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INDLEDNING  

1. Sagen vedrører Post Danmarks ordning om ”retroaktive rabatter” for massebreve, 

som den blev anvendt i 2007-2008, og som Konkurrencerådet ("den danske 

konkurrencemyndighed") i sin afgørelse af 24. juni 2009 fandt i strid med artikel 82 i 

traktaten om det Europæiske Fællesskab (nu artikel 102 i traktaten om den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF))1. Den danske konkurrencemyndigheds 

afgørelse blev af Post Danmark anket til Konkurrenceankenævnet2, der stadfæstede 

afgørelsen ved kendelse af 10. maj 2010. Post Danmark har indbragt denne kendelse 

for den forelæggende ret (Sø- og Handelsretten).  

2. De præjudicielle spørgsmål vedrører fortolkningen af begrebet ”misbrug” i relation 

til en dominerende virksomheds ordning med retroaktive rabatter med 

loyalitetsskabende karakteristika. Den forelæggende ret har oplyst, at den ikke har 

brug for Domstolens bistand til at definere det relevante marked, eller mere generelt 

ved vurderingen af om der foreligger en dominerende stilling. Kommissionen vil 

derfor i nærværende indlæg lægge definitionen af det relevante marked, 

oplysningerne vedrørende Post Danmarks stilling på markedet og andre relevante 

fakta, som beskrevet i den forelæggende rets kendelse, til grund. 

1. DE FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

3. Post Danmark er den befordringspligtige postdistributør i Danmark. I 2007-2008 var 

Post Danmark kontrolleret af den danske stat. Post Danmark havde 

befordringspligten i hele Danmark med dag-til-dag distribution af breve og pakker. 

Som kompensation for sin universelle befordringspligt, havde Post Danmark et 

lovbestemt monopol på distribution af breve med en vægt på op til 50 g i hele 

Danmark.  

                                                 
1  For overskuelighedens skyld henvises der i dette indlæg herefter til den nuværende lovgivning (artikel 

102 TEUF, ”EU-retten” osv.), selvom den sag, der verserer for den nationale ret vedrører en afgørelse 
vedtaget af den danske konkurrencemyndighed den 24. juni 2009, dvs. før Lissabontraktatens 
ikrafttræden.  

2  Afgørelser truffet af Konkurrencerådet kan indbringes for Konkurrenceankenævnet, som udgøres af en 
højesteretsdommer (som formand), to økonomer og to advokater. Forhandlingerne for nævnet er 
sammenlignelige med retssager med en skriftveksling og en mundtlig høring. 
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4. Det relevante marked, som afgrænset af den danske konkurrencemyndighed, er 

markedet for masseforsendelser i Danmark (adresserede breve/forsendelser, der på 

samme tid afsendes i større partier fra samme afsender). Inden for markedet for 

massebreve, omfattede Post Danmarks praksis segmentet "direct-mail" eller 

"addressed direct marketing" ("publicpostage"), det vil sige omdeling af ensartede 

adresserede forsendelser, der var en del af en markedsføringskampagne. 

5. Den danske konkurrencemyndighed fandt, at Post Danmark havde en dominerende 

stilling på det relevante marked, blandt andet som følge af Post Danmarks 

markedsandel på over 95 %, og fordi selskabet  var en uundgåelig handelspartner, 

blandt andet som følge af dets monopol på breve under 50 g, og fordi det var det 

eneste selskab med et distributionsnetværk, der dækkede hele Danmark. Den danske 

konkurrencemyndighed fandt endvidere at: 

- Kunder var forpligtet til at benytte Post Danmarks tjenester for direct-mail, der 

skulle leveres på størstedelen af det danske territorium. Den eneste konkurrent 

(Bring Citymail, et datterselskab af Posten Norge) opererede kun i 

Storkøbenhavn. Bring Citymail trak sig ud af det danske marked i 2010 efter at 

have lidt alvorlige tab. 

- Selv inden for Storkøbenhavn var distribution af direct-mail i breve under 50 g 

dækket af Post Danmarks lovbestemte monopol. 

