre konkurrencen væsentligt, selv om de omsætningslofter, der er 
fastsat i loven, ikke er overskredet. Denne nye procedure er indført på trods af tidligere 
erfaringer, der viste, at på visse markeder (især for tjenesteydelser) kunne fusioner 
gennemføres uden anmeldelse til konkurrencerådet, fordi omsætningsloftet ikke var 
overskredet, selv om en dominerende stilling blev skabt eller styrket. Denne nye procedure vil 
dog kun blive anvendt, hvis der er gået under 12 måneder siden gennemførelsen af fusionen.  
 
Sanktioner 
Sanktionssystemet er revideret i overensstemmelse med de principper for pålæggelse af 
sanktioner, som Kommissionen benytter. De bøder, konkurrencerådet pålægger virksomheder 
for forbudte aftaler, misbrug af en dominerende stilling, uanmeldt gennemførelse af en fusion 
uden konkurrencerådets tilladelse, videreførelse af en fusion i suspenderingsperioden, 
overtrædelse af fusionsbetingelserne eller de vilkår, konkurrencerådet har stillet, er hævet med 
10 % af bruttoindtægten i det foregående regnskabsår. I overensstemmelse med den nye 
bestemmelse i konkurrenceloven blev proceduren for fastsættelse af bødens størrelse 
godkendt ved regeringens resolution nr. 1591 af 6. december 2004.  
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Undersøgelsesprocedure 
I henhold til de nye bestemmelser i konkurrenceloven skal konkurrencerådet afslutte 
behandlingen af anmeldelser af konkurrencebegrænsende praksis senest 30 dage efter 
indgivelsen af anmeldelsen, og ikke 14 dage, som det tidligere var tilfældet. I løbet af samme 
tidsrum skal det træffe afgørelse om, hvorvidt der skal indledes undersøgelse. Fristen for 
afslutning af undersøgelsen er forlænget til 5 måneder med en mulighed for forlængelse på 
3 måneder. Hvis der ikke foreligger beviser, der berettiger mistanken om en lovovertrædelse, 
er der endvidere indført en mulighed for at afvise at indlede undersøgelse. 
 
En anden vigtig ændring vedrører muligheden for at afslutte undersøgelsen. I henhold til de 
nye bestemmelser i konkurrenceloven kan undersøgelsen afsluttes, ikke blot når det fastslås, 
at der ikke er tale om en lovovertrædelse, men også når adfærden ikke skadede de interesser, 
loven beskytter, i væsentlig grad, og den virksomhed, der er mistænkt for lovovertrædelsen, 
frivilligt indstiller sine handlinger og afgiver et skriftligt tilsagn til konkurrencemyndigheden 
om ikke at ville foretage sådanne handlinger. Disse tilsagn er bindende for de pågældende 
virksomheder. Overholder de ikke tilsagnene, kan de pålægges en bøde på op til 5 % af deres 
daglige bruttoomsætning i det foregående regnskabsår for hver dag, overtrædelsen foregår 
(fortsætter).  
 
Af hensyn til forordning nr. 1/2003 blev der indført en ny bestemmelse om brug af 
tvangsforanstaltninger. Heri fastslås det, at brug af tvangsforanstaltninger under 
Kommissionens kontrolundersøgelser skal godkendes på forhånd af 
distriktsforvaltningsdomstolen i Vilnius.  
 
Eftersom de nationale domstole i overensstemmelse med forordning nr. 1/2003 også har fået 
ret og pligt til direkte anvendelse af EF-traktatens artikel 81 og 82, er behandlingen af 
konkurrencesager ved domstolene omfattet af konkurrenceloven. Derfor er retsplejeloven 
udvidet med en bestemmelse om, at konkurrencesager behandles efter retsplejelovens 
bestemmelser, undtagen når konkurrenceloven foreskriver noget andet. Når domstolen har 
modtaget en sagsfremstilling vedrørende anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 og 82, 
underretter den Kommissionen og konkurrencerådet. Kommissionen og konkurrencerådet kan 
på eget initiativ fremsætte bemærkninger til anvendelsen af artikel 81 og 82, fremlægge 
forklaringer og vidneudsagn og deltage i undersøgelsen heraf samt fremsætte anmodninger og 
indgive ansøgninger.  
 
I konkurrencelovens nye artikel 50 hedder det, at virksomheder, hvis legitime interesser er 
blevet krænket af handlinger, der er i strid med artikel 81 eller 82, eller andre former for 
konkurrencebegrænsende praksis, har ret til at indbringe sagen for distriktsdomstolen i 
Vilnius med et krav om, at de ulovlige handlinger ophører, og at de modtager erstatning for 
den forvoldte skade. Dermed har distriktsdomstolen i Vilnius alene beføjelse til at behandle 
sager om skadeerstatning for den konkurrencebegrænsende praksis, der er nævnt ovenfor. 
 

Luxembourg 
Ved lov af 17. maj 2004 om konkurrence ændrede Luxembourg sin lovgivning på to vigtige 
områder: 

• ved loven indføres et forbud mod ulovlige aftaler og misbrug af dominerende stilling 
svarende til EF-traktatens artikel 81 og 82 i luxembourgsk ret (med undtagelse af 
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henvisningerne til virkningerne af denne form for praksis på samhandelen mellem 
medlemsstaterne) 

• ved loven tilpasses Luxembourgs institutionelle strukturer af hensyn til forordning 
nr. 1/2003 gennem oprettelse af en uafhængig administrativ konkurrencemyndighed, 
konkurrencerådet. Konkurrencerådet har til opgave at føre tilsyn med anvendelsen af 
konkurrenceretten, både den nationale og EU’s, ved at tage stilling til overtrædelse af 
reglerne og pålægge overtræderne forpligtelser med henblik på at bringe 
overtrædelsen til ophør og bøder.  

 
Konkurrencerådet bistås af konkurrenceinspektoratet, som ikke sorterer direkte under 
konkurrencerådet, men er tilknyttet økonomiministeren (i øjeblikket ministeren for økonomi 
og udenrigshandel), og som foretager undersøgelser både af sager, som er underlagt 
luxembourgsk lov samt sager underlagt EU-retten. 
 
De to organers beføjelser og de procedurer, de skal følge, er i vid udstrækning baseret på 
forordning nr. 1/2003: 

• Konkurrenceinspektoratet har vidtgående undersøgelsesbeføjelser og kan anmode om 
oplysninger, modtage udtalelser, foretage inspektioner og kontrolundersøgelser af 
forretningsadresser og andre adresser, beslaglægge dokumenter (med en 
dommerkendelse, når der er tale om kontrolundersøgelser og beslaglæggelse af 
dokumenter) og udpege eksperter 

• Konkurrencerådets formand kan træffe midlertidige foranstaltninger 
• de kan pålægge forskellige sanktioner: enhver form for tvangsforanstaltninger, der står 

i forhold til de formodede overtrædelser, og som er nødvendig for at afslutte 
overtrædelsen effektivt, bøder og tvangsbøder 

• Konkurrencerådet kan benytte en bødefritagelses- og nedsættelsesordning 
• Konkurrencerådet kan gøre virksomhedernes tilsagn bindende 
• beskyttelse af forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger: der kan indgives 

anmodning herom til konkurrencerådets formand 
• medlemmerne af konkurrencerådet og konkurrenceinspektoratet og eksperter udpeget 

af konkurrenceinspektoratet har tavshedspligt 
• parternes ret til at forsvare sig er garanteret: klagepunktsmeddelelse fra 

konkurrenceinspektoratet, aktindsigt, konkurrencerådet afholder høring, inden det 
vedtager en beslutning, alle beslutninger kan appelleres til forvaltningsdomstolen 

• Konkurrencerådet og konkurrenceinspektoratet skal samarbejde med Kommissionen 
og de øvrige medlemsstaters konkurrencemyndigheder om udveksling af oplysninger 
og dokumenter 

• Konkurrencerådet og konkurrenceinspektoratet bistår Kommissionen med 
anvendelsen af forordning nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne og 
forordning nr. 139/2004 om fusionskontrol 

• Konkurrenceinspektoratet samarbejder med de nationale domstole. 
 
De to konkurrencemyndigheder blev endeligt oprettet i slutningen af oktober 2004, hvor deres 
medlemmer blev udpeget.  
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Ungarn 
Formanden for den ungarske konkurrencemyndighed (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) og 
formanden for GVH’s konkurrenceråd udsendte to meddelelser i december 2003, som begge 
trådte i kraft den 1. januar 2004. Det drejer sig om: 
 
Meddelelse nr. 2/2003 om fastsættelse af bøder i kartel- og monopolsager 
Med denne meddelelse gøres GVH’s detaljerede beregningsmetode offentligt tilgængelig og 
gennemsigtig. Metoden adskiller sig på flere måder fra den, der er beskrevet i EU's 
“Retningslinjer for beregningen af bøder”. I strid med retningslinjerne er der ikke på forhånd 
fastsat bødestørrelser for bestemte grader eller typer af overtrædelser, men metoden er baseret 
på en proces i to faser. I første fase gives der point for visse kendetegn ved overtrædelsen, 
hvilket bruges som udgangspunkt for bødens grundbeløb. Faktorer som overtrædelsens 
grovhed (herunder truslen mod konkurrencen og overtrædelsens markedsvirkning), 
holdningen til overtrædelsen (dvs. aktiv eller passiv deltagelse), årsagssammenhængen m.m. 
vurderes på en skala fra 0-100 point. I anden fase af beregningen inddrages en række 
justerende faktorer som overtrædelsens varighed og spørgsmålet om gentagelse. Hvis 
fortjenesten ved overtrædelsen kan fastslås, tredobles den og anvendes derefter som 
beregningsgrundlag. Resultatet af denne beregning kan ikke overstige det lovfæstede loft på 
10 % af virksomhedens nettoomsætning i det foregående regnskabsår, og bøden kan også 
blive nedsat, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

 
Meddelelse nr. 3/2003 om anvendelse af bødenedsættelsesordninger 
GVH udarbejdede sin ordning for bødenedsættelser i fuld overensstemmelse med EU’s 
bestemmelser herom. Den ungarske ordning for bødenedsættelse svarer i store træk til dem, 
der er beskrevet i EU-meddelelsen herom. 
 
To ungarske gruppefritagelser blevet fornyet på grundlag af den forpligtelse til tilnærmelse af 
lovgivningen, der indgår i Europaaftalen, eftersom EU’s gruppefritagelser, der dannede 
grundlag for de oprindelige ungarske gruppefritagelser, også var ændret. Der er tale om disse 
to forordninger: 
− Regeringsforordning nr. 18/2004. (II. 13.) Korm., om fritagelse fra forbuddet mod 

konkurrencebegrænsning for visse kategorier af forsikringsaftaler 
− Regeringsforordning nr. 19/2004. (II. 13.) Korm., om fritagelse fra forbuddet mod 

konkurrencebegrænsning for visse kategorier af vertikale aftaler i motorkøretøjssektoren. 
 
De to nye ungarske gruppefritagelsesforordninger er i det store og hele kopier af de relevante 
EU-forordninger. 
 
På grund af Ungarns tiltrædelse af EU mistede lov nr. X fra 2002 “om bekendtgørelse af 
Associeringsrådets afgørelse nr. 1/2002, der erstatter Associeringsrådets afgørelse nr. 2/96 
om gennemførelsen af de konkurrenceregler, der blev vedtaget efter Europaaftalens 
artikel 62, stk. 3, om oprettelse af en associering mellem Republikken Ungarn på den ene side 
og De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den anden side” sin relevans, og 
den blev derfor ophævet fra og med den 1. maj 2004. 
 
Lov nr. XXXI fra 2003 om ændring af den ungarske konkurrencelov som følge af tiltrædelsen 
trådte i kraft den 1. maj 2004. Bestemmelserne i denne lov er udelukkende koncentreret om 
indførelsen af de regler, der er nødvendige for, at den ungarske konkurrencemyndighed og de 
nationale domstole kan anvende EU’s konkurrenceret og dermed tage de udfordringer op, der 
opstår som følge af EU-reglerne. 
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Malta 
Efter Maltas tiltrædelse af EU den 1. maj 2004 blev der foretaget en række ændringer af 
konkurrenceloven (kapitel 379, Maltas love). Ændringerne giver navnlig Office for Fair 
Competition mulighed for at undersøge formodede overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 og 
82, mens Commission for Fair Trading får mulighed for at anvende EU’s konkurrenceregler 
sammen med den nationale konkurrenceret i forbindelse med konkurrencebegrænsende 
praksis, der påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Lov nr. III af 2004, der trådte i 
kraft den 1. maj 2004, bragte dermed konkurrenceloven i overensstemmelse med forordning 
nr. 1/2003. De vigtigste ændringer er beskrevet nedenfor. 
 
Fortolkning 
I konkurrencelovens artikel 2 fastsættes den juridiske fortolkning af en række vigtige ord og 
udtryk, der bruges i hele loven. Nogle af disse definitioner er ændret for at afspejle de 
decentraliserede undersøgelser og anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 og 82 af 
henholdsvis Office for Fair Competition og Commission for Fair Trading. Nogle af de 
vigtigste ændringer en anført nedenfor med de ændrede ord understreget og i kursiv: 
 
• “relevant marked” betyder markedet for produktet, hvad enten det ligger i Malta eller er 

begrænset til et bestemt område eller sted i Malta, eller uden for Malta, og uanset om det 
er begrænset til en bestemt årstid eller ej 

 
• “konkurrencebegrænsende praksis” betyder en aftale mellem virksomheder, en vedtagelse 

inden for en sammenslutning af virksomheder eller samordnet praksis, som er forbudt i 
henhold til denne lovs artikel 5 eller EF-traktatens artikel 81, og/eller en eller flere 
virksomheders misbrug af en dominerende stilling, hvilket er forbudt i henhold til denne 
lovs artikel 9 eller EF-traktatens artikel 82. 

 
Endvidere er der tilføjet nye definitioner i lovens artikel 2 af: ‘EF-traktaten, ‘Europa-
Kommissionen’, ‘medlemsstater’ og ‘national konkurrencemyndighed’. 
 
Ændring af indholdsmæssige bestemmelser (artikel 5 og 9) 
Lovens artikel 5, stk. 1, som forbyder 

“alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for 
sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som 
har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen i 
Malta eller en del af Malta…” 
 

omfatter nu to nye stykker 5) og 6) om gennemførelse af artikel 3 i forordning nr. 1/2003. De 
har følgende ordlyd: 
 

“5) EF-traktatens artikel 81 gælder også, hvor aftaler mellem virksomheder, 
vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og en form for 
samordnet praksis kan påvirke samhandelen mellem Malta og en eller flere 
andre medlemsstater. 
 
6) Anvendelsen af stk. 1), 2) og 3) omfatter ikke forbud mod aftaler, vedtagelser 
inden for sammenslutninger af virksomheder eller samordnet praksis, som kan 
påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne, men som ikke begrænser 
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konkurrencen, som omhandlet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1, eller som 
opfylder betingelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3, eller som er omfattet af 
en forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3.” 

 
Artikel 9, som tidligere blot forbød misbrug af en dominerende stilling i Malta eller en del af 
Malta, omfatter nu også et nyt stk. 5) med følgende ordlyd: 
 

“EF-traktatens artikel 82 gælder også, når en virksomheds misbrug kan påvirke 
samhandelen mellem Malta og en eller flere andre medlemsstater”. 
 

Ændring af procedurale bestemmelser 
Artikel 7 (der omhandlede individuelle fritagelser) og 10 (der omfattede negativattester) 
udgår. Virksomhederne skal derfor nu gennem selvevaluering afgøre, om de opfylder 
betingelserne for en fritagelse i medfør af artikel 5, stk. 3. 

 
En virksomhed eller en sammenslutning af virksomheder, der påberåber sig artikel 5, stk. 3, 
skal bevise, at betingelserne i dette stykke er opfyldt (artikel 5, stk. 4). 
 
Udvidelse af undersøgelsesbeføjelser (artikel 12) 
Ændringerne af artikel 12, stk. 1, indebærer en udvidelse af beføjelserne for direktøren for 
Office for Fair Competition til at indlede undersøgelser. Undersøgelser skal således 
gennemføres: 

 på hans eget initiativ, eller 
 efter anmodning fra handelsministeren, eller 
 efter en begrundet skriftlig påstand fra en klager om, at lovens bestemmelser er 

overtrådt, eller 
 efter anmodning fra en udpeget national konkurrencemyndighed, en medlemsstat eller 

Europa-Kommissionen. 
 

I artikel 12A, stk. 1), fastlægges direktørens beføjelser til efter afslutningen af en undersøgelse 
at træffe en begrundet beslutning om, at der er tale om en overtrædelse af artikel 5 og/eller 9 
(når der kun er tale om lokale forhold). Er der derimod tale om en alvorlig overtrædelse af 
artikel 5, stk. 1, og/eller artikel 9, stk. 1, er direktøren i henhold til artikel 12A, stk. 2, forpligtet 
til at anmelde dette til Commission for Fair Trading. Artikel 12A, stk. 3, er tilføjet ved lov 
nr. III fra 2004 for at udvide denne forpligtelse for direktøren til at omfatte artikel 81 og/eller 
82. Under alle omstændigheder er det derfor Commission for Fair Trading, der skal afgøre, om 
der er tale om en overtrædelse. 
 
Artikel 33, stk. 2, der siger, at handelsministeren skal indføre bestemmelser om visse forhold 
under konkurrenceloven, er også ændret for at give handelsministeren beføjelse til at indføre 
bestemmelser, der gør det muligt at anvende forordning nr.  1/2003. Sådanne bestemmelser 
kan navnlig omfatte: 

i) bemyndigelse af Office for Fair Competition til at foretage fælles undersøgelser, 
samarbejde og udveksle oplysninger med andre nationale konkurrencemyndigheder 
ii) proceduren for samarbejde mellem Commission for Fair Trading, Kommissionen, 
de nationale domstole og konkurrencemyndighederne 
iii) bemyndigelse til at fritage for eller nedsætte bøder i forbindelse med 
kartelundersøgelser. 

 
Retsmidler ved overtrædelser 
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Artikel 13 er fuldstændig erstattet af lov nr. III fra 2004 for at give direktøren for Office for 
Fair Competition bemyndigelse til efter eget skøn at udstede forbud og/eller påbud efter at 
have konstateret en overtrædelse af konkurrencelovens artikel 5, stk. 1, og/eller artikel 9, 
stk. 1. I tilfælde af alvorlige overtrædelser af lovens artikel 5, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, og 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 og 82 er det kun Commission for Fair Trading, der 
har bemyndigelse til at udstede forbud og/eller påbud. 

• Et forbud defineres som en ordre til øjeblikkelig at ophøre med at deltage i en sådan 
aftale, vedtagelse, praksis eller adfærd. 

• Et påbud indeholder adfærdsmæssige eller strukturelle retsmidler (svarende til den 
begåede overtrædelse) rettet til den eller de pågældende virksomheder for at bringe 
overtrædelsen til ophør øjeblikkeligt. 

- Strukturelle retsmidler kan kun benyttes, når der ikke findes et lige så effektivt 
adfærdsmæssigt retsmiddel, eller når et lige så effektivt adfærdsmæssigt 
retsmiddel ville være en større belastning for den pågældende virksomhed end 
et strukturelt. 

 
Ændringer, der afspejler den direkte virkning af EF-traktatens artikel 81 
Inden vedtagelsen af lov nr. III fra 2004 fastslog den tidligere artikel 16, stk. 1, i 
konkurrenceloven, at når Commission for Fair Trading erklærede, at en aftale, vedtagelse 
eller praksis var i strid med bestemmelserne i artikel 5, ville enhver person, som efter 
offentliggørelsen af denne beslutning foretog en handling i henhold til en sådan aftale, 
vedtagelse eller praksis være skyldig i en overtrædelse af artiklen. I den nye artikel 16, stk. 1, 
hedder det at: 
 

“Enhver person, som handler i strid med denne lovs artikel 5 og/eller 9, 
og/eller EF-traktatens artikel 81 og/eller 82, gør sig skyldig i en overtrædelse 
af denne lov.” 
 

Derfor kan der idømmes pålægges sanktioner (se nedenfor) for overtrædelser begået selv 
inden de relevante beslutninger fra Office for Fair Competition eller Commission for Fair 
Trading om en overtrædelse foreligger, og selv om overtrædelsen kan være bragt til ophør 
efter denne beslutning. 
 
Udveksling af oplysninger 
Artikel 33, stk. 2, som giver handelsministeren beføjelse til at vedtage bestemmelser 
vedrørende visse forhold under konkurrenceloven, er ændret blandt andet for at give Office 
for Fair Competition bemyndigelse til at foretage fælles undersøgelser, samarbejde og 
udveksle oplysninger med andre nationale konkurrencemyndigheder og af hensyn til 
proceduren for samarbejde mellem Commission for Fair Trading, Europa-Kommissionen og 
de nationale domstole og konkurrencemyndigheder”. 

 
Sanktioner 
Konkurrenceloven har givet mulighed for sanktioner for overtrædelsen af dens bestemmelser, 
siden den blev vedtaget i 1995. Der er tale om bøder, som i tilfælde af overtrædelse af lovens 
artikel 5 og/eller 9 ligger mellem 1 og 10 % af omsætningen i den virksomhed, der er 
ansvarlig for overtrædelsen, dog mindst 3 000 maltesiske lire. 
 
Commission for Fair Tradings forretningsorden 
Tillægget til konkurrenceloven, som indeholder nogle procedureregler for Commission for 
Fair Trading, er også ændret af lov nr. III fra 2004 af hensyn til Maltas tiltrædelse af EU. 
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Regel 8, litra c) i tillægget omhandler Europa-Kommissionens mulighed for, i alle sager om 
anvendelse af EF-traktatens artikel 81 og/eller 82 at afgive indlæg om et hvilket som helst 
spørgsmål for Commission for Fair Trading samt at fremlægge dokumenter eller andet 
bevismateriale, der kan være relevant for sagen. Endvidere er formuleringen af regel 13 
ændret for at gøre det klart, at ved fortolkningen af loven kan Commission for Fair Trading 
henvise til domme afsagt af Førsteinstansretten og Domstolen samt alle relevante beslutninger 
truffet af Europa-Kommissionen, herunder fortolkningsmeddelelser og sekundær lovgivning 
på konkurrenceområdet. 
 

Nederlandene 
Anvendelse af EU’s konkurrenceregler (konkurrencelovens kapitel 10, afsnit 88) 
Generaldirektøren er udpeget som den nederlandske konkurrencemyndighed i henhold til 
forordning nr. 1/2003, og som den bemyndigede myndighed i henhold til 
forordning nr. 139/2004, og udøver beføjelser i medfør af forordninger vedtaget på grundlag 
af EF-traktatens artikel 83, til at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82, samt de eksisterende 
beføjelser i medfør af EF-traktatens artikel 84 til at afgøre, om konkurrenceaftaler kan 
godkendes, eller om der er tale om misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet. 

 
Sanktioner / Forøgelse af det højeste bødebeløb for en part, som ikke opfylder forpligtelsen til 
at samarbejde (konkurrencelovens artikel 69) 
Generaldirektøren kan pålægge en part, som handler i strid med afsnit 5:20, stk. 1, i den 
generelle forvaltningslov om tjenestemænd, jf. afsnit 50, stk. 1, afsnit 52, stk. 1, eller 
afsnit 89, litra g), stk. 1, en bøde på op til 450 000 EUR, eller hvis der er tale om en 
virksomhed eller en sammenslutning af virksomheder, en bøde på op til 1 % af 
virksomhedens omsætning, eller den fælles omsætning for de virksomheder, der udgør 
sammenslutningen af virksomheder, i regnskabsåret inden beslutningen, hvis dette beløb er 
højere. 

 
Andre spørgsmål 
Afskaffelse af systemet til anmeldelse af aftaler (konkurrencelovens artikel 17) og indførelse 
af et system med lovfæstede fritagelser (konkurrencelovens artikel 6, stk. 3). 
 

Østrig 
I 2004 blev der udarbejdet lovforslag for at ændre konkurrenceloven og vedtage en ny 
kartellov. Indførelsen af vurderingsproceduren (offentlig høring) blev planlagt til vinteren 
2005. 
 
Efter den sidste reform, som i det store og hele var institutionel, skal indholdet i den østrigske 
konkurrencelov nu bringes tættere på EU-retten. Indførelsen af systemet med lovfæstede 
fritagelser og af bestemmelser, der er udfærdiget direkte efter EF-traktatens artikel 81 og 82 er 
det centrale i reformen. Den udtrykkelige lovfæstning af muligheden for at give et vidne 
status af hovedvidne skulle gøre håndhævelsen endnu mere effektiv.  
 

Polen 
I Polen er konkurrencereglerne fastsat i lov af 15. december 2000 om konkurrence og 
forbrugerbeskyttelse (‘loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse’, ‘den polske 
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konkurrencelov’), der trådte i kraft den 1. april 2001. Denne lov svarer til EU-retten, især EF-
traktatens artikel 81 og 82. Artikel 5 i loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse4 
forbyder konkurrencebegrænsende aftaler, mens artikel 8 forbyder misbrug af en dominerende 
stilling på markedet. 
 
Forbuddet i artikel 5 gælder ikke, hvis aftalens parter har samlede markedsandele på under 
5 % for horisontale aftaler og 10 % for vertikale, hvis overtrædelsen ikke omfattede 
prisaftaler, kontrol eller begrænsning af produktionen, markedsdeling eller aftaler om vilkår 
for tilbud på offentlige indkøb. 
 
Ministerrådet kan udstede gruppefritagelser i medfør af artikel 7. I øjeblikket gælder 
5 sådanne gruppefritagelser. I Polen har man aldrig haft et system med anmeldelse af 
individuelle fritagelser. 
 
I henhold til den polske konkurrencelov er ansvaret for monopolbekæmpelse overdraget 
formanden for kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse (KKFB). Undersøgelses- og 
monopolbekæmpelsesprocedurer kan iværksættes af formanden for KKFB efter en klage eller 
på eget initiativ. Formanden for KKFB har desuden bemyndigelse til at beordre 
kontrolundersøgelser. 
 
Den polske konkurrencemyndigheds undersøgelsesbeføjelser 
Formanden for KKFB kan anmode virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder om 
at fremlægge alle nødvendige oplysninger. Den autoriserede medarbejder i KKFB eller 
erhvervsinspektoratet kan: 
• få adgang til forretningssteder, bygninger, rum eller andre anlæg og transportmidler, der 

tilhører den kontrollerede virksomhed og anmode om overdragelse af dokumenter, der 
vedrører emnet for undersøgelsen, og tage noter 

• anmode den kontrollerede virksomhed om mundtlige forklaringer, der er relevante for 
emnet for undersøgelsen 

• ransage forretningssteder i medfør af en kendelse fra konkurrence- og 
forbrugerbeskyttelsesdomstolen udstedt efter anmodning fra formanden for KKFB; 
ransagningen kan foretages af en inspektør eller (efter ordre fra formanden for KKFB) af 
politiet 

• beslaglægge dokumenter, der kan bruges som bevismateriale i sagen. 
 
Formanden for KKFB kan endvidere indkalde og afhøre vidner og afholde høringer, idet han 
har bemyndigelse til at indkalder parter og vidner og til at anmode om ekspertudtalelser. 
 
Hvis en virksomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger under en undersøgelse, 
eller hvis virksomheder nægter at afgive de oplysninger, myndigheden anmoder om under en 
undersøgelse, eller afviser at samarbejde med myndigheden under kontrolbesøget, kan 
formanden for KKFB pålægge virksomheden en bøde på op til 50 000 000 EUR. 
 
Oplysninger indsamlet af formanden for KKFB under proceduren kan kun bruges i andre af 
konkurrencemyndighedens procedurer eller i en straffesag. 
 

                                                 
4  Medmindre andet er anført, er alle de artikler, der er nævnt i afsnittet om Polen, artikler fra loven om 
konkurrence og forbrugerbeskyttelse. 
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Hvis det ved en monopolundersøgelse bekræftes, at der er tale om konkurrencebegrænsende 
praksis, vedtager formanden for KKFB en beslutning, der forbyder aftalen eller den 
pågældende praksis og straffer de virksomheder, der deltager i overtrædelsen (de kan 
pålægges bøder på op til 10 % af deres omsætning i foregående regnskabsår). I henhold til 
polsk konkurrenceret kan formandens beslutninger i monopolsager appelleres til domstolen 
for konkurrence og forbrugerbeskyttelse. 
 
Reglerne for fusionskontrol i loven fra 2000 er meget nøje afstemt med bestemmelserne i 
EU’s fusionsforordning. I sager, hvor fusionsparternes omsætning overstiger 
50 000 000 EUR, er de forpligtet til at anmelde fusionen, inden den gennemføres (artikel 12). 
Artikel 13 indeholder en liste over fritagelser fra forpligtelsen til at anmelde fusioner. I de 
polske regler om fusionskontrol gælder testen om en betydelig begrænsning af den effektive 
konkurrence. Endvidere giver polske konkurrenceret formanden for KKFB mulighed for at 
udstede en betinget godkendelse, hvis der er behov for det. 
 
Kort beskrivelse af den vigtigste lovgivningsmæssige udvikling 
Den 1. maj 2004 trådte lov om ændring af loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse i 
kraft. Formålet med ovennævnte ændringer var at afstemme de polske konkurrencepolitiske 
regler med EU’s bestemmelser, især de nyere forordninger nr. 1/2003 og 139/2004. Gennem 
disse ændringer er formanden for KKFB udpeget som konkurrencemyndighed med ansvar for 
at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82. Der er indført nye foranstaltninger som 
midlertidige foranstaltninger, tilsagn og bødefritagelses- og nedsættelsesordninger i polsk ret. 
 
For at bringe de polske konkurrenceregler i fuld overensstemmelse med forordning nr. 1/2003 
blev procedurereglerne om afvisning af klager, suspension af procedurer og afslutning af 
procedurer moderniseret. Der blev desuden tilføjet nye bestemmelser om 
informationsudveksling, kontrolundersøgelser og ransagninger i loven om konkurrence og 
forbrugerbeskyttelse. 
 
Dominanstesten er erstattet af testen om en betydelig begrænsning af den effektive 
konkurrence. I henhold til artikel 17 godkender formanden for KKFB en fusion, vil den ikke 
føre til en begrænsning af konkurrencen på markedet, navnlig ved at skabe eller styrke en 
dominerende stilling på markedet. Efter henstillinger og kommentarer fra EU-institutionerne 
og OECD er artikel 13, stk. 2, fjernet fra den polske konkurrencelov. Den sagde, at 
virksomheden ikke var forpligtet til at anmelde en fusion, hvis parternes samlede 
markedsandel ikke oversteg 20 %. Endvidere blev artikel 94, stk. 4, fjernet fra loven, hvilket 
betyder, at efter den 1. maj 2004 åbner polsk ret ikke længere mulighed for en efterfølgende 
anmeldelse af en fusion. 
 
I forbindelse med retlige procedurer i konkurrencesager: 
• er der oprettet en ny retsinstans for konkurrencesager – domme afsagt af domstolen for 

konkurrence og forbrugerbeskyttelse kan nu appelleres til appelretten (tidligere kunne 
parterne kun indbringe en dom fra domstolen for konkurrence og forbrugerbeskyttelse for 
højesteret), efter af ændringen af retsplejeloven trådte i kraft den 18. august 2004 

• efter at ændringen af retsplejeloven trådte i kraft den 1. maj 2004, er der nu indført en 
amicus curiæ- procedure i konkurrencesager i det polske retssystem. 
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Udpegede konkurrencemyndigheder 
Siden den 1. maj 2004 har formanden for kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse 
(KKFB) haft ansvaret for håndhævelsen af EF-traktatens artikel 81 og 82. Artikel 24, stk. 1a) 
i den polske konkurrencelov er retsgrundlaget for denne udpegelse. 
 
Bødefritagelses- og nedsættelsesordning 
Der indgik nye bestemmelser om bødefritagelse og -nedsættelse for den virksomhed, der står 
frem med oplysninger om et kartel, i ændringen af den polske konkurrencelov (artikel 103a og 
103b). En virksomhed, der deltager i et kartel, men som den første forelægger 
konkurrencemyndigheder oplysninger, der er tilstrækkelige til at indlede procedure i en 
kartelsag, eller oplysninger, der fører til vedtagelse af en beslutning om, at der er tale om et 
kartel, kan fritages fuldstændig fra bøden – hvis bestemte betingelser er opfyldt (samarbejde 
under efterforskningen, øjeblikkeligt ophør med deltagelse i kartellet, ansøgeren må ikke have 
indledt eller taget initiativ til kartellet, oplysningerne eller bevismaterialet fra ansøgeren må 
ikke allerede være tilgængeligt for konkurrencemyndighederne). Under den polske ordning 
kan der gives en bødenedsættelse til de virksomheder i kartellet, som giver formanden for 
KKFB beviser for, at der er tale om et kartel, men som ikke opfylder alle betingelserne for at 
opnå fuldstændig bødefritagelse. Reglerne for behandling af ansøgninger om bødenedsættelse 
er fastsat i ministerrådets forordning af 18. maj 2004, som trådte i kraft den 22. juni 2004. 
 
Kontrolundersøgelser 
I henhold til artikel 22 i forordning nr. 1/2003 kan formanden for KKFB bemyndige en ansat i 
de nationale konkurrencemyndigheder til at deltage i en kontrolundersøgelse. 
 
Fra og med den 1. maj 2004 kan den polske konkurrencemyndighed i medfør af artikel 61a i 
loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse uden at indlede særskilt efterforskning 
foretage kontrolundersøgelser, herunder ransagelser, hvis virksomheden modsætter sig den 
kontrolundersøgelse, som Kommissionen eller den nationale konkurrencemyndighed 
foretager på grundlag af forordning nr. 1/2003 eller 139/2004. Den kan også foretage 
kontrolundersøgelser uden at indlede særskilt procedure ved anvendelsen af artikel 22 i 
forordning nr. 1/2003 eller artikel 12 i forordning nr. 139/2004. 
 
I den netop vedtagne artikel 58, stk. 1a, i loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse 
hedder det, at i presserende tilfælde, hvor der er en rimelig mistanke om en alvorlig 
overtrædelse, kan undersøgelseskendelsen udstedes, inden den polske konkurrencemyndighed 
formelt har indledt procedure. 
 
Formålet med at vedtage nye regler om kontrolundersøgelser og ransagninger var at give den 
polske konkurrencemyndighed mere effektive redskaber til at indhente oplysninger. Derfor er 
listen over dokumenter og ikke-forretningsmæssige adresser, som kan ransages, blev udvidet. 
 
Amicus curiæ 
Med ændringen af den polske konkurrencelov i 2004 indførtes amicus curiæ-proceduren i det 
polske retssystem. Retsplejelovens artikel 479, stk. 6a, giver de kompetente 
konkurrencemyndigheder mulighed for at fremsætte skriftlige eller mundtlige kommentarer til 
spørgsmål vedrørende anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 og 82. 
 
Udveksling af oplysninger 
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For at harmonisere polsk ret med bestemmelserne om udveksling af oplysninger i forordning 
nr. 1/2003 blev artikel 65 ændret, idet man tilføjede stk. 3, som siger, at det er tilladt (på 
grundlag af forordning nr. 1/2003) at bruge oplysninger indsamlet af formanden for KKFB 
som led i proceduren. Oplysninger, som KKFB har modtaget på grundlag af artikel 12 i 
forordning nr. 1/2003, kan kun bruges som led i proceduren under hensyntagen til 
betingelserne for overdragelsen, herunder en forpligtelse om straffrihed. 
 
Aktindsigt 
Efter den 1. maj 2004 kan begrænsningen af retten til adgang til sagens akter begrundes ikke 
blot af risikoen for at afsløre forretningshemmeligheder eller andre lovbeskyttede 
hemmeligheder, men også af hensynet til beskyttelse af den almene interesse, hvilket følger af 
ændringen af artikel 62 i loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse. Denne begrænsning 
kan gælde alle, og ikke blot sagens parter. 
 
Nye procedureregler 
Efterforskningen af en konkurrencesag skal afsluttes senest 5 måneder efter indledningen (det 
var tidligere 4 måneder). Formanden for KKFB skal afslutte proceduren og afvise klagen, hvis 
Europa-Kommissionen behandler sagen. Hvis en konkurrencemyndighed i en anden 
medlemsstat behandler sagen, kan formanden for KKFB afslutte eller suspendere proceduren 
eller afvise klagen. 
 
Sanktioner 
Bestemmelsen om, at en bøde pålagt en virksomhed for overtrædelse af konkurrencereglerne i 
Polen ikke må overstige 5 000 000 EUR, er fjernet ved ovenstående ændring. Efter den 1. maj 
2004 beregnes sanktionerne for overtrædelse af de materielle konkurrenceregler kun på 
grundlag af virksomhedens omsætning i det foregående regnskabsår (bøden kan ikke 
overstige 10 % af omsætningen). Det betyder, at en virksomhed kan blive pålagt en bøde på 
langt over det loft på 5 000 000 EUR, der tidligere gjaldt i polsk konkurrenceret. 
 

Portugal 
Der blev ikke foretaget ændringer af de portugisiske konkurrenceregler i 2004. 
 

Slovenien 
Det nye system til anvendelse af EF-traktatens artikel 81 og 82 i EU krævede en vis tilpasning 
på nationalt plan i Slovenien, især vedrørende procedurespørgsmål. Der var behov for 
ændringer af konkurrenceloven5 i 2004 af hensyn til forordning nr. 1/2003. 
Anmeldelsessystemet for aftaler er afskaffet, og der er indført et system med lovfæstede 
fritagelser. Efter de seneste ændringer er Kontoret for Konkurrencebeskyttelse udpeget som 
kompetent myndighed til anvendelse af artikel 81 og 82. Der er desuden indført nogle nye 
typer beslutninger, blandt andet i forbindelse med tilsagn.  

 

Slovakiet 
Den Slovakiske Republiks antimonopolkontor udarbejdede den ændring af lov nr. 136/2001 
Sml., om konkurrencebeskyttelse – lov nr. 204/2004, der trådte i kraft den 1. maj 2004 og 
indebar følgende ændringer: 
                                                 
5  Lov om forebyggelse af konkurrencebegrænsning (det slovenske statstidende, nr. 56/1999 og 37/2004). 
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Bødefritagelses- og nedsættelsesordning 
Lovændringen udvidede muligheden for at anvende ordningen for bødefritagelses- og 
nedsættelse ved at skelne mellem to forskellige situationer i to uafhængige bestemmelser i 
loven – bødefritagelse og pålæggelse af en bøde, der er nedsat med 50 %. Betingelserne for 
anvendelse af ordningen er fastsat. Kun to betingelser skal opfyldes for at opnå en nedsættelse 
på 50 % af den bøde, der pålægges en virksomhed for at deltage i en horisontal 
konkurrencebegrænsende aftale: 

a) virksomheden skal på eget initiativ fremlægge tilstrækkelige beviser til, at 
konkurrencemyndigheden sammen med de oplysninger og dokumenter, den allerede har 
adgang til, kan bevise, at der er sket en overtrædelse af forbuddet i henhold til artikel 4 
eller særlovgivning 
b) virksomheden skal have afsluttet sin deltagelse i den konkurrencebegrænsende aftale, 
senest når den fremlægger de beviser, der er nævnt i litra a). 
 

Konkurrencemyndigheden forventer, at ændringerne vil forenkle den praktiske anvendelse af 
ordningen om bødenedsættelse.  
 
Kontrolundersøgelser 
Ændringerne, som tog udgangspunkt i forordning nr. 1/2003, åbnede mulighed for at foretage 
kontrolundersøgelser på virksomhedernes private adresser for både konkurrencemyndigheden 
og Kommissionen med en domstols godkendelse. Konkurrencemyndigheden har fået en ny 
bemyndigelse til at forelægge domstolen en anmodning om en godkendelse af en 
kontrolundersøgelse. I forbindelse med kontrolundersøgelser har konkurrencemyndighedens 
ansatte fået udvidet deres beføjelser: 

a) til at forsegle oplysninger eller dokumenter eller til i et bestemt tidsrum at forsegle de 
bygninger og anlæg, hvor kontrolundersøgelsen foretages, i det omfang, 
konkurrencemyndigheden har behov for at hensyn til efterforskningen 
b) til at fjerne oplysninger og dokumenter i det tidsrum, det er påkrævet for at tage kopier 
og få adgang til oplysninger, hvis konkurrencemyndigheden især af tekniske årsager ikke 
er i stand til at få adgang til oplysningerne eller til at tage kopier af dokumenterne under 
kontrolundersøgelsen; konkurrencemyndigheden noterer dette i sin rapport. 

 
Hvis konkurrencemyndighedens ansatte afvises adgang, har de bemyndigelse til med magt at 
trænge ind i alle bygninger, anlæg og transportmidler. Under en kontrolundersøgelse har 
konkurrencemyndighedens ansatte bemyndigelse til efter at have fået afvist en anmodning om 
oplysninger eller dokumenter at inspicere bygninger, anlæg og transportmidler og tiltvinge sig 
adgang til oplysninger og dokumenter ved at fjerne modstand og forhindringer. 
Konkurrencemyndigheden er bemyndiget til at medbringe andre personer for at fjerne 
forhindringerne. Konkurrencemyndigheden noterer dette i sin rapport. 
 
Amicus curiæ 
Også retsplejeloven blev ændret ved lov nr. 204/2004 Sml., hvorefter Kommissionen og 
konkurrencemyndigheden kan afgive skriftlige udtalelser om retlige forhold, der er direkte 
relevante for emnet for proceduren, når domstolen tillader anvendelse af den særlige 
bestemmelse. Domstolen kan imødekomme en anmodning fra Kommissionen eller 
konkurrencemyndigheden om en mundtlig udtalelse. 
 
For at Kommissionen og konkurrencemyndigheden kan udarbejde denne udtalelse, er 
domstolen forpligtet til at give dem adgang til sagens akter og lave udskrifter og kopier. 
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Domstolen er endvidere forpligtet til efter anmodning fra Kommissionen og 
konkurrencemyndigheden at udlevere kopier af ethvert relevant dokument for sagen, som de 
skal bruge til at forberede udtalelsen. 
 
Udveksling af oplysninger 
Da forpligtelsen til at underrette Kommissionen eller EF-Domstolen er en direkte følge af 
traktaten og forordning nr. 1/2003, indgik der ingen bestemmelser om udveksling af 
oplysninger. 
 
Udpegede konkurrencemyndigheder 
Omlægningen af loven om konkurrencebeskyttelse omfattede flere væsentlige ændringer på 
dette område. 
 
Lovens artikel 22, stk. 1, litra b), giver konkurrencemyndigheden en generel bemyndigelse til 
at vedtage en beslutning om, at en virksomheds adfærd eller aktivitet er forbudt i henhold til 
loven om konkurrencebeskyttelse (national lovgivning) eller i henhold til særlovgivning (EF-
traktatens artikel 81 og 82). Den afgør, om den skal kræve, at virksomheden afholder sig fra 
denne form for adfærd og afhjælper den ulovlige situation. Det betyder, at 
konkurrencemyndigheden er kompetent til at føre procedure, når EU’s konkurrenceret er 
overtrådt. 
 
Samtidig betød lovændringen, at både de procedurale bestemmelser i loven om 
konkurrencebeskyttelse og den bestemmelse, der bemyndiger konkurrencemyndigheden til at 
pålægge bøder (lovens artikel 22-40) gælder for dens procedurer, når den vurderer 
virksomheders aktiviteter og adfærd i henhold til særlovgivning (forordning 1/2003). 
 
Sanktioner 
Ovennævnte lovændring medførte en række væsentlige omlægninger af vilkårene for 
pålæggelse af bøder og bødernes størrelse. Først og fremmest er muligheden for at straffe en 
virksomhed for ikke at efterkomme en af konkurrencemyndighedens beslutninger udvidet 
betydeligt. Konkurrencemyndigheden kan pålægge en virksomhed en bøde for ikke at opfylde 
en betingelse eller ikke at overholde en forpligtelse eller et tilsagn som følge af en beslutning 
truffet af konkurrencemyndigheden. Den kan også pålægge virksomheder bøder for ikke at 
efterkomme en beslutning truffet af myndigheden eller for at overtræde forbuddet mod at 
udøve de rettigheder og opfylde de forpligtelser, der opstår som følge af en fusion, 
medmindre konkurrencemyndigheden har indrømmet en fritagelse. Bøden kan være på op til 
10 % af virksomhedens omsætning. 
 
Et nyt træk er muligheden for at pålægge statslige myndigheder, der udfører statslig 
administration, lokale selvstyrende myndigheder, der udfører lokal administration eller 
overdraget statslig administration, eller særlige interesseorganer, der udfører overdraget 
statslig administration, bøder på op til 2 000 000 SKK (ca. 50 000 EUR), når de utvetydigt har 
givet bestemte virksomheder en fordel eller på anden måde har begrænset konkurrencen. 
Inden ændringen var der kun mulighed for at give myndighederne en advarsel eller kræve en 
afhjælpning og at underrette en højere myndighed. 

Konkurrencemyndigheden kan også pålægge virksomheder og andre retlige enheder bøder på 
op til 5 000 000 SKK (ca. 125 000 EUR) for ikke at overholde forpligtelsen til at fremlægge 
dokumenter eller oplysninger, som konkurrencemyndigheden anmoder om, inden for en 
bestemt frist, eller for at afgive urigtige eller ufuldstændige dokumenter eller oplysninger, 
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eller for at afvise at lade sig undersøge eller at give adgang til forretningsadresser eller andre 
bygninger. Ændringerne af ordningen om bødenedsættelse kan også ses som en ændring af 
politikken med hensyn til sanktioner. 