6. Den danske konkurrencemyndighed begrundede sin afgørelse med henvisning til den 

meget høje markedsandel, de høje adgangsbarrierer, de betydelige strukturelle 

fordele, som Post Danmark nød godt af, navnlig på grund af dets tidligere 

fuldstændige monopol på postdistributionsområdet, den unikke geografiske dækning 

af markedet, de betydelige stordriftsfordele, der var opbygget over en lang periode, 

ligeledes som følge af det lovbestemte monopol, og på grund af flerheden af udbudte 

produkter (forelæggelseskendelsen punkt 23, 49, 57 og 59-60). Den danske 

konkurrencemyndighed lagde også vægt på, at Post Danmarks rabatsystem havde 

retroaktiv karakter (forelæggelseskendelsen punkt 53).  

7. På baggrund heraf fandt den danske konkurrencemyndighed, at en pris-

omkostningstest baseret på Post Danmarks omkostningsstruktur ikke ville give et 

korrekt billede af de udelukkelsesvirkninger, som Post Danmarks adfærd i 

nærværende sag medførte (forelæggelseskendelsen punkt 48). Den danske 
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konkurrencemyndighed var endvidere af den opfattelse, at de af Post Danmark 

fremlagt beregninger, der var begrænset til 10 udvalgte kunder, ikke var 

repræsentative for markedet (forelæggelseskendelsen punkt 50). 

8. Der bør også tages højde for, at prissætningen for Post Danmarks direct-mail tjeneste 

omfattede forsendelser på mindst 3 000 breve ad gangen, afsendt af samme kunde3. 

Kunder, der brugte denne tjeneste til mindst 30 000 breve (eller for et beløb svarende 

til mindst 300 000 DKK) per år, modtog en rabat på 6 % af ”listeprisen”. Ordningen 

havde herefter progressive tærskler, der udløste højere procentvise rabatter på op til 

16 % for kunder, der sendte mere end 2 000 000 breve på et år (eller breve for mere 

end 20 000 000 DKK). Tærsklerne og de tilsvarende procentsatser vises i tabellen på 

side 4 i forelæggelseskendelsen. Det fremgår af sammenfatningen i 

forelæggelseskendelsen, at Post Danmarks største kunder af direct-mail tjenesten 

langt oversteg den øverste tærskel. 

9. For hver enkelt kunde anvendtes ”rabatterne” i forhold til kundens samlede køb over 

et helt år. Rabatterne var med andre ord retroaktive på den måde, at de blev anvendt 

på hele den samlede mængde af hver kundes køb. Rabatterne var ikke retroaktive 

kronologisk set, idet den relevante rabattærskel blev anvendt på grundlag af de i 

begyndelsen af året anslåede behov for hver enkelt kunde. Om nødvendigt blev 

prisen for den enkelte kundes forsendelser justeret i slutningen af året med retroaktiv 

virkning på grundlag af den faktisk sendte mængde breve. En kunde hvis behov faldt 

til under det oprindeligt anslåede behov, ville således skulle tilbagebetale forskellen. 

2. DE PRÆJUDICIELLE SPØRGSMÅL 

10. Ved kendelse af 13. december 2013 har Sø- og Handelsretten forelagt en række 

detaljerede spørgsmål med henblik på en præjudiciel afgørelse: 

Spørgsmål 1 

Efter hvilke retningslinjer skal det afgøres, om en dominerende virksomheds 
anvendelse af et rabatsystem med en standardiseret mængdetærskel med de i 
punkt 10-11 i forlæggelsesbeslutningen nævnte karakteristika udgør et misbrug 
af en dominerende stilling i strid med EF-traktatens artikel 82? 
 

                                                 
3  Med henblik på nærværende indlæg, er der ikke behov for at differentiere mellem A- og B-breve 

(breve, der leveres henholdsvis inden for én og dag og breve, der leveres inden for 3-4 dage). Post 
Danmarks prisordning tog højde for total mængde eller bruttoporto af post distribueret for kunden 
inden for et år, hvilket inkluderede både A- og B- breve. 
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Som et led i besvarelsen bedes det belyst, hvilken betydning det har for 
vurderingen om rabatsystemets tærskler er fastsat på en sådan måde, at 
rabatsystemet finder anvendelse på den væsentligste del af kunderne på 
markedet? 

Som et led i besvarelsen bedes det endvidere belyst, hvilken betydning, om 
nogen, den dominerende virksomheds priser og omkostninger har for 
bedømmelsen efter EF-traktatens artikel 82 af et sådan rabatsystem 
(betydningen af as efficient competitor-testen). 