Andre spørgsmål 

I overensstemmelse med forordning nr. 1/2003 kan konkurrencemyndigheden afslutte 
procedurer om misbrug af en dominerende stilling og konkurrencebegrænsende aftaler ved en 
beslutning, der kræver, at virksomheden overholder de tilsagn, den har givet 
konkurrencemyndigheden for at fjerne eventuelle konkurrencebegrænsende virkninger. 
Konkurrencemyndigheden kan lade en sådan beslutning gælde i et bestemt tidsrum.  

Konkurrencemyndigheden kan også ændre eller omstøde en sådan beslutning på eget initiativ:  
a) hvis de forhold, der var afgørende for beslutningen, har ændret sig væsentligt efter 
beslutningen 
b) hvis virksomheden ikke overholder de tilsagn, der indgik i konkurrencemyndighedens 
beslutning, eller 
c) hvis virksomheden har afgivet oplysninger, der var afgørende for beslutningen, som viser 
sig at være ufuldstændige eller urigtige. 

Finland 
Regeringens lovforslag om ændring af den finske lov om konkurrencebegrænsning 
(konkurrenceloven) blev forelagt parlamentet den 19. februar 2004. Den ændrede 
konkurrencelov har været gyldig siden den 1. maj 2004. Lovændringerne følger i vid 
udstrækning reformen af systemet til håndhævelse af EU’s konkurrenceregler. 
Harmoniseringen berører især vurderingen af konkurrencebegrænsning i forbindelse med 
forsynings- og leveranceaftaler. Harmoniseringen indebærer også en udvidelse af 
anvendelsesområdet for forbudsprincippet i finsk konkurrenceret.  
 
Konkurrenceloven indeholder nu regler svarende til EF-traktatens artikel 81 og 82. Ligesom 
EF-traktatens artikel 81, stk. 1, forbyder den nye artikel 4 konkurrencebegrænsende aftaler. 
Artikel 6 forbyder ligesom EF-traktatens artikel 82 misbrug af en dominerende stilling. 
Artikel 4 vedrører både horisontale aftaler mellem konkurrenter og vertikale aftaler om 
forsyning og distribution. Endvidere erstatter artikel 4 den tidligere artikel om forbuddet mod 
bindende videresalgspriser, og artikel 9 gjaldt tidligere for forsynings- og distributionsaftaler. 
På trods af forbuddet mod prisbinding var konkurrencebegrænsning i forbindelse med 
forsynings- og distributionsaftaler tilladt, hvis de ikke havde skadelige virkninger for 
konkurrencen. Nu er alle konkurrencebegrænsninger i forbindelse med distributionskanaler 
omfattet af forbudsprincippet i artikel 4, og konkurrencelovens artikel 5 indeholder den 
lovfæstede fritagelse svarende til EF-traktatens artikel 81, stk. 3. Som led i reformen blev de 
nationale systemer for fritagelser og negativattester afskaffet, og man gik over til direkte 
anvendelse af fritagelsesreglen i loven. Eftersom konkurrenceloven anvendes i fællesskab 
med EU’s konkurrenceregler, henvises der til Kommissionens de minimis-meddelelse og 
gruppefritagelsesforordninger og de tilhørende meddelelser som fortolkningsvejledninger. 
 
I forbindelse med reformen blev bestemmelserne om bødernes størrelse også revideret, og der 
blev indført et system med fritagelse for bøder i kartelsager. Den første virksomhed, der 
afslører et kartel, vil i henhold til artikel 9 blive fritaget fra bødestraf, hvis den: 1) fremlægger 
oplysninger om konkurrencebegrænsning til den finske konkurrencestyrelse, der giver 
konkurrencestyrelsen mulighed for at gribe ind, 2) fremlægger oplysningerne, inden 
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konkurrencestyrelsen modtager dem fra andre, 3) overdrager konkurrencestyrelsen alle de 
oplysninger og dokumenter, den har, 4) samarbejder med konkurrencestyrelsen under hele 
efterforskningen af konkurrencebegrænsningen, og 5) har afsluttet eller afslutter sin deltagelse 
i begrænsningen, så snart den har fremlagt oplysningerne. Er disse betingelser opfyldt, vil 
konkurrencestyrelsen ikke foreslå markedsdomstolen, at den pågældende virksomhed 
idømmes en bøde for overtrædelse af konkurrencereglerne. Det første medlem af et kartel, der 
afslører det, får således bødefritagelse. Kun ét kartelmedlem kan få bødefritagelse. Bøderne til 
de øvrige medlemmer af kartellet kan også nedsættes i medfør af den nye artikel 8, hvis de 
bistår konkurrencestyrelsen væsentligt i efterforskningen af kartellet. I henhold til artikel 8 
kan der gives bødenedsættelse eller –fritagelse for alle konkurrencebegrænsninger. Bøden kan 
maksimalt udgøre 10 % af virksomhedens eller sammenslutningen af virksomheders samlede 
omsætning i det foregående regnskabsår. 
 
Konkurrencestyrelsen og markedsdomstolen er udpeget som nationale 
konkurrencemyndigheder. Konkurrencemyndighedernes beføjelser blev revideret i reformen. 
Beslutningen om at afslutte en forbudt praksis vil nu blive truffet af konkurrencestyrelsen og 
ikke af markedsdomstolen. Konkurrencestyrelsens beslutninger kan appelleres til 
markedsdomstolen, og domstolen har kompetence til at idømme bøder for overtrædelse af 
konkurrencereglerne. Markedsdomstolens afgørelser kan ankes til den højeste 
forvaltningsdomstol. Markedsdomstolen kan give tilladelse til anvendelse af Kommissionens 
beslutning om kontrolundersøgelse af ikke-forretningsmæssige adresser. 
Konkurrencestyrelsen har den fornødne kompetence til at bistå Kommissionen. 
 

Sverige 
Tilpasningen af den svenske lovgivning til forordning nr. 1/2003 fandt sted den 1. juli 2004. 
De vigtigste ændringer af den svenske konkurrencelov i forbindelse med anvendelse af 
forordning nr. 1/2003 er beskrevet nedenfor. 
 
Af hensyn til domstolenes forpligtelse til at forkynde deres afgørelser er der udsendt en 
bekendtgørelse, hvori det hedder: “Når en tingsret eller en markedsdomstol afsiger dom eller 
træffer en endelig afgørelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 81 eller 82, sendes en kopi 
af dommen eller afgørelsen samme dag til Konkurrensverket.” 
 
Der er også foretaget ændringer af den svenske konkurrencelov for at tilpasse de nationale 
regler til det nye EU-system. Virksomhederne kan ikke længere få negativattester eller 
fritagelse for deres aftaler og praksis fra Konkurrensverket. Muligheden for at få en individuel 
fritagelse fra Konkurrensverket er erstattet en lovfæstet fritagelse fra forbuddet mod 
konkurrencebegrænsende samarbejde mellem virksomheder, hvis betingelserne er opfyldt. 
Negativattester udstedt i henhold til national ret inden den 1. juli 2004 gælder fortsat. En 
beslutning om fritagelse truffet af Konkurrensverket inden den 1. juli 2004 gælder fortsat 
indtil den dato, der er fastsat i beslutningen. Systemet med nationale gruppefritagelser vil 
blive opretholdt indtil videre. 
 
Konkurrencemyndighederne 
Regeringen bestemmer, hvilke domstole og andre myndigheder, der skal være 
konkurrencemyndigheder i henhold til forordning nr. 1/2003, hvis dette ikke følger af loven 
(konkurrencelovens § 5). 
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Forpligtelse til at afgive oplysninger og kontrolundersøgelser i henhold til konkurrencelovens 
artikel 45, stk. 1 
Virksomhedernes forpligtelser i henhold til den svenske konkurrencelovs artikel 45, stk. 1, er 
udvidet til også at omfatte situationer, hvor Konkurrensverket foretager en undersøgelse efter 
anmodning fra en konkurrencemyndighed i en anden af EU’s medlemsstater 
(konkurrencelovens artikel 45, stk. 2). 
 
Ansøgninger om kontrolundersøgelser 
Efter ansøgning fra Konkurrensverket kan Stockholms Tingsret beslutte, at Konkurrensverket 
kan foretage en kontrolundersøgelse hos en virksomhed for at afgøre, om den har overtrådt et 
af forbuddene i artikel 6 eller 19 eller i EF-traktatens artikel 81 eller 82 (konkurrencelovens 
artikel 47, stk. 1). Det første stykke gælder også en ansøgning fra Konkurrensverket på vegne 
af en konkurrencemyndighed i en anden af EU's medlemsstater (konkurrencelovens artikel 47, 
stk. 2). 
 
Forudgående tilladelse 
Spørgsmål om forudgående tilladelse i henhold til artikel 21, stk. 3, i forordning nr. 1/2003 
behandles af Stockholms Tingsret efter anmodning fra Konkurrensverket (konkurrencelovens 
artikel 53a). 
 
Anvendelse af artikel 15 i forordning nr. 1/2003 
Indlæg fra Kommissionen eller Konkurrensverket i henhold til artikel 15 i forordning 
nr. 1/2003 kan domstolen tage hensyn til uden en anmodning fra en af parterne. Parterne skal 
have lejlighed til at kommentere dem (konkurrencelovens artikel 70). 

 

Det Forenede Kongerige 
I 2004 blev der foretaget vigtige ændringer af konkurrenceloven fra 1998 for at give Office of 
Fair Trading (“OFT”) og andre britiske konkurrencemyndigheder6 (herefter vil “OFT” blive 
brugt om alle britiske konkurrencemyndigheder inden for deres respektive sektorer) de 
nødvendige beføjelser til at kunne fungere effektivt i tidsrummet efter moderniseringen samt 
for at afpasse forskellige aspekter af britisk konkurrenceret med EU-reglerne efter 
moderniseringen.  
 
Disse ændringer omfattede ophævelse af anmeldelsesbestemmelserne i konkurrenceloven fra 
1998, der gav virksomhederne mulighed for at anmode om afgørelser af, hvorvidt forbuddet i 
kapitel I (svarende til artikel 81) eller kapitel II (svarende til artikel 82) var overtrådt. 
 
De dele af konkurrenceloven fra 1998, der vedrører OFT’s undersøgelsesbeføjelser, er ændret 
for at gøre det muligt at anvende disse beføjelser ved undersøgelser efter artikel 81/82. Der er 
tilføjet nye bestemmelser i konkurrenceloven fra 1998, der giver OFT mulighed for at søge 
om kendelser på vegne af Kommissionen for at kunne foretage kontrolundersøgelser efter 
artikel 21, stk. 3, samt for at foretage kontrolundersøgelser efter artikel 22, stk. 2, på vegne af 
Kommissionen og kontrolundersøgelser efter artikel 22, stk. 1, på vegne af andre nationale 
konkurrencemyndigheder. De britiske konkurrencemyndigheder kan også udstede 
retningslinjer og pålægge bøder for overtrædelse af artikel 81 og 82. Beslutninger om 
                                                 
6  Dvs. Office of Communications, Gas and Electricity Markets Authority, Northern Ireland Authority for 
Energy Regulation, Director General for Water Services, Office of Rail Regulation og Civil Aviation Authority. 
Alle disse myndigheder har sammen med OFT bemyndigelse til at anvende konkurrenceloven fra 1998 og EF-
traktatens artikel 81 og 82 inden for deres respektive regulerede sektorer. 
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overtrædelse af artikel 81 eller 82 kan appelleres til Competition Appeal Tribunal, hvilket 
også er tilfældet for beslutninger om overtrædelse af kapitel I eller II. 
 
Konkurrenceloven fra 1998 blev desuden ændret for at gøre det muligt for OFT at modtage 
bindende tilsagn i såvel sager efter kapitel I/II som efter artikel 81/82.  
 
Der er endvidere foretaget justeringer af de maksimale bøder for overtrædelse af forbuddene i 
kapitel I/II eller artikel 81/82. Tidligere var maksimumsstraffen 10 % af virksomhedens 
omsætning i Det Forenede Kongerige i maksimalt de sidste tre regnskabsår inden 
overtrædelsen (afhængigt af overtrædelsens varighed). Den maksimale straf er nu 10 % af den 
verdensomspændende omsætning i det regnskabsår, der gik forud for beslutningen om en 
overtrædelse i henhold til artikel 81/82 eller kapitel I/II.  
 
Den britiske ordning for bødenedsættelse er udvidet, så OFT nu kan give bødenedsættelse i 
både artikel 81- og kapitel I-sager. 
 
OFT udsendte desuden i december 2004 12 retningslinjer og 2 sæt vejledninger, hvori det 
blandt andet forklares, hvordan OFT forventer, at forbuddene i artikel 81 og 82 og i kapitel I 
og II skal fungere i Det Forenede Kongerige i tidsrummet efter moderniseringen.  

1.2.  De nationale konkurrencemyndigheders anvendelse af EU's konkurrenceregler 

De beslutninger, der er anført i dette afsnit, er de beslutninger, som i 2004 er truffet og 
anmeldt af de nationale konkurrencemyndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af EF-
traktatens artikel 81 og 82. I 2004 blev Europa-Kommissionen underrettet om 33 planlagte 
beslutninger efter artikel 11, stk. 4, i forordning nr. 1/2003. Disse nåede ikke alle 
beslutningsstadiet i 2004, og er derfor ikke medtaget i nedenstående tekst. 

Danmark 
Den 29. september 2004 vedtog Konkurrencerådet en beslutning om Post Danmark A/S' 
påståede misbrug af sin dominerende stilling på markedet for distribution af uadresserede 
forsendelser og lokale ugeblade. Konkurrencerådet konkluderede, at Post Danmark havde 
overtrådt EF-traktatens artikel 82 og § 11, stk. 1, i den danske konkurrencelov ved at benytte 
diskriminerende priser. 
 
Den 24. november 2004 vedtog Konkurrencerådet en beslutning, ifølge hvilken Post Danmark 
A/S ikke havde misbrugt sin dominerende stilling gennem en aggressiv prispolitik på 
markedet for distribution af uadresserede forsendelser og lokale ugeblade. 
 

Tyskland 
I den forløbne periode har Bundeskartellamt anvendt EU's konkurrenceregler i følgende 
sager: 
 
(1) En række små og mellemstore producenter af præfabrikerede betonprodukter anmeldte 

dannelsen af et kartel i det nordvestlige Tyskland. Efter at have undersøgt aftalen, nåede 
Bundeskartellamt til den konklusion, at virkningerne af kartellet også ville kunne 
mærkes i nabolandet Nederlandene, og at kontraktbestemmelserne indeholdt alvorlige 
begrænsninger, som ikke var omfattet af EF-traktatens artikel 81, stk. 3. Det anmeldte 
kartel blev derfor forbudt. Der er indgivet appel mod afgørelsen.  
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(2) Efter anmeldelsen af en forlængelse af varigheden af et rationaliseringskartel, som 
havde været fritaget indtil september 2005, underrettede Bundeskartellamt de 
producenter af betonbrosten, der deltog i kartellet, om sine betænkeligheder med hensyn 
til, om de pris- og kvotaregler, der var fastsat i aftalen, var forenelige med EF-traktatens 
artikel 81. Anmeldelsen blev derfor trukket tilbage.  

(3) De planer, som Henkel KgaA og US Lord Corporation havde fremlagt om etablering af 
et 50:50 joint venture vedrørende bindemidler og belægninger, blev opgivet, efter at 
Bundeskartellamt havde fremført sine konkurrenceretlige betænkeligheder. Det ville 
have været nødvendigt at forbyde planerne, fordi de er i strid med § 1 i den tyske 
konkurrencelov (GWB) og EF-traktatens artikel 81. 

(4) Kvalitetssikringsorganet Acrylwanne e.V.'s kvalitets- og prøvebestemmelser for plader 
og acrylbadekar fremstillet af netagtigt, støbt sanitæracryl blev undersøgt af 
Bundeskartellamt bl.a. med hensyn til deres forenelighed med EF-traktatens artikel 81. 
Der var gjort indsigelse mod en bestemmelse, hvorefter kun producenter af støbt acryl 
kunne blive medlemmer af kvalitetssikringsorganet. Eftersom fraværet af det relevante 
kvalitetsmærke hidtil ikke havde haft nogen væsentlig indvirkning på salget af 
plastbadekar, blev der i sidste ende ikke nedlagt noget forbud mod videre anvendelse af 
kvalitetsbestemmelserne.  

(5) I en sag vedrørende anmeldelse af indstillingen af POZ-metoden (en metode for 
pengeløs betaling ved kasseterminaler ved hjælp af "ec-kortet") den 1. juli 2005 
benyttede Bundeskartellamt sin indflydelse til at sikre en forlængelse af fristen indtil den 
31. december 2006. Anmeldelsen blev undersøgt på baggrund af bl.a. EF-traktatens 
artikel 81.  

(6) Bundeskartellamt afsluttede sagen mod en virksomhed, der markedsfører solarier, for 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81. De omstridte bestemmelser i aftalerne mellem 
virksomheden og dens leverandører blev ændret.  

(7) En aftale om indkøbssamarbejde vedrørende materialvarer, som blev nøje undersøgt i 
forbindelse med en fusionsretlig fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, opfyldte efter 
Bundeskartellamts opfattelse betingelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3.  

(8) Bundeskartellamt har undersøgt en samarbejdsaftale mellem busselskaber, som er 
indgået med det formål at udføre opgaver for de ansvarlige myndigheder i henhold til 
loven om passagertransport og deltage i udbud vedrørende lokal passagertransport, for at 
vurdere, om aftalen er forenelig med EF-traktatens artikel 81. Efter Bundeskartellamts 
opfattelse er betingelserne i artikel 81, stk. 3, opfyldt.  

(9) Etableringen af et markedsføringssamarbejde vedrørende engroslevering af 
mejeriprodukter og andre levnedsmidler, det såkaldte "ud-af-huset-marked", blev 
godkendt ud fra et fusionsretligt synspunkt. En undersøgelse af de forskellige aspekter 
ved samarbejdet viste, at samarbejdet efter Bundeskartellamts opfattelse opfyldte 
betingelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3. 

(10) Det rationaliseringskartel, der er oprettet af Fleurop-sammenslutningen, blev undersøgt 
med hensyn til foreneligheden med EU-retten (EF-traktatens artikel 81). Så længe 
Fleurop AG fortsat opfylder betingelserne for fritagelse efter den nationale 
konkurrenceret, går Bundeskartellamt ud fra, at dets aktiviteter ikke giver anledning til 
håndhævelsesforanstaltninger efter EU's konkurrenceret.   

(11) Som svar på klager fra en række konkurrerende udbydere af posttjenester indledte 
Bundeskartellamt en misbrugsprocedure mod Deutsche Post AG efter § 20 i 
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konkurrenceloven (GWB) og EF-traktatens artikel 82 som følge af mistanke om 
urimelig hindring og ikke-sagligt begrundet forskelsbehandling i forbindelse med 
tildeling af delvis adgang til tjenester i henhold til § 28 i postloven. Bundeskartellamt 
indledte ovennævnte procedure mod Deutsche Post AG i henhold til EF-traktatens 
artikel 82, fordi sidstnævnte havde nægtet at give delvis adgang til sit netværk for breve 
under vægtgrænserne i enelicensen. Som følge af arbejdsdelingen i ECN traf Europa-
Kommissionen ingen foranstaltninger i denne sag.  

(12) Som svar på klager fra flere avisforlag indledte Bundeskartellamt en foreløbig 
undersøgelse af Deutsche Post AG’s prisfastsættelse for sit produkt "Einkauf Aktuell". 
Undersøgelsen blev afsluttet, efter at det blev klart, at der ikke var tilstrækkelig grund til 
mistanke om misbrug i form af en strategi for aggressiv prispolitik, jf. EF-traktatens 
artikel 82.  

(13) Efter en finansiel investors overtagelse af Duales System Deutschland AG blev den 
hidtidige kartelagtige aktionærstruktur i DSD opløst. Alle store detail- og 
industrivirksomheder blev fjernet fra aktionærkredsen. Andelen af aktionærer fra 
industri og detailhandel blev reduceret til under 5 %. Som følge af denne 
omstrukturering kunne proceduren mod DSD indstilles. Sagen blev bl.a. undersøgt på 
baggrund af EF-traktatens artikel 81.  

(14) I en sag efter EF-traktatens artikel 81 vedrørende oprettelse af et landsdækkende system 
for indsamling af engangsemballage til drikkevarer, som der er pant på, og for betaling 
af pant på engangsemballage gjorde Bundeskartellamt ingen konkurrenceretlige 
betænkeligheder gældende over for de berørte parter, Lekkerland-Tobaccoland GmbH & 
Co. KG, Spar Handels-AG og VfW AG. 

(15) Oprettelsen af et joint venture for udlejning af hotelværelser i forbindelse med 
verdensmesterskabet i fodbold i 2006 blev fritaget som led i en fusionsprocedure. Selv 
om fusionen udgjorde en konkurrencebegrænsning efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1, 
så Bundeskartellamt ingen grund til at træffe foranstaltninger mod dette joint venture, 
eftersom betingelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3, efter Bundeskartellamts 
opfattelse var opfyldt.  

(16) Ifølge en dom afsagt af EF-Domstolen er grupper af sygekasser ikke virksomheder efter 
EF-traktatens artikel 81, når de fastsætter faste maksimumbeløb, op til hvilke de 
afholder medicinudgifter. På grundlag af denne afgørelse blev flere procedurer 
vedrørende undersøgelse af reglen om "fast beløb" afsluttet. 

Spanien 
Konkurrencerettens afgørelser –  
Sager før 1. maj 2004 
Sag ASTEL/TELEFÓNICA: Konkurrencestyrelsen nr. 2340/01, Konkurrenceretten 
nr. 557/03  
Den 29. november 2001 indgav ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) en klage til konkurrencestyrelsen 
mod TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA) over konkurrencebegrænsende 
metoder, som er forbudt efter artikel 6 i konkurrenceloven og EF-traktatens artikel 82. 
Klageren anførte misbrug af en dominerende stilling bestående i diskriminerende behandling 
af anmodninger om forvalg, levering af visse TELEFÓNICA-tjenester udelukkende på den 
betingelse, at kunderne ikke havde nogen aftaler om forvalg hos konkurrenterne, og brug af 
forvirrende forretningsmetoder til at vinde kunder tilbage. 
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Efter en undersøgelse af klagen sendte konkurrencestyrelsen den 17. februar 2003 en rapport 
til konkurrenceretten, hvori den anbefalede, at der blev afsagt kendelse om, at der var sket en 
overtrædelse, og at der skulle idømmes en bøde.  
 
Den 1. april 2004 traf konkurrenceretten afgørelse 557/03, hvori den erklærede, at 
TELEFÓNICA overtrådte artikel 6 i konkurrenceloven og EF-traktatens artikel 82 ved at 
misbruge en dominerende stilling gennem levering af visse tjenester udelukkende på den 
betingelse, at kunderne ikke havde nogen forvalgsaftaler hos konkurrenterne, og gennem 
urimelige reklamekampagner, som skadede konkurrenterne og forvirrede brugerne. Retten 
idømte TELEFÓNICA en bøde på 57 mio. EUR og pålagde virksomheden at standse denne 
praksis.  
 
Sager efter 1. maj 2004 
Sag ASEMPRE/CORREOS: Konkurrencestyrelsen nr. 2353/02, Konkurrenceretten nr. 568/03 
Den 21. januar 2002 indgav ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE 
REPARTO Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) en klage til 
konkurrencestyrelsen mod SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS) for overtrædelse af artikel 6 i konkurrenceloven og EF-traktatens artikel 82. 
Klageren påstod, at CORREOS indgik kontrakter med store kunder om fælles levering af de 
posttjenester, der leveres i konkurrence med andre operatører, og de posttjenester, der i 
henhold til loven er forbeholdt CORREOS, og anvendte en aggressiv prispolitik gennem 
krydssubsidier.  
 
Konkurrencestyrelsen kommenterede den påståede aggressive prispolitik i en anden sag 
(konkurrencestyrelsen nr. 2353/02) og sendte den 10. september 2003 en rapport til 
konkurrenceretten, hvori den anbefalede, at der blev afsagt kendelse om en overtrædelse, og 
at CORREOS skulle idømmes en bøde for misbrug af en dominerende stilling ved at indgå 
eksklusivkontrakter og kontrakter om fælles levering af reserverede og ikke-reserverede 
posttjenester og ved at anvende forskellige betingelser for ensartede tjenester.  
 
Den 15. september 2004 traf konkurrenceretten afgørelse nr. 608/04, hvori det blev 
konstateret, at CORREOS overtræder artikel 6 i konkurrenceloven og EF-traktatens artikel 82 
gennem misbrug af sin dominerende stilling på det regulerede marked for posttjenester ved at 
indgå eksklusive kontrakter med store rabatter om fælles levering af posttjenester, der i 
henhold til loven er forbeholdt CORREOS, og andre deregulerede tjenester. Retten idømte 
CORREOS en bøde på 15 mio. EUR og pålagde virksomheden at standse denne praksis.  
 
Sag SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A.: Konkurrencestyrelsen nr. 2023/99, 
Konkurrenceretten nr. R 611/ 04 
Denne sag skyldtes en klage indgivet i 1999 til konkurrencestyrelsen af SPAIN PHARMA 
mod LABORATORIOS ALTER (ALTER) og GLAXO WELLCOME (GLAXO), som gav 
anledning til to forskellige sager. Denne sag angår ALTER og GLAXO’s nægtelse af at levere 
visse farmaceutiske produkter før april 1998. 
 
Den 16. marts 2004 besluttede konkurrencestyrelsen at afslutte sagen som følge af manglende 
bevis på misbrug af en dominerende stilling som defineret i artikel 6 i konkurrenceloven og 
EF-traktatens artikel 82. Den 2. april 2004 appellerede SPAIN PHARMA denne beslutning til 
konkurrenceretten, som afviste den i beslutning R 611/2004 af 13. oktober 2004, idet den var 
enig i konkurrencestyrelsens konklusioner hvad angår definitionen af et produktmarked og 
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fraværet af en kollektiv eller individuel dominerende stilling og mente, at nægtelsen af at 
levere produkter var berettiget, fordi SPAIN PHARMA's leveringsanmodninger steg med 
400 % i forhold til den forrige periode. 
 
Sag EDICIONES MUSICALES: Konkurrencestyrelsen nr. 2420/03, Konkurrenceretten 
nr. R 609/04 
Den 25. oktober 2002 indgav UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., EDICIONES 
MUSICALES BMG ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC 
S. EN C., EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. og PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. en 
klage til konkurrencestyrelsen mod SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 
(SGAE) for misbrug af en dominerende stilling og urimelig konkurrence i forbindelse med 
administration af ophavsrettigheder i strid med artikel 6 og 7 i konkurrenceloven og EF-
traktatens artikel 82. Den 26. juni 2003 udvidede klagerne klagen til også at omfatte en 
beslutning truffet af SGAE's generalforsamling. 
 
Efter at have undersøgt sagsforholdene besluttede konkurrencestyrelsen den 19. februar 2004 
at lukke sagen med den begrundelse, at der ikke var tilstrækkeligt bevis for de påståede 
overtrædelser, og at mange af de omstridte aktiviteter hovedsagelig var af privat karakter.  
 
Klagerne appellerede konkurrencestyrelsens beslutning til konkurrenceretten, som i afgørelse 
R 609/04 af 16. december 2004 stadfæstede den med den begrundelse, at 
konkurrencestyrelsens undersøgelser ikke påviser misbrug af en dominerende stilling. Retten 
mente desuden, at de omstridte forhold hovedsagelig var konflikter af civilretlig karakter, som 
skyldtes de interne relationer mellem SGAE’s partnere, herunder de fem virksomheder, som 
indgav klagen. 
 
Sag UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) og MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL og AMENA: Konkurrencestyrelsen nr. 2421/02, 2435/02 og 
2436/02, Konkurrenceretten nr. 571/03, 572/03 og 573/03 
Den 31. oktober 2002 indgav UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) og MCI 
WORLDCOM SPAIN S.A. (WORLDCOM), som er to fastnettelefonoperatører, to klager til 
konkurrencestyrelsen mod mobiltelefonoperatørerne TELEFÓNICA MOVILES DE 
ESPAÑA, AIRTEL MOVIL og AMENA for misbrug af en dominerende stilling på 
opkaldstermineringsmarkedet i deres mobilnetværker. Den påståede praksis skulle bestå i 
prisdiskriminering med hensyn til engrosopkaldsterminering i selve netværket og 
prisstramning mellem engrosprisen på den opkaldsterminering, der tilbydes konkurrenter, og 
detailprisen på den fast-til-mobil-telefontjeneste, som mobiloperatører tilbyder virksomheder.  
 
Konkurrencestyrelsen undersøgte tre sager (en for hver af mobiloperatørerne) og sendte sine 
rapporter om dem til konkurrenceretten med en henstilling om, at der skulle afsiges en 
kendelse om, at reglerne var overtrådt, og idømmes en bøde med den begrundelse, at de 
påståede overtrædelser udgjorde misbrug af en dominerende stilling, som er forbudt efter 
konkurrencelovens artikel 6 og EF-traktatens artikel 82. 
 
I sine beslutninger 571/03 og 572/03 af 22. december 2004 og 573/03 af 20. december 2004 
fandt konkurrenceretten imidlertid ikke, at der var tilstrækkeligt bevis for de påståede 
overtrædelser.  

Frankrig 
Beslutning nr. 04-D-32 af 8. juli 2004 
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More Group France henvendte sig til konkurrencerådet med en klage over, at Decaux Group - 
efter at Rennes kommune i juli 1997 havde tildelt More kontrakten om levering af 
reklamefinansieret gadeinventar, som hidtil havde været i hænderne på JC Decaux - misbrugte 
sin dominerende stilling ved at forhindre More i kommerciel udnyttelse af den kontrakt, som 
More lige havde fået tildelt. I 1998 besad Decaux Group næsten 80 % af markedet for lokale 
myndigheders reklamefinansierede gadeinventar. Konkurrencerådet mente endvidere, at 
Decaux Group havde en dominerende stilling på dette marked. Det konstaterede også, at 
Decaux Group havde misbrugt sin dominerende stilling og overtrådt EF-traktatens artikel 82 
og artikel L 420-2 i handelsloven på grund af følgende adfærd: 
- satte uretmæssigt spørgsmålstegn ved tidspunktet for ophøret af den kontrakt om 

reklamefinansieret gadeinventar, der var indgået med Rennes kommune 
- truede med omgående at nedtage alle bybusskure midt om vinteren med henblik på at 

udskyde nedtagningen af gruppens andet inventar 
- nægtede at samarbejde med den nye kontrahent om en bedre samordning af udskiftningen 

af busskure 
- bevarede sit inventar på stedet og udnyttede det kommercielt efter kontraktens udløb  
- tilbød store reklamekunder gratis plads til reklamekampagner i Rennes og forhindrede 

derved More Group France i at markedsføre reklameplads på gadeinventar  
- vedtog diskriminerende takster udelukkende i Rennes kommune med det formål at afholde 

annoncørerne fra at gøre forretninger med konkurrenten, More Group France.  
Konkurrencerådet mente, at en sådan adfærd bidrog til at fastholde Decaux Groups 
monopollignende stilling på det nationale marked for reklamefinansieret gadeinventar og 
pålagde virksomheden en bøde på 700 000EUR.   
 
Beslutning nr. 04-D-48 af 14. oktober 2004 
Efter en klage indgivet af Tenor, en sammenslutning, der repræsenterer teleoperatører, 
pålagde konkurrencerådet France Télécom og SFR en bøde på henholdsvis 18 mio. EUR og 
2 mio. EUR. Konkurrencerådet mente, at disse operatører, som er vertikalt integrerede på 
markederne for fastnet og mobiltelefoni, anvendte en takstpraksis med pristryk, som gjorde, at 
mellemstore virksomheder og store kunder havde tilbud på "fast til mobil" til priser, som var 
uforenelige med de fremherskende opkaldstermineringsgebyrer i deres mobiltelefonisektor 
(de pågældende selskaber var FTM, som blev Orange, og SFR). Tilbuddene var således til 
takster, som ikke dækkede de variable omkostninger ved at levere disse tjenester. Denne 
praksis blev endvidere anvendt i perioden mellem april 1999 og slutningen af 2001, hvor der 
ikke, eller endnu ikke var noget større udbud af alternative løsninger, såsom international 
omdirigering og mobilboks. Dette betød, at nye virksomheder på markedet for fastnettelefoni 
ikke var i stand til at tilbyde virksomhederne konkurrencedygtige priser på faste tjenester til 
Itinéris eller SFR-mobiltelefoner eller via en direkte sammenkobling med FTM- eller SFR-
netværket uden at lide tab. Eftersom Bouygues Télécom ikke havde en dominerende stilling 
på markederne for dirigering af opkald fra faste til mobile telefoner, var det ikke omfattet af 
forbuddet. Konkurrencerådets beslutning er ændret ved en kendelse afsagt af appelretten i 
Paris den 12. april 2005. Klageren, ETNA-sammenslutningen (tidligere Tenor), har indgivet 
en appel mod appelrettens kendelse til den franske højesteret ("Cour de cassation"). 
 
Beslutning nr. 04-D-49 af 28. oktober 2004 
En række centre for kunstig inseminering havde indført metoder til at forhindre kvægavlere i 
frit at vælge den inseminør, der skulle indføre sæd i kvæg i forbindelse med kunstig 
inseminering. Denne praksis havde bl.a. til formål at forhindre kunderne i at vælge dyrlægen 
til at yde denne tjeneste, som så ville blive ydet af specialisten fra det godkendte center, der 
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dækkede kundekredsen. Hvert af de involverede centre, som besad en dominerende stilling i 
sit geografiske område, indlod sig på et eller flere af følgende forhold:  
- nægtede uden rimelig begrundelse at udstede den attest til dyrlægerne, som tillod dem at 

udføre kunstig inseminering 
- gjorde udstedelse af denne attest betinget af, at der blev afgivet konkurrencebegrænsende 

tilsagn, som f.eks. kundegodkendelsesklausuler 
- indførte restriktioner for terapeutiske insemineringstjenester ydet af dyrlæger 
- indførte en eksklusivitetsklausul med hensyn til levering af sæd 
- fastsatte priser, hvor der ikke skelnes mellem prisen på sæden og gebyret for den ydede 

tjeneste 
- anvendte en aftale, der støttes af den nationale sammenslutning af landbrugskooperativer 

for avl og kunstig inseminering (UNCEIA), og som anbefalede medlemmerne at indgå 
aftaler indeholdende konkurrencebegrænsende klausuler, herunder især dem, der tog sigte 
på at begrænse antallet af dyrlægernes kunder.    

Den nationale sammenslutning af privatpraktiserende dyrlæger (SNVEL) indgav en klage til 
konkurrencerådet. Konkurrencerådet pålagde centrene og UNCEIA bøder på mellem 300 og 
71 200 EUR for overtrædelse af handelslovens artikel L 420-1 og EF-traktatens artikel 81 
samt artikel L 420-2 i handelsloven og EF-traktatens artikel 82 og påbød dem at bringe denne 
adfærd til ophør og offentliggøre beslutningen i et landbrugstidsskrift.  
 
Beslutning nr. 04-D-65 af 30. november 2004 
Da konkurrencerådet den 10. april 2001 afgav udtalelse om en klage indgivet af 
økonomiministeriet, påpegede det over for Groupe La Poste, at visse rabatter, som blev ydet 
store kunder i forbindelse med kommercielle kontrakter, svækkede konkurrencen. Eftersom 
konkurrencerådet mente, at La Poste havde undladt at tage hensyn til alle dets henstillinger, 
begyndte det den 1. juli 2002 på eget initiativ at undersøge kontrakterne. Dette resulterede i 
beslutning nr.  04-D-65, hvori konkurrencerådet fandt, at selv om La Poste havde ændret 
nogle af sine kommercielle kontrakter siden 1. januar 2002, blev der fortsat ydet 
tilknytningsrabatter og loyalitetsrabatter indtil den 1. januar 2003 i forbindelse med 
postordresalg, som tegner sig for en meget stor del af omsætningen. I overensstemmelse med 
sin faste praksis behandlede konkurrencerådet dette som misbrug af en dominerende stilling. 
Eftersom La Poste ønskede at "slå en handel af", valgte det ikke at forsvare sin stilling og 
afgav en række specifikke tilsagn om, at det fremover ville afholde sig fra enhver form for 
adfærd, der svækker konkurrencen. I betragtning af disse tilsagn besluttede konkurrencerådet 
at nedsætte den pålagte bøde med 90 %.  
 
Beslutning nr. 04-D-74 af 21. december 2004 
Denne sag omfattede en klage indgivet til konkurrencerådet på grundlag af den praksis, der 
mellem 1993 og 1996 var konstateret på markedet for færgeforbindelser mellem Frankrig og 
Jersey og Guernsey. Denne praksis påvirkede samhandelen mellem medlemsstaterne, idet 
transport til Kanaløerne omfattede europæiske kunder, og de vigtigste konkurrenter var et 
fransk og et britisk selskab.  
Konkurrencerådet mente, at selskaberne Emeraude Lines og Condor Ferries beskæftigede sig 
med en samordnet praksis, der tog sigte på at forhindre, at priserne blev bestemt af 
markedskræfterne. Hovedformålet med denne praksis var holde nye virksomheder ude fra det 
pågældende marked. 
Konkurrencerådet pålagde dog ingen bøde, fordi Emeraude Lines på den ene side er genstand 
for en kollektiv procedure og kun skaber en lille del af omsætningen i Frankrig, og fordi 
Condor Ferries på den anden side ikke skaber nogen omsætning i Frankrig. Da de pågældende 
forhold fandt sted, kunne der efter fransk lovgivning ikke pålægges bøde efter fransk 



 

 39

lovgivning udelukkende på grundlag af den nationale omsætning; det var først efter 2001, at 
den globale omsætning kunne tages i betragtning. 
 
Beslutning nr. 04-D-05 af 24. februar 2004 
Phoenix Pharma, en engrosdistributør af farmaceutiske produkter, indgav en klage til 
konkurrencerådet vedrørende sagens realitet og søgte et foreløbigt retsmiddel med hensyn til 
indkøbskvoter fastsat af de vigtigste farmaceutiske laboratorier på det franske marked. 
Hvad angår tilstedeværelsen af en konkurrencebegrænsende praksis henviste 
konkurrencerådet til Førsteinstansrettens dom i sagen Bayer/Adalat og fandt, at der ikke var 
tegn på viljeoverensstemmelse i forbindelse med en aftale mellem de pågældende laboratorier 
eller mellem disse laboratorier og en eller flere grossister. Det påpegede også, at uanset de 
foranstaltninger, der blev truffet af andre laboratorier, havde hvert af laboratorierne en 
interesse i ensidigt at anvende foranstaltninger, der var beregnet til på den ene side at sætte det 
i stand til at opfylde dets tilsagn til de offentlige myndigheder om at matche forbruget af 
medicinalvarer og på den anden side undgå knaphed som følge af storstilet eksport af 
medicinalvarer.  
Eftersom dette medfører misbrug af en dominerende stilling, mener konkurrencerådet, at det 
ikke på dette stadium af undersøgelsen kan udelukke, at laboratoriernes kvotesystemer 
begrænser konkurrencen på markedet for engrosforsyning med medicinalvarer, navnlig ved at 
skabe en adgangsbarriere. Konkurrencerådet besluttede derfor, at Phoenix Pharma’s sag var 
antagelig. Eftersom betingelserne for at indrømme et midlertidigt retsmiddel imidlertid ikke 
var opfyldt, afviste det Phoenix Pharma’s klage på dette punkt. 
 
Beslutning nr. 04-D-73 af 21. december 2004 
Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) indgav en klage til 
konkurrencerådet over France Télécoms og dets datterselskabers misbrug af en dominerende 
stilling med hensyn til levering af Internet-adgang. Der blev klaget over, at France Télécom 
havde krydssubsidieret sit datterselskab Wanadoo Interactive på bekostning af 
konkurrenterne, havde bagtalt partnerne og benyttet data, som det var i besiddelse af i dets 
egenskab af leverandør af fastnettelefontjenester, for at støtte tilbud afgivet af Wanadoo.  
Ved beslutning nr. 04-D-73 frifandt konkurrencerådet France Télécom og afviste klagen mod 
dets praksis med hensyn til levering af Internet-adgang. Konkurrencerådet tog ikke den 
påstand til følge, at der var foretaget krydssubsidiering, fordi der ikke var bevis for, at 
forskellen mellem de af Wanadoo udbetalte provisioner og France Télécoms reelle 
omkostninger blev dækket af overskudsindtægter fra driften af dets virtuelle monopol på det 
lokale kredsløb og ikke af midler akkumuleret af den traditionelle operatør inden for dens 
øvrige konkurrerende aktiviteter. Ligeledes gav konkurrencerådet ikke medhold i klagen over 
aggressiv prispolitik eller permanent forstyrrelse af markedet og afviste de øvrige klager af 
proceduremæssige årsager. 
 
Beslutning nr. 04-D-76 af 22. december 2004 
Digitechnic indgav en klage til konkurrencerådet over Microsoft, hvori det blev anført, at 
Microsofts praksis omfattede en nægtelse af at give licens til Pack Office Pro (fra januar 1995 
til juni 1996) og en efterfølgende diskriminerende prispolitik (fra juni 1996 til maj 1998). Ved 
beslutning nr. 04-D-76 afviste konkurrencerådet klagen, fordi klageren ikke havde påvist, at 
Microsoft mellem 1995 og 1998 havde fulgt en praksis, der begrænsede salget af Pack Office 
Pro, og som havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen på markedet for salg af 
computere.   

Irland 
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I 2004 anlagde konkurrencemyndigheden sag vedrørende artikel 81/82: Competition Authority 
mod John O’Regan and Ors [2003 No 8608P]. Sagen angik en påstået overtrædelse af EF-
traktatens artikel 81 og 82 og deres nationale modstykker, §§ 4 og 5 i konkurrenceloven af 
2002 (Competition Act 2002). 
 
I sagen Competition Authority mod John O’Regan and Ors. ("ILCU") hævdede 
konkurrencemyndigheden, at ILCU havde misbrugt sin dominerende stilling ved at nægte 
ikke-tilsluttede låneforeninger adgang til sin opsparingsbeskyttelsesordning. Det blev anført, 
at nægtelsen udgjorde misbrug af ILCU's dominerende stilling, idet ILCU var den eneste 
udbyder af en opsparingsbeskyttelsesordning for låneforeninger. Konkurrencemyndigheden 
påstod endvidere, at ILCU's aktiviteter svarede til en konkurrencebegrænsende aftale med 
kombinationsklausuler.  
 
Konkurrencemyndigheden ønskede oprindelig et midlertidigt forbud for at afholde ILCU og 
de individuelle sagsøgte fra at indføre eller implementere en ordning eller et arrangement, der 
havde til formål eller til følge at støtte ILCU's regler og/eller beslutninger vedrørende 
fortabelse af adgang og manglende tilbagebetaling fra SPS i forbindelse med en låneforenings 
ophævelse af tilknytningen. Efter at ILCU havde afgivet tilsagn i forbindelse hermed, var der 
imidlertid ikke behov for det midlertidige forbud.  
 
Retten fandt, at ILCU havde overtrådt § 4 (konkurrencebegrænsende aftale) og § 5 (misbrug 
af dominerende stilling) i konkurrenceloven af 2002, og at ILCU's aktiviteter var i strid med 
EF-traktatens artikel 81 og 82, idet de aktiviteter, der var klaget over, ville have kunnet 
påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. ILCU's aktiviteter opfyldte ikke kravene i 
artikel 81, stk. 3, og kunne ikke begrundes objektivt efter artikel 82.  
 
I fortsættelse af rettens afgørelse bestemte retten, at de sagsøgte skulle tillade ikke-tilknyttede 
låneforeninger, som er baseret i staten, at deltage i opsparingsbeskyttelsesordningen på 
samme vilkår og betingelser som tilknyttede låneforeninger. Landsrettens afgørelse er nu 
appelleret af ILCU til højesteret. 

Nederlandene 
Nordsørejer 

Beslutningen afslutter en administrativ appelprocedure, hvor den nederlandske 
konkurrencemyndighed ("NMa") skulle genoverveje sin beslutning af 14. januar 2003 på 
grundlag af en udtalelse fra uafhængige eksperter. I den nye beslutning stadfæstes de bøder, 
der er pålagt fire nederlandske producentorganisationer, tre tyske (sammenslutninger af) 
producentorganisationer, en dansk producentorganisation og tre engroshandelsvirksomheder i 
fiskerisektoren for overtrædelse af både § 6 i den nederlandske konkurrencelov og EF-
traktatens artikel 81. Alle parter var involveret i aftaler inden for rammerne af de såkaldte 
trilaterale konsultationer om begrænsninger af fangster og minimumspriser for nordsørejer 
(crangon crangon) i 1998-2000. Kun de nederlandske producentorganisationer og 
-virksomheder var også involveret i en boykot med det formål at forhindre en ny 
handelsvirksomhed i at købe nordsørejer på nederlandske fiskeauktioner i efteråret 1999. 
Bøderne tager kun højde for virkningerne på det nederlandske marked og beløber sig til i alt 
6 176 000 EUR (en betydelig nedsættelse i forhold til beslutningen fra 2003). Beslutningen 
fra 2003 omstødes med hensyn til de fem mindre handelsvirksomheder: efter en fornyet 
overvejelse af dokumentationen for deres særlige rolle mente den nederlandske 
konkurrencemyndighed, at de ikke deltog i nogen af overtrædelserne på en sådan måde, at der 
etableres en aftale om samordnet adfærd i henhold til EF-traktatens artikel 81.  
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Det forhold, at nederlandske multinationale handelsvirksomheder og nederlandske, tyske og 
danske producentorganisationer deltager i de trilaterale konsultationer (dækker en stor del af 
efterspørgslen og udbuddet af nordsørejer), samt aftalernes alvorlige karakter (fangstkvoter og 
prisfastsættelse) viser, at samhandelen helt sikkert påvirkes. Hvad angår den anden 
overtrædelse, var kun de nederlandske parter involveret i boykotaktionen, og aktionen var 
begrænset til køb på nederlandske auktioner. Den virksomhed, der var mål for boykotten, 
eksporterede imidlertid nederlandske fiskeriprodukter til andre medlemsstater. Som følge 
heraf kunne udenlandske handelsvirksomheder have undladt at købe rejer på det nederlandske 
marked. I beslutningen af 14. januar 2003 blev de involverede parter kun pålagt en bøde for at 
have overtrådt den nederlandske konkurrencelov. Hvad angår forordning 1/2003 fastslås det i 
denne beslutning om de administrative appeller, at samhandelen mellem medlemsstaterne rent 
faktisk påvirkes, og dermed også at EF-traktatens artikel 81 overtrædes, uden at bøden dog 
forhøjes (eftersom de vigtigste nederlandske og europæiske konkurrenceregler er 
sammenfaldende).  
 