Det bedes samtidig belyst, hvilken betydning markedets karakteristika i den 
forbindelse har, herunder om markedets karakteristika kan berettige, at der kan 
påvises markedsafskærmende virkning ved andre undersøgelser og analyser end 
en as efficient competitor-test, jf. herved punkt 24 i Kommissionens artikel 82-
meddelelse. 

Spørgsmål 2 

Hvor sandsynlig og alvorlig skal den konkurrenceskadelige virkning af et 
rabatsystem, med de i punkt 10-11 i forelæggelsesbeslutningen nævnte 
karakteristika, være, for at EF-traktatens artikel 82 finder anvendelse? 

Spørgsmål 3 

Under hensyn til besvarelsen af spørgsmål 1-2, hvilke nærmere omstændigheder 
skal den nationale domstol tage i betragtning ved vurderingen af, om et 
rabatsystem, under omstændigheder svarende til dem der er beskrevet i 
forelæggelsesbeslutningen (markedets og rabatsystemets karakteristika), 
konkret har eller er egnet til at have en sådan markedsafskærmende virkning, at 
det udgør et misbrug omfattet af EF-traktatens artikel 82? 

Er det i den forbindelse et krav, at den markedsafskærmende virkning er 
mærkbar? 

11. Kommissionen vil behandle disse spørgsmål i den nævnte rækkefølge under 

hensyntagen til de oplysninger om de faktiske og retlige omstændigheder, som den 

forelæggende ret har stillet til rådighed for Domstolen. 

3.  DET FØRSTE SPØRGSMÅL 

3.1 Indledende bemærkninger om den omhandlede type rabatordning 

12. Efter Kommissionens opfattelse udgør den pågældende adfærd i den foreliggende 

sag ikke er et system af "markedsandeldrabatter"4, og der fastsættes ej heller 

                                                 
4  "Næsten eksklusiv"-rabatter, "markedsandelsrabatter" eller "betingede" rabatter af den type, der blev 

undersøgt i Hoffmann-La Roche (Domstolens dom af 13.2.1979 i sag 85/76, Hoffmann-La Roche mod 
Kommissionen, Sml. s. 461) er intuitivt tættest på en eksklusivitetsforpligtelse: Køberen forpligter sig 
til at dække en bestemt del af sit behov ("delvis eksklusivitet") fra den dominerende virksomhed, som 
en betingelse for at få en bestemt pris. 
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diskriminerende individuelle mål5. Adfærden synes nærmere at ligne den type 

rabatordninger, som Domstolen undersøgte i Michelin mod Kommissionen6 

("Michelin I"), og endnu mere, det system, der blev undersøgt af Retten (på 

daværende tidspunkt, Retten i Første Instans) i Michelin mod Kommissionen7 

("Michelin II"). Der er tale om en "betinget rabat" i den forstand, at rabattens 

størrelse tildeles betinget i begyndelsen af året (på den betingelse, at kunden når en 

bestemt tærskel i referenceperioden, der i nærværende tilfælde er et år). 

Rabatskalaen er "standardiseret" eller "ensartet", dvs. alle kunder kan opnå samme 

rabat på grundlag af den samlede købte mængde i referenceperioden. Hvis den 

fastsatte tærskel overskrides anvendes rabatten "retroaktivt" på alle tidligere køb 

foretaget af den samme kunde i referenceperioden. Med retroaktive rabatter af denne 

type afhænger prisen på alle tidligere køb foretaget af den samme kunde, af om den 

fastsatte mængdetærskel nås i fremtiden, dvs. i slutningen af den relevante 

referenceperiode. 

13. Den "standardiserede" karakter af den af Post Danmark anvendte prisordning bør 

ikke forveksles med såkaldte "mængderabatter", som generelt anses for ikke at være 