Parternes indsigelser med henvisning til EU's fælles fiskeripolitik afvises. Det anføres, at den 
form for markedsinterventioner, der er aftalt i de trilaterale konsultationer, ikke bidrager til 
målsætningerne i EF-traktatens artikel 33. De er ikke begrundet med den fælles organisering 
af markedet og beskyttes ikke af forordning nr. 26. Forordning 1767/2004 (om ændring af 
forordning 2318/2001) om (proceduren for) anerkendelse af tværnationale sammenslutninger 
af producentorganisationer (som trådte i kraft den 21. oktober 2004) giver ikke anledning til 
en anden vurdering. 
 
Mobiloperatører 
Denne beslutning afslutter en administrativ appelprocedure mod den beslutning, 
generaldirektøren for konkurrencemyndigheden traf den 30. december 2002, og hvori de fem 
mobiltelefonnetoperatører i Nederlandene (KPN Mobile, Vodafone Libertel, Orange (tidligere 
Dutchtone), Telfort (tidligere O2) og T-Mobile (tidligere Ben)) blev pålagt bøder for 
overtrædelse af § 6 i konkurrenceloven (det nationale modstykke til EF-traktatens artikel 81). 
Overtrædelsen består i en samordnet praksis og/eller aftale mellem operatørerne om 
justering/nedsættelse af det standardtilslutningsgebyr (bonus), som de betaler forhandlerne for 
at tegne forudbetalings- og efterbetalingsabonnementer på mobiltelefoni. På grundlag af 
skriftlig dokumentation og erklæringer fra mobiloperatørernes salgsdirektører konkluderes 
det, at samordningen fandt sted og/eller aftalen blev indgået på et møde i sommeren 2001. De 
pågældende operatører havde til hensigt at påvirke hinandens adfærd og/eller afslørede deres 
påtænkte adfærd med hensyn til tilslutningsgebyrer til forhandlerne og tidsplanen for en 
(væsentlig) nedsættelse af disse gebyrer. Det konkluderes endvidere, at de satte den 
samordnede praksis og/eller aftalen i kraft ved at sænke standardtilslutningsgebyrerne til 
forhandlerne til omtrent det samme niveau og på omtrent samme tidspunkt. Dette blev anset 
for en meget alvorlig overtrædelse, og der blev pålagt bøder i størrelsesordenen fra 
6 mio. EUR til 31 300 000 EUR.  
 
Alle fem operatører appellerede beslutningen. Efter at have indhentet udtalelse fra en udpeget 
uafhængig rådgivende komité stadfæster generaldirektøren, at der er sket et (materielt) brud 
på § 6 i konkurrenceloven, bortset fra, at det nu (kun) betegnes en samordnet praksis. Som 
konsekvens af forordning 1/2003, der fik virkning fra den 1. maj 2004, anses de fem 
operatørers adfærd, som er beskrevet i beslutningen af 30. december 2002, endvidere for en 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81. Vurderingen efter EF-traktatens artikel 81 svarer til 
vurderingen efter § 6 i konkurrenceloven bortset fra begrebet vedrørende indvirkning på 
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samhandelen mellem medlemsstater. Hvad angår sidstnævnte, konkluderes det, at den 
samordnede adfærd kunne have en betydelig indvirkning på samhandelen mellem staterne, 
idet den indirekte påvirker salget af mobiltelefoniabonnementer (forudbetalings- og 
efterbetalingsabonnementer) og derfor mobiltelefonitrafikken (både den nationale og 
internationale) og forhandlernes investerings- og etableringsbeslutninger (herunder 
forhandlere med hovedkontor uden for Nederlandene).  
 
Bøderne blev imidlertid nedsat (betydeligt) til mellem 4 492 000 EUR og 14 828 000 EUR, 
fordi omsætningen i forbindelse med overtrædelsen (som lå til grund for bødens grundbeløb) 
ikke var fastslået tilstrækkelig nøjagtigt i den første beslutning. Den parallelle anvendelse af 
EF-traktatens artikel 81 ved siden af § 6 i konkurrenceloven medfører ikke en forhøjelse af 
bøderne, fordi de i dette tilfælde anses for at være tilstrækkelige for begge overtrædelser. De 
vigtigste nederlandske og europæiske konkurrenceregler er sammenfaldende, og 
indvirkningen på samhandelen berettiger ikke i sig selv en forhøjelse af bøderne. 
Virkningerne af overtrædelserne er desuden begrænset til Nederlandenes marked, og den 
pågældende omsætning er opnået i Nederlandene. 
 
Vikarer og kontraktansatte 
Konkurrencemyndigheden pålagde Stichting Financiële Toetsing (SFT) en bøde på 
10 000 EUR for overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 og dens modstykke i den 
nederlandske lovgivning (§ 6 i den nederlandske konkurrencelov) mellem oktober 1998 og 
september 2001. SFT er en virksomhed, som har et register, hvori vikarbureauer kan blive 
registreret, hvis de opfylder visse finansielle kriterier. Formålet med registeret er i et vist 
omfang at give vikarbureauernes kunder en "garanti" for, at de registrerede bureauer er 
seriøse.  
 
Det sker regelmæssigt, at vikarbureauerne ikke har det personale, kunderne ønsker. De 
ansætter derfor personale fra andre bureauer for at levere dette personale til deres kunder. I 
henhold til SFT's regler er det ikke tilladt registrerede bureauer (ca. 67 % af alle nederlandske 
bureauer er registreret) at ansætte personale (og derefter levere dette personale til deres 
kunder) fra bureauer, som ikke er registreret. Bureauer uden en filial i Nederlandene havde 
ikke lov til at blive registreret. SFT's regler forbød endvidere registrerede bureauer at ansætte 
personale (og derefter levere dette personale til deres kunder) fra bureauer, som var registreret 
i et register, der gav tilsvarende garantier, hvis disse bureauer ikke havde en filial i 
Nederlandene. Der var således en mangel på åbenhed i SFT's system, og samtidig undlod SFT 
at acceptere tilsvarende garantier afgivet af et andet system. Som følge heraf var bureauer 
uden en filial i Nederlandene ikke i stand til at ansætte personale fra bureauer, der var 
registreret hos SFT, hvilket stillede udenlandske bureauer ugunstigt i forhold til bureauer, der 
er etableret i Nederlandene. 

Sverige 
ADSL 
I december 2004 indgav konkurrencemyndigheden en stævning til Stockholm byret 
vedrørende den førende nationale teleoperatør. Ifølge konkurrencemyndigheden har selskabet 
misbrugt sin dominerende stilling ved at begrænse konkurrencen på det svenske marked for 
ADSL-tjenester. Selskabet ejer det offentlige fasttelefonnet, som omfatter alle husstande i 
landet. Det benytter nettet til at sælge sine egne teletjenester til forbrugerne, men tilbyder også 
andre operatører adgang til det.  
 



 

 43

På grund af en lang række klager fra andre teleoperatører undersøgte 
konkurrencemyndigheden markedssituationen og fandt, at selskabets konkurrenter havde 
været udsat for en margenstramning. Dette betyder, at margenen (forskellen mellem 
detailprisen og engrosprisen) er utilstrækkelig til at drive virksomhed på detailmarkedet. 
Margenen mellem detail- og engrosprisen dækkede ikke selskabets grænseomkostninger for 
detailsalg. 
 
Ifølge konkurrencemyndigheden har selskabet misbrugt sin dominerende stilling på 
engrosmarkedet for at styrke sin stilling på detailmarkedet. Dette har hæmmet konkurrencen 
på markedet. Konkurrencemyndigheden fandt, at selskabet misbrugte sin dominerende stilling 
fra april 2000 til og med januar 2003. Konkurrencemyndigheden bad retten om at idømme en 
bøde på 144 mio. SEK.  
 
Autohjælp 
I oktober 2004 indgav konkurrencemyndigheden en stævning til Stockholm byret vedrørende 
et moderselskab (en almennyttig forening) og dets helejede datterselskab i autohjælpbranchen. 
Medlemmerne af den almennyttige forening er virksomheder, som tilbyder autohjælp. 
Foreningen udøver ikke selv autohjælpaktiviteter. Medlemmerne af den almennyttige 
forening forpligter sig ved medlemskabet til at indgå en samarbejdsaftale med det helejede 
datterselskab. Grunden til stævningen var, at moderselskabet og dets helejede datterselskab i 
en beslutning truffet af en sammenslutning af virksomheder i november 2002 – forsætligt eller 
uagtsomt – havde overtrådt forbuddene i § 6 i den svenske konkurrencelov og EF-traktatens 
artikel 81, stk. 1, ved at aftale eller i hvert fald anbefale priser på visse autohjælptjenester i 
perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001.  
 
Autohjælpvirksomheder, som er medlem af den almennyttige forening, skal anses for at være 
konkurrenter, idet de arbejder på samme niveau. Prisaftalen er derfor en horisontal prisaftale. 
Den almennyttige forening og dens helejede datterselskab blev anset for en integreret 
økonomisk enhed ud fra et konkurrenceretligt synspunkt. Konkurrencemyndigheden bad 
retten om at idømme den almennyttige forening en bøde på 20 000 SEK og det helejede 
datterselskab en bøde på 1 mio. SEK som følge af ulovligt prissamarbejde.  
 
Bitumen I 
I december 2004 indgav konkurrencemyndigheden en stævning til Stockholm byret 
vedrørende to olieselskaber for ulovligt samarbejde på markedet for bitumen (bindemidlet i 
asfalt). Samarbejdet mellem selskaberne begyndte i 1999, da det ene af selskaberne forsøgte 
at komme ind på det svenske marked for bitumen, som i høj grad domineres af det andet 
selskab. Det nye selskab behøvede ikke at konkurrere om priser og andre faktorer, idet det 
havde en aftale med det andet selskab. Ifølge aftalen garanterede dette selskab det nye selskab 
en vis andel af salget og kunderne. Derved undgik man priskonkurrence på markedet, og 
selskaberne var i stand til at fastholde priserne. 
 
Ud over at det ene olieselskab skulle have deltaget i et ulovligt kartel, anklager 
konkurrencemyndigheden det også for at have misbrugt sin dominerende stilling på markedet 
ved at anvende forretningsbetingelser, der diskriminerer mod andre selskaber og således 
begrænser adgangen til markedet. Konkurrencemyndigheden bad retten om at idømme en 
bøde på i alt 394 mio. SEK, hvoraf det ene selskab skulle betale 205 mio. SEK og det andet 
selskab 189 mio. SEK.  
 
Bitumen II 
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I oktober 2004 accepterede den svenske konkurrencemyndighed i en beslutning en række 
tilsagn fra parterne i en sag angående en overtrædelse, som vedrørte en klausul i en lejeaftale 
fra 1997 mellem parterne om det største system for oplagring af bitumen i Sverige. Indtil 
1997 blev et depot i en svensk by anvendt af flere olieselskaber. I løbet af lejeaftalen mellem 
parterne har andre olieselskaber udtrykt interesse for at leje et bitumendepot i det relevante 
område. 
 
Klausulen har bevirket, at depotet med det største salg i Sverige ikke har været tilgængeligt 
for de faktiske og potentielle konkurrenter inden for et rimeligt tidsrum. Klausulen var derfor 
en hindring for potentielle nye deltagere og for etablerede konkurrenters muligheder for at 
ekspandere på markedet. Aftalen blev derfor anset for en overtrædelse af EF-traktatens 
artikel 81 og 82. Virkningen af overtrædelsen var mærkbar på alle relevante markeder, 
hovedsagelig som følge af parternes markedsandele på deres respektive markeder.  
 
Den svenske konkurrencemyndighed fandt, at begrænsningen af konkurrencen påvirker 
samhandelen mellem medlemsstaterne, fordi bitumen egner sig for handel mellem 
medlemsstaterne, der er en betydelig omsætning af produkterne, parterne har store 
markedsandele, og aftalen forhindrer adgangen til det vigtigste bitumendepot i Sverige. Som 
følge af depotsystemets betydning har misbruget påvirket en væsentlig del af fællesmarkedet, 
jf. EF-traktatens artikel 82. Den svenske konkurrencemyndighed fandt derfor, at EF-traktatens 
artikel 81 og 82 finder anvendelse. 
 
Efter at have modtaget en klagepunktsmeddelelse har parterne fjernet betingelsen i klausulen 
og erstattet den med en ny betingelse. Konkurrencemyndigheden har i overensstemmelse med 
§ 23a i den svenske konkurrencelov accepteret dette tilsagn fra parterne.  
 
2. De nationale domstoles anvendelse af EU's konkurrenceregler 

Konkurrencemyndighederne i Den Tjekkiske Republik, Estland, Grækenland, Irland, Italien, 
Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, 
Slovakiet og Finland har ikke indberettet domstolsafgørelser efter EU's konkurrenceregler. 
Konkurrencemyndighederne i følgende medlemsstater har indberettet sådanne afgørelser: 

Belgien 
1. Appelretten i Bruxelles, dom af 28. september 2004 (Lodiso mod SPRLU Monde) 

 
Ifølge artikel 42a i lov om beskyttelse af den økonomiske konkurrence, som samordnet den 
1. juli 1999, skal den ret, som har fået forelagt en sag, hvor løsningen af en strid afhænger af 
lovligheden af en konkurrencemæssig praksis, opsætte domsafsigelsen og forelægge 
spørgsmålet for appelretten i Bruxelles. 
 
I sin dom af 28. september 2004 svarede appelretten i Bruxelles på et præjudicielt spørgsmål, 
som var blevet forelagt af retten i første instans i Tournai (Hainaut). 
 
Førsteinstansrettens spørgsmål lød således: "Er arkitektsammenslutningens etiske standard 
nr. 2, herunder især artikel 4, i strid med artikel 81 og 82 i Amsterdam-traktaten (tidligere 
artikel 85 og 86 i Rom-traktaten) og bestemmelserne i loven af 1. juli 1999 om beskyttelse af 
den økonomiske konkurrence, og skal de derfor anses for automatisk at være ugyldige?" 
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Dette spørgsmål opstod i en strid mellem en arkitekt og virksomheden SPRLU Monde 
(Monde) om betaling af arkitektens honorarer. Arkitektsammenslutningens bestyrelse havde 
fastsat en anbefalet mindstetarif for arkitekters honorarer. Tariffen betegnes "etisk standard 
nr. 2". Kontrakten om det arbejde, der skulle udføres af arkitekten, indeholdt et antal 
bestemmelser, hvori der henvises til etisk standard nr. 2. Monde hævdede, at etisk standard 
nr. 2 og derfor aftalen mellem Monde og arkitekten var ugyldig. 
 
I sin beslutning af 24. juni 2004 fandt Kommissionen, at "den belgiske 
arkitektsammenslutning fra den 12. juli 1967 til den 21. november 2003 havde overtrådt EF-
traktatens artikel 81, stk. 1, ved i en beslutning af 12. juli 1967, som ændret i 1978 og 2002, at 
fastsætte og offentliggøre en mindstetarif for honorarer, kendt under betegnelsen etisk 
standard nr. 2". Arkitektsammenslutningen blev pålagt en bøde på 100 000 EUR. 
 
På baggrund af denne beslutning fandt appelretten derfor som svar på det præjudicielle 
spørgsmål (der var ikke indgivet appel mod Kommissionens beslutning), at etisk standard 
nr. 2 automatisk var ugyldig efter EF-traktatens artikel 81. 
 

2. N.V. MSA mod Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: anmodning om 
midlertidige foranstaltninger 

 
Ifølge artikel 85, stk. 1, første led, i lov om beskyttelse af den økonomiske konkurrence7 skal 
følgende krav være opfyldt, for at formanden kan træffe midlertidige foranstaltninger med det 
formål at standse en konkurrencebegrænsende praksis: 
 

• tilstedeværelsen af en klage, således at den konkurrencebegrænsende praksis er 
genstand for en undersøgelse. Den ansøgende part skal ligeledes have en direkte og 
umiddelbar interesse 

 
• den tilsyneladende tilstedeværelse af en forbudt konkurrencebegrænsende praksis, i 

dette tilfælde en konkurrencebegrænsende aftale i strid med artikel 2 i loven om 
beskyttelse af den økonomiske konkurrence 

 
• det presserende behov for at undgå en situation, der kan resultere i en alvorlig, 

umiddelbar og uoprettelig skade for de virksomheder, hvis interesser påvirkes af den 
pågældende praksis, eller være til skade for de almindelige økonomiske interesser. 

 
N.V. MSA er et selskab, der driver en reklame- og PR-virksomhed, herunder afholdelse af 
varemesser. To gange om året afholder det en "international kunst- og antikmesse", den ene i 
Knokke i august og den anden i Brügge i slutningen af oktober og begyndelsen af november. 
Det kongelige lav af flamske antikvitetshandlere er en brancheforening, der afholder 
antikmesser i Knokke og Gent. Når lavet beslutter at afslutte sin egen antikmesse i Knokke, 
forbyder det sine medlemmer at deltage i messerne i Knokke eller Brügge, som ikke 
organiseres af lavet. Den 24. juni 1998 indgav MSA en klage herover til konkurrencerådet og 
bad formanden for konkurrencerådet om at træffe midlertidige foranstaltninger. 
 
Beslutning nr. 2002-V/M-38 af 27. maj 2002 truffet af formanden for konkurrencerådet om 
foreløbige foranstaltninger som ønsket af N.V. MSA/lavet af flamske antikvitetshandlere 
 

                                                 
7 Lov om beskyttelse af den økonomiske konkurrence, som samordnet den 1.7.1999. 
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Formanden for konkurrencerådet blev anmodet om at pålægge lavet, som en midlertidig 
foranstaltning, at ophæve sin beslutning om forbuddet og underrette sine medlemmer herom. 
Formanden for konkurrencerådet var af den opfattelse, at klagen fra N.V. MSA var 
tilstrækkelig detaljeret og beskrev den pågældende konkurrencepraksis tilstrækkelig klart, og i 
modsætning til, hvad konkurrencemyndigheden havde fremført i sin udtalelse, erklærede han i 
en beslutning af 27. maj 2002, at anmodningen om, at der træffes midlertidige 
foranstaltninger, var antagelig. Før der blev afsagt en kendelse om gyldigheden af 
anmodningen, blev sagen henvist til konkurrencemyndigheden med henblik på en yderligere 
undersøgelse. Det blev derfor krævet, at der skulle udarbejdes en supplerende 
undersøgelsesrapport om anmodningen om midlertidige foranstaltninger, og at især følgende 
to forhold skulle undersøges yderligere: 
 
- tilstedeværelsen af en prima facie-overtrædelse af loven om beskyttelse af den 

økonomiske konkurrence 
 
- tilstedeværelsen af en situation, der kan resultere i en alvorlig, umiddelbar og uoprettelig 

skade for den virksomhed, hvis interesser påvirkes af den pågældende praksis, eller være 
til skade for de almindelige økonomiske interesser, og som hurtigst muligt må 
forhindres. 

 
Beslutning nr. 2002-V/M-95 af 24. december 2002 truffet af formanden for konkurrencerådet 
om vedtagelse af midlertidige foranstaltninger som ønsket af N.V. MSA/lavet af flamske 
antikvitetshandlere 
 
Den 24. december 2002 besluttede formanden, for så vidt angår tilstedeværelsen af en prima 
facie-overtrædelse af loven om beskyttelse af den økonomiske konkurrence, at lavet var en 
sammenslutning af virksomheder, og at dets beslutninger skulle anses for beslutninger truffet 
af en sammenslutning af virksomheder i henhold til artikel 2, stk. 1, i loven om beskyttelse af 
den økonomiske konkurrence. De relevante beslutninger blev anset for 
konkurrencebegrænsende, idet der var nedlagt forbud mod, at medlemmerne deltager i messer 
organiseret af N.V. MSA. For så vidt angår det andet forhold, konkluderede formanden, at 
skaden var alvorlig, umiddelbar og uoprettelig, at skaden tydeligvis hang sammen med den 
praksis, der blev klaget over, og at kravet om sagens hastende karakter også var opfyldt. 
Formanden for konkurrencerådet erklærede derfor, at anmodningen om, at der skulle træffes 
midlertidige foranstaltninger, var velbegrundet, og gav ordre til, at den beslutning, der var 
truffet af lavet af flamske antikvitetshandlere, skulle ophæves. Endvidere blev det påbudt 
lavet at underrette alle sine medlemmer om konkurrencerådets beslutning ved anbefalet brev 
og ved at offentliggøre den del af beskatningen, der indeholder de dispositive bestemmelser, 
på lavets website. 
 
Appelretten i Bruxelles, dom af 29. december 2004 
 
Lavet appellerede de beslutninger, som formanden for konkurrencerådet havde truffet den 
27. maj 2002 og 24. december 2002 om midlertidige foranstaltninger i henhold til artikel 35 i 
loven om beskyttelse af den økonomiske konkurrence. Eftersom der blev henvist til begge 
beslutninger i samme anmodning om midlertidige foranstaltninger, afsagde retten kendelse i 
en enkelt dom. 
 
Appellen mod beslutningen af 27. maj 2002 om midlertidige foranstaltninger i henhold til 
artikel 35 i loven om beskyttelse af den økonomiske konkurrence blev erklæret for uantagelig, 
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fordi lavet ikke kunne bevise, at de øvrige parter var blevet underrettet om, at der var indgivet 
appel. 
 
Appellen mod beslutningen af 24. december 2002, som ligeledes vedrørte midlertidige 
foranstaltninger i henhold til artikel 35 i loven om beskyttelse af den økonomiske 
konkurrence, blev imidlertid erklæret antagelig. 
 
Appelretten i Bruxelles har fuld kompetence, når den afsiger dom om appeller mod 
beslutninger truffet af konkurrencerådet eller dets formand. Dette betyder imidlertid ikke 
nødvendigvis, at sagen definitivt er frataget konkurrencerådet eller dets formand. 
 
Lavet anførte i sin appel, at det forbud, der blev gjort indsigelse imod, skulle være blevet 
ophævet på generalforsamlingen den 7. december 1999, men i referatet af mødet kan der ikke 
findes nogen udtrykkelig beslutning herom. 
 
Retten konkluderede, at formanden korrekt havde besluttet, at forbuddet øjensynligt udgjorde 
en overtrædelse af forbuddet mod karteller i artikel 2 i loven om beskyttelse af den 
økonomiske konkurrence. Retten bemærkede imidlertid, at siden vedtagelsen af den omstridte 
beslutning, skulle der tages højde for første punktum i artikel 3, stk. 2, i forordning 1/2003, 
hvor det hedder: 
 
"Anvendelsen af national konkurrenceret må ikke føre til forbud mod aftaler, vedtagelser 
inden for virksomhedssammenslutninger og samordnet praksis, som kan påvirke samhandelen 
mellem medlemsstater, men som ikke begrænser konkurrencen som omhandlet i traktatens 
artikel 81, stk. 1, eller som opfylder betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3, eller som er 
omfattet af en forordning med henblik på anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3." 
 
Appelretten var med andre ord af den opfattelse, at anvendelsen af den belgiske nationale ret 
ikke må føre til forbud mod vedtagelser inden for virksomhedssammenslutninger, der er 
tilladt efter europæisk ret. Hvis lavets omstridte beslutning ikke falder ind under 
kartelforbuddet i EF-traktatens artikel 81, må den tilsyneladende overtrædelse af artikel 2 i 
loven om beskyttelse af den økonomiske konkurrence ifølge retten ikke forbydes, og de 
påbudte foranstaltninger må ikke opretholdes. 
 
Retten undersøgte herefter, om den omstridte beslutning falder ind under EF-traktatens 
artikel 81, og fastslog, at det ikke kan antages, at det omstridte forbuds indvirkning på 
konkurrencen inden for Fællesskabet er mærkbar. Ifølge retten er det omstridte forbud derfor 
ikke en vedtagelse inden for virksomhedssammenslutninger, som er forbudt efter EF-
traktatens artikel 81, stk. 1. 
 
Eftersom den nationale konkurrenceret ikke må resultere i forbud mod noget, som ikke er i 
strid med EF-traktatens artikel 81, fastslog retten, at formandens omstridte beslutning ikke 
kunne opretholdes. 
 
Appelretten erklærede appellen mod den beslutning, som formanden for konkurrencerådet 
havde truffet den 27. maj 2002, for uantagelig. Appellen mod den beslutning, som formanden 
for konkurrencerådet havde truffet den 24. december 2002, blev erklæret for antagelig og 
velbegrundet. 
 



 

 48

3. Dom afsagt af appelretten i Bruxelles den 29. september 2004 (Gema Plastics mod 
V.Z.W. Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch Instituut voor 
Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, N.V. 
Pipelife Belgium og N.V. Wavin Belgium) 

 
I sin dom af 29. september 2004 afsagde appelretten i Bruxelles kendelse om, hvorvidt en 
anmodning om midlertidige foranstaltninger, som Gema Plastics havde indgivet til den 
belgiske konkurrencemyndighed, var antagelig. 
 
Anmodningen var rettet mod den nye belgiske "Benor-gennemførelsesforordning (TR 1401)", 
som fastsætter den minimale indstiksdybde for PVC-afløbskomponenter, for at disse kan 
anvende "Benor"-mærket. Denne belgiske norm fastsætter imidlertid en større dybde end den 
europæiske norm ("EN 1401-1 og NBN EN 1401-1"). Ifølge Gema Plastics er formålet med 
den belgiske norm at fjerne konkurrencen på det belgiske marked fra producenter eller 
leverandører af komponenter, som ikke skal kunne indstikkes i en sådan dybde, og den er 
derfor i strid med artikel 2, stk. 1, i den belgiske føderale lov om beskyttelse af konkurrencen 
i erhvervslivet og EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Formanden for den belgiske 
konkurrencemyndighed fandt, at anmodningen om midlertidige foranstaltninger var 
uantagelig, fordi ansøgeren ikke opfyldte den krævede betingelse, dvs. at vedkommende 
skulle have en umiddelbar og ægte interesse i henhold til artikel 35 i den belgiske lov om 
beskyttelse af konkurrencen i erhvervslivet. Appelretten fandt imidlertid, at formanden for 
konkurrencemyndigheden anvendte en alt for restriktiv definition, og at Gema virkelig havde 
en umiddelbar og ægte interesse. De nødvendige betingelser - at sagen skal medføre alvorlig, 
umiddelbar og uoprettelig skade og kræve omgående foranstaltninger - var imidlertid ikke 
opfyldt. Appelretten besluttede derfor, at anmodningen om midlertidige foranstaltninger var 
antagelig, men ubegrundet. 

 
4. Handelsretten i Mons, dom af 23. december 2004, S.P.R.L. Lust Automobiles mod 

DaimlerChrysler A.G. Stuttgart og S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 
 
S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), en uafhængig forhandler af Mercedes-køretøjer, anlagde 
sag mod DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) og S.A. DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourg (DCBL) for overtrædelse af EU's konkurrenceregler. 
 
Lust anklagede DCBL og DCAG for at begrænse: 
 
(1) parallelimport, navnlig ved at forhindre Lust i at få leverancer fra udenlandske 

Mercedes-forhandlere 
 
(2) salg via en autoriseret mellemmand, navnlig ved at lægge pres på Mercedes-

forhandleren i Charleroi, Car & Truck Charleroi, for at få denne til at annullere ordrer, 
når Lust kun optrådte som agent for en endelig kunde. 

 
Hvad angår begrænsningen af parallelimport, fandt handelsretten i Mons, at selv om salg fra 
en autoriseret distributør til en ikke-autoriseret forhandler var forbudt i forbindelse med 
distributionskontrakter mellem DCAG's nationale datterselskaber og forhandlere eller agenter 
i de forskellige lande i EU, var denne form for klausul tilladt efter de tre EU-forordninger 
vedrørende salg af motorkøretøjer (forordning 123/85 - artikel 3, stk. 10, forordning 1475/95 - 
artikel 3, stk. 10, og forordning 1400/2002 - artikel 4, stk. 1, litra b), nr. iii)), og at klausulen 
derfor var i overensstemmelse med fællesskabsretten. 
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Hvad angår begrænsningen af salg via en autoriseret mellemmand, bad retten 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourg om at fremlægge en kopi af den nugældende 
forhandleraftale med de belgiske forhandlere, der tilhører Mercedes-nettet, ledsaget af den 
nødvendige dokumentation til at påvise, hvornår den trådte i kraft, og at den rent faktisk er 
bindende for forhandlerne, og krævede høring af vidner med henblik på at fastslå, om: 
 
"S.A. Car & Truck Charleroi annullerede ordre 1168 og 1169 af 29. maj 2000 efter instruks 
fra DaimlerChrysler Belgium Luxembourg og/eller DaimlerChrysler A.G. Stuttgart eller på 
grundlag af cirkulærer eller skriftlige instrukser fra dem." 
 
Danmark 
 
Den 18. august 2004 afsagde Konkurrenceankenævnet en kendelse, hvorved 
Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 i sagen vedrørende Bogbranchens 
Fællesråd blev ophævet. I Konkurrencerådets annullerede afgørelse blev det konkluderet, at 
Bogbranchens Fællesråd overtrådte EF-traktatens artikel 81, idet de administrerer en 
handelsaftale i den danske bogbranche, som forhindrer boghandlere i andre lande i at sælge 
danske bøger til forbrugere i Danmark uden at overholde de faste priser i Danmark. 
 
Danmark og andre lande i EU har faste priser på bøger (aftalebaseret eller lovbaseret), mens 
andre lande har frie priser. Denne situation indebærer visse problemer i samhandelen mellem 
lande med faste priser og lande med frie priser. 
 
Konkurrencerådet har anført, at ifølge EU-praksis kan faste priser i samhandelen med bøger 
mellem EU-landene accepteres i tilfælde, hvor parten, der kræver de faste priser overholdt, 
kan bevise, at den efterfølgende reimport alene er motiveret med omgåelse af fastpris-
systemet. Konkurrencerådet konkluderede, at en generel håndhævelse af faste priser ved 
reimport derfor er i strid med EF-traktatens artikel 81. 
 
I ankesagen baserede Konkurrenceankenævnet sin kendelse på et brev af 12. november 1998 
fra Kommissionen til kulturministrene i EU angående Kommissionens syn på 
overensstemmelsen mellem EF-traktatens artikel 81 og de nationale fastprisordninger for 
bøger i EU. Konkurrenceankenævnet fandt, at i henhold til dette brev indebar den danske 
aftale om faste bogpriser ikke nogen væsentlig påvirkning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og at aftalen derfor faldt uden for anvendelsesområdet for EF-traktatens 
artikel 81. Konkurrenceankenævnet afsagde derfor en kendelse, hvorved Konkurrencerådets 
afgørelse blev ophævet. 
 

Tyskland 
Landgericht Berlin, 13.01.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Tankstationsforhandleraftaler ikke ugyldige som følge af konkurrencebegrænsende langsigtet 
eneret; som agentkontrakter er de ikke omfattet af EF-traktatens artikel 81; i mangel af en 
konkurrencebegrænsning efter § 18 i GWB (tidligere version) er de ikke omfattet af § 34 i 
GWB (tidligere version).  
(EF-traktatens artikel 81; §§ 134 og 138 i BGB) 
 
Landgericht Mainz, 15.01.2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
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Intet erstatningssøgsmål for betaling af alt for høje priser for vitaminer som følge af sagsøgtes 
deltagelse i et verdensomspændende vitaminkartel, som fastslået af Kommissionen med 
bindende virkning for retten, for så vidt som sagsøger som kunde ikke er omfattet af 
beskyttelsen i kartelforbuddet i §§ 1 og 33 i GWB og § 123, stk. 2, i BGB, læst i forbindelse 
med EF-traktatens artikel 81, som følge af priskartellets manglende "målrettethed".  
(EF-traktatens artikel 81, §§ 1 og 33 i GWB, § 823, stk. 2, i BGB) 
 
Oberlandesgericht Berlin, 15.01.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Mobiltelefonnetoperatørens dominerende stilling på markedet for terminering af fastnetopkald 
på dens mobiltelefonnet; intet misbrug derved, at sagsøger hindrer sagsøgte i at benytte SIM-
kort og skabe mobiltelefonforbindelser, fordi sagsøger anvender SIM-kort til kommerciel 
omdirigering af opkald fra fastnettet (fare for forstyrrelse af netintegriteten).  
(§§ 19 og 20 i GWB, EF-traktatens artikel 82, stk. 2, litra b) og c), § 1 i UWG) 
 
Landgericht Mainz, 15.01.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Intet erstatningssøgsmål for betaling af alt for høje priser for vitaminer som følge af sagsøgtes 
deltagelse i et verdensomspændende vitaminkartel, som fastslået af Kommissionen med 
bindende virkning for retten, for så vidt som sagsøger som kunde ikke er omfattet af 
beskyttelsen i kartelforbuddet i §§ 1 og 33 i GWB og § 123, stk. 2, i BGB, læst i forbindelse 
med EF-traktatens artikel 81, som følge af priskartellets manglende "målrettethed".  
(EF-traktatens artikel 81, §§ 1 og 33 i GWB, § 823, stk. 2, i BGB) 
 
Oberlandesgericht Berlin, 15.01.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Intet sagsanlæg mod en mobiltelefonnetoperatør for at tvinge denne til at stille sit net til 
rådighed for andre virksomheder til terminering af opkald fra fastnet ved hjælp af GSM-
gateways, da disse virksomheder ikke ønsker at blive aktive på upstream- eller 
downstreammarkedet, men på selve markedet (§ 19, stk. 4, nr. 4, i GWB); nægtelse af 
netadgang udgør i øvrigt heller ikke nogen diskrimination eller begrænsning, idet 
begrænsningen ikke er urimelig.  
(§ 19, stk. 4, nr. 4, i GWB, §19, stk. 1, og stk. 4, nr. 1, i GWB, § 20 i GWB, EF-traktatens 
artikel 82, § 1 i GWB)  
 
Oberlandesgericht Berlin, 22.01.2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Søgsmål for at opnå en kendelse om, at sagsøgtes opsigelse pr. 31. december 2002 af den 
aftale om autoriseret forhandling af Chrysler Automobile, der var indgået mellem parterne, er 
virkningsløs som følge af rettighedsmisbrug; ingen ret til fortsat at få leveret  Chrysler-biler 
og –reservedele; hvad angår forlængelse af klagen gennem modanke: kendelse om, at 
opsigelsen pr. 31. december 2002 er gyldig og især hverken er i strid med forbuddet mod 
diskrimination i § 20, stk. 1 og 2, i loven om forbud mod konkurrencebegrænsning (GWB) 
eller EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (ingen mærkbar virkning).  
(§ 20, stk. 1 og 2, første punktum, i GWB; EF-traktatens artikel 81, stk. 1, 2 og 3; artikel 5, 
stk. 2, nr. 2, i forordning (EF) nr. 1475/95; artikel 10 i forordning (EF) nr. 1400/2002; § 242 
og § 315, stk. 3, andet punktum, anden hovedsætning, i BGB; § 9 i lov om generelle 
salgsbetingelser)  
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 27.01.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Afslag på en ansøgning om retshjælp i en sag om skadeserstatning og fastsættelse af niveauet 
for skadeserstatning som følge af en konkurrencebegrænsende boykot og unødigt høje 
salgspriser på mursten som følge af manglende opfyldelse af kravene i § 116, stk. 1, nr. 2, i 
retsplejeloven. 
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(EF-traktatens artikel 81 og 82; § 823, stk. 2, og § 249 i BGB; § 116, stk. 1, nr. 2, i 
retsplejeloven) 
 
Oberlandesgericht Karlsruhe, 28.01.2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Anerkendelsessøgsmål uantageligt, endvidere ingen skadeserstatning til vitaminkartellets 
modpart på markedet, da der ikke er nogen skade (sammenligning mellem hypotetisk 
fortjeneste og faktisk fortjeneste, ikke sammenligning mellem hypotetisk indkøbspris og 
faktisk indkøbspris).  
(§ 33 i GWB, EF-traktatens artikel 81, § 823, stk. 2, i BGB) 
 
Bundesgerichtshof, 10.02.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
En officiel betalingsgodkendelsesprocedure (for telekommunikationsforbindelser) udelukker 
ikke den faktiske mulighed for, at en virksomhed præsenterer en tarif, hvorved den misbruger 
sin dominerende stilling, og får en godkendelse hertil, fordi misbruget ikke er omfattet af 
undersøgelsesproceduren (obiter dictum). 
(EØF-traktatens artikel 86 (EF-traktatens artikel 82); §§ 24, 25, 35 og 39 i 
telekommunikationsloven)  
 
Oberlandesgericht München, 26.02.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Gyldigheden af sagsøgtes opsigelse af forhandleraftalen med sagsøger pr. 30. september 2003 
på grund af ikrafttrædelsen af EU's nye gruppefritagelsesforordning på motorkøretøjsområdet 
1400/2002 den 31. oktober 2003 og det deraf følgende behov for, at sagsøgte omstrukturerer 
sit distributionsnet i hele Tyskland og Europa. (Appel tilladt). 
(EU's gruppefritagelsesforordning 1400/2002 på motorkøretøjsområdet; § 307 i BGB) 
 
Oberlandesgericht München, 26.02.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Gyldigheden af sagsøgtes opsigelse af forhandleraftalen med sagsøger pr. 30. september 2003 
på grund af ikrafttrædelsen af EU's nye gruppefritagelsesforordning på motorkøretøjsområdet 
1400/2002 den 31. oktober 2003 og det deraf følgende behov for, at sagsøgte omstrukturerer 
sit distributionsnet i hele Tyskland og Europa.  
(EU's gruppefritagelsesforordning 1400/2002 på motorkøretøjsområdet) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 03.03.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Krav om oplysninger om, hvor mange forsendelser adresseret til tyske modtagere og af 
hvilket format, hvilken vægt og hvilket indhold sagsøgte indleverede eller lod indlevere til det 
nederlandske postvæsen i 1997; i særdeleshed ingen udelukkelse af dette krav som følge af 
sagsøgers misbrug af en dominerende stilling.  
(Artikel 25, stk. 3, første og andet punktum, i den tidligere verdenspostkonvention; EF-
traktatens artikel 86, 90 og 59, tidligere version; § 242 i BGB)  
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 24.03.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Mobiltelefonnetoperatørens dominerende stilling på markedet for terminering af fastnetopkald 
på dens mobiltelefonnet; intet misbrug derved, at sagsøger hindrer sagsøgte i at benytte SIM-
kort og skabe mobilradioforbindelser, fordi sagsøger anvender SIM-kort til kommerciel 
omdirigering af opkald fra fastnettet (fare for forstyrrelse af netintegriteten). 
(§§ 19 og 20 i GWB, EF-traktatens artikel 82, stk. 2, litra b) og c), § 1 i UWG) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 24.03.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
En tankstationsaftale ikke ugyldig som følge af en langsigtet eneretsklausul, eftersom EØF-
traktatens artikel 85, stk. 1 (= EF-traktatens artikel 81, stk. 1), og § 15 i GWB, tidligere 
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version (= § 14 i GWB, nye version) ikke finder anvendelse på tankstationsaftalen som en 
agentkontrakt, og sagsøger ikke har påvist tilstedeværelsen af en væsentlig 
markedsafskærmningsvirkning i overensstemmelse med teorien om kumulative virkninger; 
ingen overtrædelse af kravet om skriftlig form i § 34 i GWB (tidligere version).  
(EF-traktatens artikel 85; §§ 15 og 34 i GWB, tidligere version; §§ 125 og 138 i BGB)  
 
Forbundsdomstolen, 30.03.2004, KZR 24/02, P-197/98 
Hvis en detailforhandler af fabriksnye motorkøretøjer, som ikke hører til en fabrikants 
selektive distributionssystem, som følge af udenlandske autoriserede forhandleres nægtelse af 
at levere nye køretøjer til detailhandlere uden for systemet ikke er i stand til at efterkomme 
sine kunders ordrer på nye biler, kan han have ret til at anlægge søgsmål om skadeserstatning 
for tabt fortjeneste efter § 823, stk. 2, i BGB, læst sammen med EF-traktatens artikel 81, 
stk. 1, hvis virkningerne af fritagelsen af forbuddet mod, at autoriserede forhandlere leverer 
nye køretøjer til detailhandlere uden for systemet, fra forbuddet i EF-traktatens artikel 81, 
stk. 1, på det pågældende tidspunkt ikke fandt anvendelse i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1475/95.  
 
Ensidig "sort adfærd" fra fabrikantens side og vedvarende opfordring til prisdisciplin 
medfører i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1475/95 tab af fritagelse 
(udelukkende) i den periode, hvor den påklagede adfærd sandsynligvis vil påvirke de 
autoriserede forhandlere, og kun for de distributionsaftaler, som gælder på det område, hvor 
konkurrencen fordrejes som følge af den forbudte adfærd. Såkaldt sort adfærd fra de 
udenlandske autoriserede forhandleres side efter artikel 6, stk. 1, nr. 6-12, i forordning 
(EF) nr. 1475/95 kan ikke automatisk tilskrives fabrikanten.   
(EF-traktatens artikel 81; forordning (EF) nr. 1475/95, artikel 6, stk. 1) 
 
Landgericht Dortmund, 01.04.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Sagsøgers krav om skadeserstatning for at have betalt sagsøgte alt for høje priser for 
vitaminer på grund af sagsøgtes deltagelse i et vitaminkartel.  
(EF-traktatens artikel 81; §§ 1 og 33 i GWB, § 823, stk. 2, i BGB) 
 
Landgericht Kiel, 16.04.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Gyldigheden efter konkurrenceretten af en kontraktklausul, der forbyder anvendelse af SIM-
kort i transmissionssystemer, der etablerer forbindelse mellem to tredjeparter.  
(§§ 19 og 20 i GWB, EF-traktatens artikel 82, stk. 1, og stk. 2, litra b) og c), § 1 i UWG)  
 
Landgericht Dortmund, 16.04.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Efter afgørelse af hovedsagen resterer spørgsmålet om omkostningerne: et forbud mod 
konkurrence mellem partnere, som er fastsat i en partnerskabsaftale, kan ikke anfægtes ud fra 
et konkurrenceretligt synspunkt i en periode på to år efter en partners udtræden.  
(§ 1 i loven om forbud mod urimelig konkurrence (UWG), § 1 i GWB, EF-traktatens 
artikel 81)  
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 21.04.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Intet søgsmål for førkontraktligt ansvar med hensyn til en franchiseaftale ("Pizza Hut"), 
eftersom det på grund af et gyldigt lovvalg er loven i staten Kansas, USA, der finder 
anvendelse på alle sagsøgers krav; ingen ugyldighed efter §§ 15 og 18 i GWB, tidligere 
version. Ingen erstatning for overtrædelse af FTC-franchisebestemmelserne.  
(Artikel 11, 27, 29, 31 og 34 i EGBGB, §§ 15, 18, 34 og 98 i GWB, tidligere version; EF-
traktatens artikel 85, tidligere version; artikel 3 i forordning 4087/88) 
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Oberlandesgericht Düsseldorf, 21.04.2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Ingen ugyldighed af franchiseaftalen ("Pizza Hut") på grund af overtrædelse af den tyske eller 
europæiske konkurrenceret; intet søgsmål, fordi lovvalget er gyldigt, og loven i 
England/Wales finder anvendelse på alle fremførte krav. 
(Artikel 11, 27, 29, 31 og 34 i EGBGB; §§ 15, 18, 34 og 98 i GWB, tidligere version; EF-
traktatens artikel 85, tidligere version; artikel 3 i forordning 4087/88) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 21.04.2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Franchiseaftalen ("Pizza Hut") er gyldig, fordi loven i staten Kansas, USA, finder anvendelse 
på alle sagsøgers krav. Ingen erstatning for overtrædelse af FTC-franchisebestemmelserne. 
(Artikel 11, 27, 29, 31 og 34 i EGBGB; §§ 15, 18, 34 og 98 i GWB, tidligere version; EF-
traktatens artikel 85, tidligere version; artikel 3 i forordning 4087/88) 
 
Oberlandesgericht München, 22.04.2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Intet krav på ophævelse af spærringen af bestemte SIM-kort og omstødelse af afvisningen af 
at etablere mobiltelefonforbindelser, fordi brugen af overdragne SIM-kort i GSM-konvertere 
er kontraktligt forbudt.  
(§§ 19, 20 og 33 i GWB, EF-traktatens artikel 82, stk. 2, litra b) og c), § 1 i UWG) 
 
Landgericht Düsseldorf, 28.04.2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Sagsøgers krav om betaling af telefonafgifter for at stille SIM-kort til rådighed og for brug af 
sagsøgers mobiltelefonnet; virkningen af sagsøgers ekstraordinære opsigelse af 
mobiltelefonkontrakter, fordi sagsøgte i strid med aftalen benytter SIM-kortene i forbindelse 
med en GSM-gateway til at foretage eksterne opkald på sagsøgers mobiltelefonnet; ingen 
ugyldighed af den tilsvarende kontraktmæssige begrænsning af brugen.  
(§§ 19 og 20 i GWB, EF-traktatens artikel 82, stk. 1, og stk. 2, litra b) og c), § 1 i UWG) 
 