ekskluderende i henhold til artikel 102 TEUF8. Dette skyldes, at rene 

"mængderabatter" ikke samlet tager højde for hele kundens efterspørgsel fra 

særskilte transaktioner over en periode. Sådanne lovlige mængderabatter betales 

                                                 
5  Ved "målrabatter" fastsættes der individuelle mål for hver kunde, og rabatten betinges af disse mål nås. 

6  Domstolens dom af 9.11.1983 i sag 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod 
Kommissionen, Sml. s. 3461. Det bemærkes, at selv om Domstolen ofte har refereret til Michelin I som 
et tilfælde af "individuelle salgsmål" (jf. Domstolens dom af 17.3.2007 i sag C-95/04 P, British 
Airways plc. mod Kommissionen, Sml. I-2331, præmis 65 og 71), synes de "målsatte rabatter" i sagen, 
i et vist omfang at have været standardiserede rabatter. Kommissionens konklusion om, at der var tale 
om anvendelsen af diskriminerende rabatter til forskellige forhandlere blev annulleret af Domstolen, jf. 
præmis 87-91 i Michelin I-dommen. 

7  Rettens dom af 30.9.2003 i sag T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mod 
Kommissionen, Sml. II-4071. 

8  Jf. Rettens dom af 30.9.2003 i sag T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mod 
Kommissionen, Sml. II-4071 (Michelin II), præmis 58: "… Såfremt en stigning i den leverede mængde 
medfører lavere omkostninger for leverandøren, er denne berettiget til at give kunden fordel heraf ved 
en mere fordelagtig prissætning (generaladvokat Mischos forslag til afgørelse i sagen Portugal mod 
Kommissionen, Sml. I, s. 2618, punkt 106). Kvantumrabatter antages således at afspejle den ydede 
effektivitet og stordriftsfordele, som virksomheden med den dominerende stilling opnår". Domstolens 
dom af 29.3.2001 i sag C-163/99, Portugal mod Kommissionen, Sml. I-2613, vedrørte rabatter, der tog 
højde for kundens samlede køb (Se Dommens præmis 4: rabatter på 7,2%, 14,6%, 22,5% og 32,7% i 
Lissabons lufthavn (18,4%, 24,4%, 31,4% og 40, 6% i andre lufthavne) efter henholdsvis 50 landinger, 
100 landinger, 150 landinger og 200 landinger, per måned). Det undersøgtes imidlertid ikke hvorvidt 
adfærden havde markedsafskærmende virkning, men derimod den de facto diskriminerende 
behandling af kunder. I forbindelse med markedsafskærmende misbrug, er det tvivlsomt, om disse 
ordninger ville kunne kvalificeres som "mængderabatter" i snæver forstand. 
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normalt for hver individuel ordre, (dvs. uafhængig af kundens køb over et bestemt 

tidsrum), og til gengæld for omkostningsbesparelser opnået af leverandøren9. 

14. Retten i Første Instans betragtede i Michelin II10 ikke den standardiserede karakter af 

Michelins rabatordning som værende fundamentalt forskellig fra andre typer af 

loyalitetsrabatter. Efter at have gennemgået de principper, der finder anvendelse ved 

analysen af rabatordninger i henhold til artikel 102 TEUF, fandt Retten, at de samme 

principper finder anvendelse på en ordning med retroaktive rabatter med 

standardiserede tærskler: 

"…et rabatsystem, hvor rabattens størrelse stiger i takt med de købte mængder, 
[er] ikke […] i strid med artikel [102 TEUF], medmindre de kriterier og regler, 
hvorefter rabatten ydes, ikke har nogen økonomisk berettigelse, men har til 
formål at hindre, at kunder foretager indkøb hos konkurrerende producenter, 
f.eks. loyalitets- og målrabatter (jf. dommen i sagen Hoffmann-La Roche mod 
Kommissionen, nævnt ovenfor i præmis 54, præmis 90, dommen i sagen 
Michelin mod Kommissionen, nævnt ovenfor i præmis 54, præmis 85, dommen i 
sagen Irish Sugar mod Kommissionen, nævnt ovenfor i præmis 54, præmis 114, 
og dommen i sagen Portugal mod Kommissionen, nævnt ovenfor i præmis 58, 
præmis 52)."11 

15. De potentielle konkurrencebegrænsende virkninger af individuelle rabatordninger 

kan intuitivt være mere synlige, men en "standardiseret" rabatordning med mange 

tærskler kan også opnå det samme resultat ved at skræddersy de effektive priser til 

hver enkelt kundes behov. En tilsyneladende "standardiseret" rabatordning kan også 

være udformet således, eller blive anvendt med henblik på, at der opnås en virkning 

for visse kunder12. 