Landgericht Ingolstadt, 11.05.2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Opsigelse af en forhandleraftale efter vedtagelsen af forordning 1400/2002 er gyldig, når der 
er en tilsvarende kontraktklausul (sammen med: EF-traktatens artikel 81, stk. 1, forordning 
1400/2002) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 23.06.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Forbud mod at udbyde "Budweiser Budvar" øl til salg selvstændigt i et vist område til 
ansøgers kunder eller mod at reklamere herfor på grundlag af en eneret til distribution, så 
længe parterne ikke endeligt har vedtaget en importaftale; ingen mærkbar indvirkning på 
samhandelen mellem medlemsstaterne.    
(§§ 1 og 3 i UWG, EF-traktatens artikel 81, stk. 1) 
 
Forbundsdomstolen, 13.07.2004, KZR 10/03, P-66/00 
Angående gyldigheden af standardklausuler i en bilforhandleraftale (flere mærker, 
mindstesalg, garantier, opsigelse, afvikling af aftale).  
(§ 307 i BGB; EF-traktatens artikel 81, forordning  1475/95, forordning 1400/2002)  
 
Oberlandesgericht Stuttgart, 22.07.2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Sagsøgtes pligt til at betale erstatning for tab, som sagsøger har lidt som følge af forsinket 
indgåelse af en forlænget værkstedsaftale efter tilpasningen af distributionssystemet for at 
tage hensyn til EU's nye gruppefritagelsesforordning vedrørende motorkøretøjer; 
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forskelsbehandling af sagsøger i forhold til andre værksteder, med hvilke kontraktforholdet 
blev videreført.  
(§ 33  og § 20, stk. 1 og 2, i GWB; forordning (EF) nr. 1475/95; EF-traktatens artikel 81)  
 
Landgericht Stuttgart, 03.08.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Intet krav på skadeserstatning for overtrædelse af sagsøgers eksklusive distributionsret 
gennem udpegning af en yderligere autoriseret forhandler, fordi den territoriale 
beskyttelsesaftale efter udløbet af forordning (EF) nr. 1475/1995 ikke længere var fritaget fra 
forbuddet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Spørgsmål om ugyldigheden af 
eksklusivitetsbestemmelsen som følge af ikrafttrædelsen af EU's nye gruppefritagelsesordning 
vedrørende motorkøretøjer.  
(EF-traktatens artikel 81, EU's gruppefritagelsesforordning vedrørende motorkøretøjer 
1400/2002, EU's gruppefritagelsesforordning vedrørende motorkøretøjer 1475/1995) 
 
Landgericht Frankfurt am Main, 20.08.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Sagsøger har ikke ret til indgåelse af en serviceaftale med sagsøgte, selv om sagsøger opfylder 
de selektive distributionskriterier, fordi sagsøgte havde lov til at opsige 
bilforhandlingskontrakten uden frist, og sagsøgers handels- og værkstedsaktiviteter udgør en 
driftsenhed ud fra et kommercielt synspunkt.  
(§ 823, stk. 2 og § 249 i BGB, EF-traktatens artikel 81, EU's gruppefritagelsesforordning 
vedrørende motorkøretøjer 1400/2002, § 20 og § 33, første punktum, i GWB)  
 
Landgericht München I, 07.09.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Ingen tilbageholdelsesret for sagsøgte over for betalingskrav som følge af ikke-aktivering af 
SIM-kort.  
(§§ 19 og 20 i GWB; EF-traktatens artikel 82; § 1 i UWG) 
 
Landgericht München I, 13.09.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Ingen tilbageholdelsesret for sagsøgte over for betalingskrav som følge af ikke-aktivering af 
SIM-kort.  
(§ 19 og 20 i GWB; EF-traktatens artikel 82; § 1 i UWG) 
 
Landgericht Potsdam, 23.09.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Forpligtelse for sagsøgte i kontrasøgsmålet til at bortskaffe brugte dæk gennem sagsøger i 
kontrasøgsmålet i det omfang, det er fastsat i den dispositive del, og til at foretage betaling og 
give oplysninger til sagsøger i kontrasøgsmålet i det omfang, det er fastsat i den dispositive 
del; den kontrakt, der ligger til grund for kravene, er ikke i strid med EF-traktatens artikel 81, 
stk. 1, idet en eventuel konkurrencebegrænsning under alle omstændigheder ikke er mærkbar.  
(EF-traktatens artikel 81, stk. 1 og 2, § 138 i BGB, § 134 i BGB, læst sammen med § 266 i 
straffeloven)  
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Krav fra sagsøger for at tvinge sagsøgte til at købe alle sine forsyninger af øl hos denne; krav 
om udlevering af oplysninger om øl købt andetsteds; EF-traktaten finder ikke anvendelse på 
ølforsyningsaftalen, fordi konkurrencebegrænsningen ikke er mærkbar. 
(EF-traktatens artikel 81, stk. 1; § 138, stk. 1, i BGB) 
 
Landgericht Leipzig, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
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Afgørelse vedrørende omkostninger efter forlig: sagsøgers krav om standsning af krænkelsen 
af vedkommendes omfattende selektive distributionssystem gennem ulovligt køb af nye 
motorkøretøjer med henblik på videresalg via sagsøgte.  
(EF-traktatens artikel 81; forordning 1400/2002; §§ 19 og 20 i GWB) 
 
Landgericht München I, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Ingen tilbageholdelsesret for sagsøgte over for betalingskrav som følge af ikke-aktivering af 
SIM-kort. 
(§§ 19 og 20 i GWB; EF-traktatens artikel 82; § 33 i telekommunikationsloven) 
 
Landgericht Köln, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Intet krav på, at sagsøgte skal aktivere SIM-kort; spærringen var tilladt, fordi sagsøger 
benytter SIM-kortene kontraktstridigt i forbindelse med en GSM-gateway for at give andre 
virksomheder mulighed for at terminere telefonopkald på sagsøgers mobiltelefonnet; intet 
krav om anvendelse af SIM-kortene til erhvervsmæssige telekommunikationstjenester.  
(§ 19 og 20 i GWB, EF-traktatens artikel 82, § 1 i UWG) 
 
Landgericht Köln, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Intet krav på, at sagsøgte skal aktivere SIM-kort; spærringen var tilladt, fordi sagsøger 
benytter SIM-kortene kontraktstridigt i forbindelse med en GSM-gateway for at give andre 
virksomheder mulighed for at terminere telefonopkald på sagsøgers mobiltelefonnet; intet 
krav om anvendelse af SIM-kortene til erhvervsmæssige telekommunikationstjenester.  
(§§ 19 og 20 i GWB, EF-traktatens artikel 82, § 1 i UWG) 
 

Spanien 
 
De spørgsmål, der har været genstand for retssager mellem olieselskaber og tankstationer, har 
alle været af samme art og har hovedsagelig fokuseret på den eventuelle ugyldighed af 
leveringskontrakterne, som domstolene har klassificeret som enten provisionsaftaler 
(egentlige agentaftaler) eller videreforhandlingssalgsaftaler (ikke-egentlige agentaftaler), som 
kan være forenelige med artikel 81, stk. 1 (generelt forbud), fordi de kunne falde ind under 
undtagelsen fra forbuddet i undtagelsesforordning nr. 1984/1983 af 22. juni 1983 og 
nr. 2790/1999 af 22. december 1999, som begge relaterer til anvendelsen af EF-traktatens 
nuværende artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis. 
 
Fire af disse sager var appeller mod domme afsagt af førsteinstansretter. Sagen Automoción y 
Servicios La Safor, S.L. mod Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. er en klage indbragt 
for førsteinstansret nr. 44 i Madrid, hvori klageren har meddelt, at dommen vil blive 
appelleret. 
 
Dom afsagt af førsteinstansret nr. 44 i Madrid den 10. juni 2004 i sag 965/2002, Automoción 
y Servicios La Safor S.L. mod Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A 
 
Automoción y Servicios La Safor S.L. indgav en klage mod Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A., hvori klageren bad om at blive anset for videreforhandler i streng 
forstand. Retten afviste anmodningen, fordi den anså kontrakten for at være en 
"provisionsaftale", dvs. en egentlig agentaftale. 
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Domme afsagt af afdeling 18 i provinsretten i Madrid, nr. 358/2004 af 7. juni 2004, Melón, 
S.A. mod Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. og nr. 423/2004 af 23. juni 2004, 
Melón, S.A. og Estación de Servicio Ahigal, S.L. mod Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A., om appel nr. 220/2003 og 486/2003. 
 
Appellerne var et led i sag 895/2001 og 556/2001, som sagsøgeren havde anlagt ved 
førsteinstansret nr. henholdsvis 8 og 15 i Madrid. De oprindelige domme afviste klagen fra 
Melón, S.A., som appellerede mod indholdet af rettens kendelse i begge sager. 
Provinsialretten afviste de to appeller fra tankstationerne, fordi den anså kontrakterne for at 
være "provisionsaftaler", dvs. egentlige agentaftaler. I begge domme blev Melón. S.A. pålagt 
at betale de påløbne omkostninger. 
 
Domme afsagt af afdeling 18 i provinsretten i Madrid, nr. 94/2004 af 2. juni 2004, Caminas 
S.A. mod Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
 
Denne dom angik appel nr. 218/2003 indgivet af Repsol i relation til proceduren for mindre 
søgsmål nr. 53/2001 anlagt ved Madrids førsteinstansret nr. 20 af Caminas S.A. mod Repsol. 
Den oprindelige dom af 25. oktober 2002 stadfæstede klagen fra Caminas, S.A. og erklærede 
de pågældende kontrakter for retligt ugyldige og pålagde Repsol at betale omkostningerne. 
Repsols appel blev stadfæstet, og kontrakterne blev anset for at være gyldige med den 
begrundelse, at de var "provisionsaftaler". 
 
Dom afsagt af afdeling 1 i provinsretten i Gerona, nr. 188/2004 af 10. juni 2004, Clau, S.A. 
mod CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
 
Denne dom vedrørte appel nr. 48/2004 indgivet af de to parter i relation til procedure 
nr. 266/2002 anlagt ved Geronas førsteinstansret nr. 1 af Clau, S.A. mod CEPSA, Estaciones 
de Servicio, S.A. Den første dom gav CEPSA medhold. Begge virksomheder appellerede, og 
CEPSA's appel af proceduremæssige årsager blev afvist. Clau, S.A.'s appel blev antaget med 
den begrundelse, at kontrakten var en "videreforhandlingssalgsaftale". Der er tale om ikke-
egentlige agentaftaler, som i denne sag var ugyldige, fordi de ikke faldt ind under 
fritagelsesbestemmelserne efter artikel 81, stk. 1. De tre kontrakter, som angik start af en 
tankstation og salg af CEPSA's produkter i henhold til en eneforhandlingsordning, blev derfor 
erklæret for ugyldige med den begrundelse, at de var i strid med et retligt krav eller forbud, og 
at prisen ikke var fastsat, hvilket betyder, at der ikke eksisterede nogen kontrakt. Retten 
pålagde parterne at godtgøre hinanden for tjenester leveret under kontrakten mellem dem i 
henhold til artikel 1303 i borgerlig lovbog efter fradrag af allerede tilbagebetalt beløb. Retten 
bestemte, at sagsøgtes omkostninger skulle dækkes. 
 
Dom nr. 1235/2004 afsagt af højesteret (civilretlig afdeling, sektion 1) den 23. december 2004 
i relation til sag anlagt af Andana S.A. og Estación de Servicio L'Andana S.L. mod Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
 
Dommen afgør den appel, der var indgivet af Andana S.A. og Estación de Servicio L'Andana 
S.L. som led i den sag, disse virksomheder havde anlagt mod Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A. 
 
I deres oprindelige klage til førsteinstansretten i Valencia anmodede de klagende 
virksomheder om, at aftalerne om drift af tankstationerne, leje af forretning og eksklusiv 
levering, som var indgået for en periode på 25 år, skulle erklæres ugyldige. 
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Klagerne hævdede, at artikel 12, stk. 1, litra c), i Kommissionens forordning nr. 1984/83 af 
22. juni 1983 var blevet overtrådt med hensyn til EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (tidligere 
artikel 85, stk. 1), og at forbuddet i artikel 81, stk. 2, derfor fandt anvendelse. De påstod også, 
at Domstolens retspraksis (sag C-234/89, Stergios Delimitis mod Henninger Bräu A.G. om 
fortolkningen af ovennævnte forordning) var blevet krænket. 
 
Klagerne mente, at i henhold til forordning 1984/83 er aftaler af den art, der er omfattet af 
denne procedure, tidsmæssigt begrænset til en periode på ti år. Højesteret afviste appellen 
med den begrundelse, at den tidsmæssige begrænsning i henhold til nævnte artikel 12, stk. 1, 
litra c), i forordning nr. 1984/83 ikke var blevet krænket, idet artikel 12, stk. 2, i forordningen 
omhandler en absolut undtagelse fra denne begrænsning. Af samme årsag mente den ikke, at 
den anførte retspraksis var blevet krænket. 
 

Frankrig 
Dom afsagt af appelretten i Orléans den 15. juli 2004 vedrørende en appel fra Toyota France 
mod en foreløbig afgørelse truffet af formanden for handelsretten i Orléans den 5. marts 
2004, hvori virksomheden under bødestraf pålægges at fortsætte kontraktforholdet med 
Automobile Diffusion 45 
 
Striden angik en nægtelse af at anerkende en forhandler, hvis kontrakt var udløbet efter 
opsigelse i henhold til den tidligere forordning nr. 1475/95, som distributør i henhold til den 
nye motorkøretøjsforordning nr. 1400/2002. Appelretten i Orléans mente, at striden var 
alvorlig, idet den skyldtes forhandlerens manglende mulighed for at opfylde de kvalitative 
udvælgelseskriterier. Udelukkelsen af forhandleren var derfor forkert, fordi afslaget på hans 
anmodning ikke var baseret på objektive eller berettigede kriterier. Den kunne derfor udgøre 
en diskriminerende afgørelse i strid med målsætningerne for forordning nr. 1400/2002. Retten 
bekræftede derfor det foreløbige retsmiddel, hvorefter fabrikanten fortsat skal levere køretøjer 
til distributøren, indtil der er truffet en endelig afgørelse om sagens realiteter, hvilket skulle 
ske i 2005. 
 
Dom afsagt af appelretten i Paris den 21. september 2004 vedrørende en appel fra Syndicat 
des professionnels européens de l’automobile (SPEA) mod konkurrencerådets beslutning om 
ikke at forfølge sag nr. 03-D-67 af 23. december 2003 (Peugeot) 

Formålet med den straf, der er forbundet med konkurrencerådets overtrædelse af pligten til at 
træffe en afgørelse inden for en rimelig frist, er ikke at annullere proceduren, men at 
genoprette det tab, der eventuelt er opstået som følge af en sådan forsinkelse.  
 
Opsplittelsen af den sag, der oprindeligt blev indbragt for konkurrencerådet i tre særskilte 
sager er ikke en afgørelse, der kan appelleres efter artikel L 464-2 og L 464-8 i handelsloven. 
Begrundelserne for at anfægte denne opdeling af den indbragte sag er uantagelige. I 
overensstemmelse med princippet om, at begge parter skal høres, kan formanden, når parterne 
har fået lejlighed til at svare, ændre sin vurdering af sagens realiteter under drøftelserne i 
konkurrencerådet. 
 
Den ene parts fremlæggelse af en klagepunktsmeddelelse fra Kommissionen har til formål at 
gøre retten opmærksom på oplysninger, som kunne påvirke den igangværende procedure, jf. 
artikel 16 i forordning 1/2003. Dette kan ske på ethvert tidspunkt under proceduren. Det 
udgør derfor ikke bevismateriale til støtte for appellen.  
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En fabrikants betaling af kommerciel støtte til sine forhandlere er ikke i sig selv ulovlig, når 
de betingelser, der ligger til grund for udbetalingen, ikke kan anfægtes på grundlag af de 
undtagelser, der er anført i en gruppefritagelsesforordning (artikel 6 i 
gruppefritagelsesforordning nr. 1475/95). Hvis en sådan praksis ikke er diskriminerende på 
nogen måde, kan den heller ikke anfægtes i henhold til bestemmelser om bortfald af 
beskyttelsen under en gruppefritagelsesforordning. Praksis i den foreliggende sag var ikke 
blot forenelig med artikel 81, stk. 3, men den har også stimuleret konkurrencen, bevaret 
distributionsnettets tæthed og kvaliteten af de leverede ydelser og medført store prisfald på 
produkterne, hvilket er kommet slutbrugerne til gode. 
 
Dom afsagt af appelretten i Paris den 29. juni 2004 vedrørende en appel fra Syndicat des 
professionnels européens de l’automobile (SPEA) mod konkurrencerådets beslutning nr. 03-
D-66 af 23. december 2003 (Renault) 

Formålet med den straf, der er forbundet med konkurrencerådets overtrædelse af pligten til at 
træffe en afgørelse inden for en rimelig frist, er ikke at annullere proceduren, men at 
genoprette det tab, der eventuelt er opstået som følge af en sådan forsinkelse.  
 
Opsplittelsen af den sag, der oprindeligt blev indbragt for konkurrencerådet i tre særskilte 
sager er ikke en afgørelse, der kan appelleres efter artikel L 464-2 og L 464-8 i handelsloven. 
Begrundelserne for at anfægte denne opdeling af den indbragte sag er uantagelige. I 
overensstemmelse med princippet om, at begge parter skal høres, kan formanden, når parterne 
har fået lejlighed til at svare, ændre sin vurdering af sagens realiteter under drøftelserne i 
konkurrencerådet. 
 
En fabrikants betaling af kommerciel støtte til sine forhandlere er ikke i sig selv ulovlig, når 
de betingelser, der ligger til grund for udbetalingen, ikke kan anfægtes på grundlag af de 
undtagelser, der er anført i en gruppefritagelsesforordning (artikel 6 i 
gruppefritagelsesforordning nr. 1475/95). Hvis en sådan praksis ikke er diskriminerende på 
nogen måde, kan den heller ikke anfægtes i henhold til bestemmelser om bortfald af 
beskyttelsen under en gruppefritagelsesforordning. Praksis i den foreliggende sag var ikke 
blot forenelig med artikel 81, stk. 3, men den har også stimuleret konkurrencen, bevaret 
distributionsnettets tæthed og kvaliteten af de leverede ydelser og medført store prisfald på 
produkterne, hvilket er kommet slutbrugerne til gode. Renaults indførelse af anti-rabatplaner 
udgør ikke en fastsættelse af mindstepriser – en praksis, der er forbudt efter artikel 6 i 
gruppefritagelsesforordning nr. 1475/95 – idet der ikke foreligger bevis på 
viljesoverensstemmelse mellem økonomiske operatører, hvilket er karakteristisk for 
aftalebegrebet efter artikel 81. 

Nederlandene8 
Nederlandenes højesteret, 7. maj 2004, nr. 37.375, X-5, tilsidesættelse af kendelse afsagt af 
retten i Haag den 1. juni 2001 (appel) 

                                                 
8 Oversigten vedrører ikke domme afsagt af retten i Rotterdam eller appelretten for handels- og industrisager 

(CBb) i (forvaltningsretlige) procedurer om afgørelser truffet af generaldirektøren for NMa. Før den 
1.5.2004 blev EU's konkurrenceret ikke anvendt selvstændigt i disse procedurer.  
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Byen Rotterdams regler om havneafgift fra 1990 [Verordening zeehavengeld 1990] spiller en 
central rolle i denne sag. Fysiske personer og juridiske enheder, hvis skibe benytter havnen, 
skal betale havneafgift. Afgiften for olietankskibe, der losser deres last, er imidlertid tre gange 
så høj som afgiften for containerskibe (som laster eller losser). X-5 anmoder om 
tilbagebetaling af det (for meget) betalte beløb i havneafgift med den begrundelse, at reglerne 
ikke var bindende, idet de var i strid med EF-traktatens artikel 82.  
 
Retten i Haag afsagde kendelse om, at (1) reglerne ikke påvirkede samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og (2) at reglerne ikke var i strid med EF-traktatens artikel 82. X-5 
appellerede denne dom til højesteret. 
  
Nederlandenes højesteret tilsidesatte den dom, der var afsagt af retten i Haag, fordi den ikke 
havde begrundet punkt (1) og (2) og henviste sagen til retten i Amsterdam med henblik på 
yderligere overvejelse og afgørelse. I sin konklusion henviser generaladvokaten for den 
nederlandske højesteret til præmis 29-45 i EF-Domstolens dom af 17. juli 1997 (sag nr. C-
242/95 GT-Link, Sml. 1997 I, s. 04449). Ud fra disse begrundelser konkluderer 
generaladvokaten, at retten baserede sin kendelse på en fejlagtig juridisk vurdering. Retten 
havde tilsyneladende anset det for at være af afgørende betydning, at "den nuværende metode 
til opkrævning af havneafgift har en ugunstig indvirkning på samhandelen mellem 
medlemsstaterne". Ud fra dommen i GT-Link-sagen ser det imidlertid ud til, at det afgørende 
spørgsmål er, om det (påståede) misbrug fra det pågældende offentlige foretagendes side kan 
påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Uden en yderligere begrundelse er det ikke 
klart, hvordan fakta og omstændigheder berettiger den konklusion, at der ikke var tale om 
misbrug, jf. EF-traktatens artikel 82, litra c). "Den omstændighed alene, at forskellige 
skibstyper gør forskellig brug af havnen og på forskellig måde drager fordel af de faciliteter, 
der stilles til rådighed, uden nogen angivelse af omfanget af disse forskelle og forholdet 
mellem disse forskelle og forskellene i de afgifter, kommunen opkræver, udgør ikke et 
grundlag for denne dom, navnlig fordi retten udtrykkelig ikke afgjorde, om olietankere og 
containerskibe kan anses for at være det samme i så henseende".   
 
Formanden for underretten i Arnhem, 19. maj 2004, 111855 / KG ZA 04-217, Van der Sluijs 
Retail B.V. mod Autobedrijf X v.o.f. et al. (foreløbig afgørelse) 

X driver en tankstation. Den 14. august 1998 indgik X en eksklusiv købsaftale med TOTAL 
om køb af brændstoffer i en periode på otte år (herefter benævnt "købsaftalen"). Den 12. maj 
2003 opsagde X købsaftalen ved anbefalet brev i overensstemmelse med de europæiske 
regler. TOTAL var ikke enig heri og overdrog i overensstemmelse med de generelle vilkår for 
salg og levering købsaftalen til Van Der Sluijs-gruppen. X nægtede at lade sin tankstation 
modtage forsyninger fra Van Der Sluijs.  
 
Formanden for underretten i Arnhem tog for det første det forhold i betragtning, at der ikke 
forelå tilstrækkelige oplysninger om købsaftalens indvirkning på samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Som følge heraf kunne muligheden for, at en sådan indvirkning eksisterede, 
ikke udelukkes. Købsaftalen skulle derfor vurderes på grundlag af EU's konkurrenceret. 
Formanden bestemte, at købsaftalen ikke var omfattet af forordning 2790/1999 i relation til 
gruppefritagelsen for vertikale aftaler. Selv om Van der Sluijs havde en markedsandel på 
under 30 %, havde købsaftalen varet i mere end fem år, selv efter at artikel 12, stk. 2, i 
gruppefritagelsen var anvendt. Hvad angår EU's de minimis-meddelelse bestemte formanden, 
at Van Der Sluijs's markedsandel var ca. 7 %. Den laveste tærskelværdi, der er fastsat i 
meddelelsen, er 5 %. På grundlag af artikel 9 i meddelelsen var Kommissionen endvidere af 
den opfattelse, at aftaler ikke er konkurrencebegrænsende, hvis tærskelværdierne ikke er 
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blevet overskredet med mere end 2 % i de foregående to år. Formanden mente derfor, at det 
ikke på forhånd ville være resultatløst at påberåbe sig meddelelsen. I sin foreløbige afgørelse 
bestemte formanden, at købsaftalen derfor ikke var i strid med EU's konkurrenceret. 
 
Formanden bestemte dog, at aftalen var ugyldig i henhold til den nationale konkurrenceret. I 
§ 7 i konkurrenceloven fastsættes en række omsætningstærskler, som skal tages i anvendelse, 
når det skal afgøres, om aftalen udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning. Van der Sluijs's 
omsætning oversteg væsentligt de tærskelværdier, der er anført i § 7 i konkurrenceloven. 
Eftersom Van der Sluijs ikke havde indgivet en anmodning om fritagelse i henhold til § 17 i 
konkurrenceloven (hvilket ikke længere var muligt efter den 1. maj 2004), blev købsaftalen 
anset for ugyldig i overensstemmelse med § 6 i konkurrenceloven. 
 
Formanden for retten i Haag, 27. maj 2004, KG/RK 2002-979 og 2002-1617, Marketing 
Displays International Inc. mod VR Van Raalte Reclame B.V. (foreløbig afgørelse) 

Marketing Displays International (i det følgende benævnt "MDI") og Van Raalte Reclame 
B.V. (i det følgende benævnt "Van Raalte") havde indgået en eksklusiv licensaftale i relation 
til udskiftelige aluminiumsrammer til plakattavler. MDI bad retten i Rotterdam om at 
håndhæve tre amerikanske voldgiftsafgørelser i henhold til § 1075 i de nederlandske 
retsplejeregler, læst sammen med § 985-991 i de nederlandske retsplejeregler, og i 
overensstemmelse med Treaty of New York. Van Raalte protesterede mod håndhævelsen af 
disse voldgiftsafgørelser med den begrundelse, at de var i strid med den offentlige orden. 
Ifølge Van Raalte var den eksklusivaftale, som afgørelserne vedrørte, i strid med EF-
traktatens artikel 81, stk. 1. Aftalen falder ikke ind under 1) de minimis-meddelelsen og 
2) forordning 240/96.  
 
Van Raalte påberåbte sig artikel 3, stk. 4 og 6, i forordning 240/96 i relation til 
gruppefritagelsen for teknologioverførsler. Påberåbelsen af artikel 3, stk. 4, gav ikke noget 
resultat. Formanden fastslog, at bestemmelsen i den pågældende aftale ikke havde til formål at 
opdele kundekredsen mellem parterne. Bestemmelsen relaterer snarere til kvaliteten af 
distributører. Formanden bestemte derefter, at aftalen faldt uden for gruppefritagelsens 
anvendelsesområde som følge af anvendeligheden af artikel 3, stk. 6. Pligten til at give afkald 
på rettigheder til forbedringer er en konkurrencebegrænsning. 
 
Endelig hævdede Van Raalte, at der var tale om markedsopdelingsaftaler, som ikke var 
begrundet i intellektuelle ejendomsrettigheder. Formanden var af den opfattelse, at MDI ikke 
havde modbevist Van Raaltes påstand i tilstrækkelig grad og bestemte, at aftalen var i strid 
med EF-traktatens artikel 81, stk. 1. De foreløbige foranstaltninger, som MDI havde anmodet 
om, blev afvist.  
 
Formanden for retten i Haarlem, den 28. september 2004, 103753/KG ZA 04-347, sagsøger 
mod Daewoo Motor Benelux B.V. (foreløbig afgørelse) 

Daewoo har valgt et kvalitativt, selektivt distributionssystem som anført i forordning 
1400/2002. Dette system giver Daewoo ret til at vælge sine distributører i Nederlandene i 
overensstemmelse med sine egne kriterier. Sagsøgeren var af den opfattelse, at forordningen 
også forpligter Daewoo til at anerkende alle værksteder (reparatører), som opfylder Daewoos 
standarder for autoriserede reparatører.  
 
Det centrale spørgsmål i sagen om en foreløbig afgørelse var, om Daewoo var forpligtet til at 
indgå en værkstedsaftale med sagsøgeren. Det forhold, at Daewoo havde erklæret, at dets 
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distributionsaftaler var omfattet af forordning 1400/2002, og derved havde valgt et system 
med selektiv distribution, blev ikke draget i tvivl. Daewoo hævdede imidlertid, at dette ikke 
indebar en forpligtelse til at indgå en værkstedsaftale, hvis en reparatør opfylder Daewoos 
standarder. Ifølge Daewoo er bestemmelserne i den nationale aftaleret afgørende for, om 
virksomheden indgår en aftale eller ej. Formanden tog hensyn til det forhold, at forordning 
1400/2002 ikke kunne pålægge leverandørerne begrænsninger med hensyn til antallet af 
anerkendte reparatører, der opfylder de kvalitetskriterier, som er fastsat af leverandøren. 
Forordningen kan heller ikke bestemme, hvor de godkendte reparatørers virksomheder skal 
være beliggende. Formanden tog også hensyn til det forhold, at retten ikke kan tvinge en 
leverandør til at indgå en aftale med en reparatør, der opfylder alle leverandørens 
eftersalgsstandarder, selv om leverandøren har valgt systemet med selektiv distribution, jf. 
forordning 1400/2002, og ikke opfylder betingelserne for gruppefritagelse med hensyn til 
autoriserede reparatører. Formanden besluttede, at en sådan pligt til at indgå en aftale ikke kan 
udledes af den passage fra forordning 1400/2002, som sagsøgeren har anført, eller af nogen 
anden bestemmelse i den forordning. Hvis en leverandør, som har valgt et system med 
selektiv distribution, jf. forordning 1400/2002, undlader at opfylde sine forpligtelser efter 
gruppefritagelsen med hensyn til udvælgelse af sine reparatører, er den eneste virkning heraf, 
at gruppefritagelsen ophører med at gælde for leverandøren, med alle deraf følgende 
konsekvenser. Hvis gruppefritagelsen ophører med at gælde, medfører dette ifølge formanden 
ikke en forpligtelse for leverandøren til at indgå en aftale med en reparatør, som opfylder alle 
leverandørens standarder. 
 
Nederlandenes højesteret, den 3. december 2004, C03/213HR, sagsøger mod Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A., som retssuccessor for Coöperatie Bloemenveiling 
Holland B.A. (appel) 

Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) driver en blomsterauktion. Inden de 
blomster, der bliver udbudt, kan sælges på auktion, skal de "behandles" (forberedes til 
auktionen). Siden 1990 har sagsøger i en række auktionssæsoner haft kontrakt med BVH om 
at behandle nelliker fra Spanien. I 1998 konstaterede sagsøger, at BVH havde givet andre 
parter end ansøger til opgave at behandle nelliker fra Spanien i strid med aftalen. Sagsøger 
krævede erstatning fra BVH.  
 
Uoverensstemmelsen drejede sig i korthed om fortolkningen af aftalen. Sagsøger hævdede at 
have eneret til at behandle alle nelliker, der skulle sælges på auktionen. BVH var på den 
anden side af den opfattelse, at sagsøgers eneret angik behandling af alle nelliker, der blev 
modtaget til behandling på auktionen. Retten i Haag tilsluttede sig – i modsætning til 
afgørelsen fra distriktsretten i Haag – principielt sagsøgers argument. Retten i Haag 
konkluderede, at en sådan fortolkning af aftalen ville være i strid med § 6 i konkurrenceloven 
og EF-traktatens artikel 81, og at dette ville medføre (partiel) annullering. 
 
Nederlandenes højesteret bestemte, at retten i Haag burde have angivet, om aftalen efter dens 
opfattelse allerede havde begrænset konkurrencen som følge af dens formål eller virkning, og 
have givet en begrundelse herfor. En konklusion om, at aftalen begrænsede konkurrencen, 
kunne under alle omstændigheder kun drages på grundlag af en omfattende undersøgelse af 
beviserne i form af en markedsanalyse, som ud fra oplysningerne i den omstridte afgørelse 
tilsyneladende ikke havde fundet sted. Retten i Haag havde også undladt at tage hensyn til den 
negative indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne, kravet om mærkbar virkning 
og muligheden for, at det pågældende spørgsmål er en bagatel, jf. § 7 i konkurrenceloven. 
Nederlandenes højesteret tilsidesatte kendelsen fra retten i Haag og henviste sagen til retten i 
Amsterdam med henblik på yderligere vurdering og en afgørelse. 
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Retten i Haag, 16. december 2004, 03/1647, 04/87 og 04/1033, Dekker Breeding B.V. mod 
Sunfield Holland B.V (nr. 03/1647) og Sunfield Holland B.V. mod Dekker Breeding B.V. 
(nr. 04/87 og 04/1033) (appel mod afgørelsen i sagen om en foreløbig afgørelse) 

Dekker er en virksomhed, der hovedsagelig arbejder med dyrkning af krysantemumsorter. 
Sunfields arbejde er reproduktion af krysantemumsorter til dyrkningsformål (stiklinger) for 
producenterne. En søstervirksomhed til Dekker arbejder også på markedet for reproduktion af 
krysantemumsorter. Et joint venture mellem Sunfield og Van Zanten Cuttings B.V. arbejder 
på markedet for dyrkning af krysantemumsorter.  
 
Dekker og Sunfield indgik en licensaftale i 1991, som omfatter en begrænsning af Sunfields 
salg og produktion. Dekker opsagde licensaftalen pr. 1. januar 2004. Sunfield bad 
retsformanden i retten i Den Haag om bl.a. at pålægge Dekker at trække sin meddelelse om 
opsigelse af aftalen tilbage. Dekkers yderligere appel gjaldt delvis retsformandens afgørelse 
om, at Dekkers opsigelse af aftalen udgør et misbrug af rettigheder, og at Dekker nøje skulle 
overholde licensaftalen med Sunfield, uden begrænsninger med hensyn til producenternes 
identitet og den mængde af produktionsmateriale, som Sunfield må levere.   
 
Retten i Haag behandlede først spørgsmålet om, hvorvidt begrænsningerne i licensaftalen med 
hensyn til identiteten af Sunfields købere og mængderne af plantemateriale, der skal 
produceres af Sunfield, er juridisk gyldige. Ifølge retten falder licensaftalen ikke ind under 
gruppefritagelsen i henhold til forordning 240/1996 (teknologioverførsel). I overensstemmelse 
med artikel 3, indledning og stk. 4 og 5, finder gruppefritagelsen ikke anvendelse på 
begrænsninger af salg og produktion, som er omhandlet i den pågældende bestemmelse. 
Ifølge forordning 772/2004 (som afløste forordning 240/1996 pr. 1. maj 2004) er en 
begrænsning af produktionen, som pålægges en licenstager i en ikke-gensidig aftale, 
principielt ikke forbudt. Ifølge retten oversteg parternes markedsandel ikke den tærskelværdi, 
der er fastsat i forordning 772/2004, således at produktionsbegrænsningen falder ind under 
fritagelsen. 
 
Retten afsagde kendelse om, at Dekker var berettiget til at opsige licensaftalen pr. 1. januar 
2004. Det følger af rettens vurdering, at uden en individuel fritagelse, jf. EF-traktatens 
artikel 81, stk. 1, og § 6, stk. 1, i konkurrenceloven, havde Dekker ikke ret til at pålægge 
restriktioner med hensyn til identiteten af Sunfields købere og - frem til 1. maj 2004 - heller 
ikke med hensyn til mængden af plantemateriale, der skulle produceres.  
 

Sverige 
I sin dom af 23. december 2004 i sag nr. T 2280-02 afviste den svenske højesteret klagerens 
krav om en foreløbig afgørelse fra EF-Domstolen og stadfæstede appelrettens dom i den del, 
hvor der var givet appeltilladelse. Klageren hævdede bl.a., at en klausul i en landsdækkende 
standardaftale indebar en forbudt konkurrencebegrænsende aftale, og at den derfor skulle 
erklæres ugyldig efter artikel 81, stk. 2, og den tilsvarende bestemmelse i den svenske 
konkurrencelov. Højesteret fandt imidlertid, at det ikke var blevet påvist, at samhandelen 
mellem medlemsstaterne kunne have været påvirket, og undersøgte derfor denne praksis 
udelukkende på baggrund af de nationale konkurrenceregler. 
 
I en afgørelse af 9. december 2004 i sag nr. Ö 1891-03 afviste den svenske højesteret den 
svenske civilluftfartsstyrelses klage over rettergangsfejl og anmodning om en ny sag. 
Højesteret besluttede også, at den ikke ville anmode EF-Domstolen om en foreløbig kendelse 



 

 63

i sagen. I sin dom kommenterede højesteret bl.a. fortolkningen og anvendelsen af EF-
traktatens artikel 82.   
 

Det Forenede Kongerige 
Days Medical Aids Ltd mod 1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang Wu 
sub nom Donald PH W, (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (dom afsagt af 
dommer Langely  i Chancery Division of the High Court den 29. januar 2004) 

Sagsøger anlagde sag på grund af kontraktbrud. Ifølge den pågældende kontrakt havde den 
første sagsøgte i 1996 udpeget sagsøger til mod et vederlag på 1 108 USD at være 
enedistributør i Europa af første sagsøgtes elscootere i en periode på fem år. Den eksklusive 
kontrakt kunne forlænges i yderligere fem år bl.a. på den betingelse, at sagsøgers virksomhed 
skulle betale et gebyr på 100 000 USD til første sagsøgte. Sagsøger hævdede, at første 
sagsøgte derefter havde overtrådt eksklusivitetsbestemmelserne i kontrakten ved at levere 
scootere til en virksomhed, hvor en af sagsøgers tidligere direktører var involveret, og påstod 
endvidere, at første sagsøgte til sidst holdt op med at levere elscootere til sagsøger. I sit 
svarskrift gjorde første sagsøgte gældende, at aftalen var ugyldig, fordi den var i strid med 
artikel 81, stk. 1, og fordi den udgjorde en urimelig handelshindring ifølge engelsk ret. 
 
Retten fandt, at aftalen hverken havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen og 
derfor ikke var i strid med artikel 81, stk. 1. Den kunne derfor ikke være ugyldig efter 
artikel 81, stk. 2. Retten mente imidlertid også, at hvis aftalen havde været i strid med 
artikel 81, stk. 1, så ville den ikke have været fritaget efter gruppefritagelsesforordningen for 
vertikale aftaler (forordning 2790/1999), idet aftalens forlængelsesbestemmelser medførte, at 
kontraktens eksklusivitetsperiode oversteg fem år. Hvis aftalen havde været i strid med 
artikel 81, stk. 1, fandt retten på lignende måde, at aftalen ikke ville have opfyldt kriterierne i 
artikel 81, stk. 3 (selv om forordning 1/2003 på domsafsigelsestidspunktet under alle 
omstændigheder endnu ikke var trådt i kraft, og retten derfor ikke ville have været i stand til 
at afsige kendelse om, at der ikke var grund til at anlægge sag, fordi artikel 81, stk. 3, fandt 
anvendelse på aftalen).  
 
Retten mente, at efter engelsk sædvaneret ville varigheden af eneretsbestemmelsen have 
betydet, at den udgjorde en urimelig handelshindring. Retten mente imidlertid, at den ville 
være nødt til at undlade at anvende sædvanerettens regler, fordi aftalen ikke var i strid med 
artikel 81, stk. 1. Retten fandt, at anvendelsen af den nationale ret til at gøre en 
kontraktbestemmelse ugyldig i en aftale, der ikke var i strid med artikel 81, stk. 1, ville have 
været et brud på de principper, der er fastlagt i sådanne sager som Bundeskartellamt mod 
Volkswagen og VAG Leasing (sag C-266/93). Sagsøgers påstand om kontraktbrud blev 
derfor taget til følge, og kravets basisværdi blev fastsat til 10,2 mio. UKL.  
 
Bernard Crehan mod (1) Inntrepreneur Pub Company (CPC) (2) Brewman Pub Group 
(appelretten, dom af 21. maj 2004) 

Bernard Crehan appellerede en kendelse afsagt i en førsteinstansret, som afviste hans 
erstatningskrav mod første sagsøgte som følge af overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, 
stk. 1. Bernard Crehan havde lejet to pubber, som ejes af første sagsøgte. Hver af 
lejekontrakterne forpligtede Bernard Crehan til at købe øl hos Courage, et førende britisk 
bryggeri. Pubberne viste sig at være særdeles tabsgivende, og Bernard Crehan afstod sine 
lejemål. Courage anlagde sag med henblik på inddrivelse af skyldige beløb. Bernard Crehan 
fremlagde et modkrav om skadeserstatning samt om modregning af denne skadeserstatning 
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mod ethvert beløb, han skyldte Courage, og han tilsluttede sig IPC som sagsøgt i sagen. Han 
påstod, at de publejemål, han var omfattet af, herunder bindingerne vedrørende køb af øl, var i 
strid med artikel 81, stk. 1, og at hans manglende forretningsmæssige succes skyldtes, at han 
var ude af stand til at konkurrere med nærliggende pubber, som havde været i stand til at købe 
øl med rabat og derfor videresælge til lavere priser, fordi de ikke var underlagt tilsvarende 
bindinger.  
 
Retten i første instans afsagde kendelse om, at lejemålene og ølbindingerne ikke var i strid 
med artikel 81, stk. 1, og at Bernard Crehan ikke kunne anlægge sag om erstatning på grund 
af nationale retsregler, som forhindrede personer i at anlægge sag i forbindelse med ulovlige 
kontrakter, som de var part i.  
 
Bernard Crehan appellerede til appelretten, som til gengæld henviste til EF-Domstolen efter 
artikel 234. Som resultat af EF-Domstolens kendelse antog appelretten Bernard Crehans 
appel, og visse spørgsmål blev hjemvist til fornyet behandling ved første instans. Ved den 
fornyede behandling fandt retten i første instans, at ølbindingerne i lejekontrakterne ikke var i 
strid med artikel 81, stk. 1, bl.a. fordi de ikke opfyldte første led i prøven i Delimitis mod 
Henninger Brau AG, Sml. 1991 I, s. 935. Førsteinstansretten var imidlertid enig i, at Bernard 
Crehans forretningsmæssige fiasko skyldtes bindingerne til bryggeriet, og at selv om Bernard 
Crehan var part i aftalen, var han ikke ansvarlig i overtrædelsen af artikel 81, stk. 1.  
 
Bernard Crehan appellerede denne dom til appelretten. Appelretten omstødte 
førsteinstansrettens kendelse, idet den fandt, at begge led i Delimitis-prøven var opfyldt med 
hensyn til de pågældende publejemål og bindinger til bryggerierne. Da retten nåede frem til 
denne konklusion, tog den bl.a. hensyn til Europa-Kommissionens beslutninger vedrørende 
sagerne Whitbread, Bass og Scottish & Newcastle. I sagen Whitbread havde Europa-
Kommissionen f.eks. fundet, at tilsvarende bindinger som dem, der var pålagt Bernard 
Crehan, opfyldte første led i Delimitis-prøven. I disse beslutninger havde Kommissionen 
endvidere fundet, at pubaftaler indgået af bryggerier med lavere markedsandele end Courage 
havde opfyldt andet led i Delimitis-prøven. Appelretten konkluderede derfor, at dommeren i 
første instans skulle have afsagt kendelse om, at første, og bestemt også andet led i Delimitis-
prøven var opfyldt. 
 
Appelretten tilkendte derfor Bernard Crehan en foreløbig skadeserstatning på i alt 
131 336 UKL plus renter. 
 
Unipart Group Ltd mod (1) O2 (UK) Ltd (tidligere BT Cellnet Ltd) (2) Call Connections Ltd 
(appelretten, dom af 30. juli 2004) 

I denne sag behandlede den engelske appelret en appel mod en dom afsagt i første instans, 
som afviste en påstand om overtrædelse af artikel 81, stk. 1.  
 
Dommeren i første instans havde afvist en påstand fra Unipart, hvori virksomheden hævdede, 
at artikel 81, stk. 1, var blevet overtrådt af første sagsøgtes påståede praksis med at indbygge 
en margenstramningspolitik i sine aftaler om engroslevering af sendetjenester til uafhængige 
leverandører af mobiltelefontjenester. Unipart havde i sin klage påstået, at de priser, som 
uafhængige serviceleverandører, såsom Unipart, skulle betale for sådanne tjenester, var så 
høje, at de betød en væsentlig konkurrencemæssig ulempe for dem i forhold til 
tjenesteleverandører, der var ejet eller kontrolleret af sagsøgte, navnlig fordi sagsøgte efter det 
påståede skulle krydssubsidiere sidstnævnte. Unipart havde hævdet, at dets aftale om at betale 
sådanne priser var led i en aftale, der var i strid med artikel 81, stk. 1. 
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Sagsøgte påstod i første instans, at selv om en sådan politik havde eksisteret og havde været 
vedtaget (hvilket de benægtede), så ville den ikke have været vedtaget i henhold til en "aftale" 
efter artikel 81, stk. 1. Sagsøgtes anmodning om summarisk pådømmelse for at afvise 
påstanden blev antaget, idet dommeren i første instans afsagde kendelse om, at en sådan 
adfærd ville have været ensidig fra sagsøgtes side. Unipart appellerede.  
 
Appelretten, som henviste til Bayer AG mod Europa-Kommissionen (forenede sager C-2/0P 
& C-3/01P), afsagde kendelse om, at det væsentlige træk ved en aftale efter artikel 81, stk. 1, 
var en viljesoverensstemmelse mellem mindst to parter. Ensidig adfærd kunne kun angribes 
efter EU's konkurrenceregler i henhold til artikel 82 – og i henhold til artikel 82 var dominans 
på et marked en nødvendig betingelse for ansvar. Appelretten tog i betragtning, at sagsøgtes 
adfærd i forbindelse med prisfastsættelsen ikke var genstand for en aftale mellem parterne. 
Retten fandt, at dommeren i første instans havde haft ret i at afsige kendelse om, at 
prisfastsættelsesadfærden var ensidig og faldt uden for anvendelsesområdet for artikel 81, 
stk. 1. Appelretten bemærkede, under henvisning til Richard Cound Ltd mod BMW (GB) Ltd, 
Sml. 1997, s. 277, at blot fordi adfærden havde kontraktmæssig virkning, forhindrede det den 
ikke i at være fuldstændig ensidig. Ifølge appelretten gav Unipart ikke sit samtykke til eller 
indvilgede i den påståede politik med margenstramning.  
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