                                                 
9  Jf. Rettens dom af 30.9.2003 i sag T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mod 

Kommissionen, Sml. II-4071, præmis 85 ("Der er ingen loyalitetsskabende virkning af et 
kvantumrabatsystem, når rabatten tildeles ved faktureringen ud fra de bestilte mængder"), og 
Kommissionens beslutning af 14. maj 1997 (IV/34.621, 35.059/F-3 - Irish Sugar plc), EFT L 258 af 
22.09.1997, s. 1, betragtning 153 ("At rabatterne afhang af, at kunderne opfyldte bestemte mål for 
deres indkøb, betød ikke, at der var tale om mængderabatter, som der normalt ikke rejses indsigelse 
mod. Mængderabatter ydes normalt i forbindelse med individuelle ordrer (og står således ikke i 
forhold til kundens indkøb i et bestemt tidsrum) og ydes som gengæld for leverandørens 
omkostningsbesparelser. Det er ikke tilfældet med de rabatter, som Irish Sugar har givet visse kunder 
på basis af individuelt fastsatte ugentlige, månedlige eller årlige mål"). Se også Rettens dom af 
7.10.1999 i sag T-228/97, Irish Sugar plc mod Kommissionen, Sml. II-2969, præmis 213. 

10  Rettens dom af 30.9.2003 i sag T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mod 
Kommissionen, Sml. II-4071. 

11  Rettens dom af 30.9.2003 i sag T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mod 
Kommissionen, Sml. II-4071, præmis 59. 

12  Domstolens dom af 29.3.2001 i sag C-163/99, Portugal mod Kommissionen, Sml. I-2613, præmis 52-
53. 
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3.2.  Første del af første spørgsmål - Efter hvilke retningslinjer skal det 
afgøres, om anvendelse af et rabatsystem med en standardiseret 
mængdetærskel udgør et misbrug af en dominerende stilling  

16. Svaret på den første del af det første spørgsmål "efter hvilke retningslinjer skal det 

afgøres", om en bestemt rabatordning udgør misbrug af en dominerende stilling i 

strid med artikel 102 TEUF er forholdsvis enkelt. Som en hovedregel og under 

hensyntagen til det retlige system, der er fastsat i EU-traktaterne, er fortolkningen af 

begrebet "misbrug" i artikel 102 TEUF den, som fremgår af EU-Domstolenes 

retspraksis (jf. afsnit 3.3, nedenfor). Således, når EU-Domstolene har behandlet en 

sag med samme eller lignende faktiske og retlige omstændigheder, er dette den 

eneste vejledning, som den nationale ret er forpligtet til at følge13. Det kan også 

hævdes, at i mangel af en afgørelse fra Domstolen (eller, alt efter omstændighederne, 

Retten), der direkte eller indirekte har behandlet en specifik faktisk og/eller retlig 

situation, for hvilke fortolkningen af artikel 102 TEUF er nødvendig, kan den 

nationale konkurrencemyndighed finde det nyttigt at tage hensyn til Kommissionens 

holdning eller eventuelt afgørelser fra nationale retter eller andre nationale 

konkurrencemyndigheder, som eventuelt har behandlet en konkret sag med samme 

eller lignende faktiske og retlige omstændigheder. 

17. Kommissionen har mistanke om, at denne del af det første spørgsmål eventuelt har 

grund i en misforståelse af den rolle og relevans som Kommissionens meddelelse 

med titlen "Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i 

forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug 

af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd"14 (i det følgende benævnt 

"Vejledningen om prioritering af håndhævelse" eller blot "Vejledningen") (se afsnit 

3.4. nedenfor) har for en national ret. Som redegjort for ovenfor og ud fra selve 

ordlyden af Vejledningen om prioritering af håndhævelse, er det klart, at formålet 

med dette dokument "ikke [er] at fastlægge gældende ret og det tilsigter ikke at 

                                                 
13  Forslag til afgørelse fra Generaladvokat Kokott fremsat den 23.2.2006 i sag C-95/04 P, British 

Airways plc. mod Kommissionen, Sml. I-2336, punkt 28 ("I denne forbindelse spiller det i øvrigt ingen 
rolle, hvordan Kommissionen agter at udforme sin konkurrencepolitik med hensyn til artikel [102 
TEUF] i fremtiden. For det første kan eventuelle nye retningslinjer for anvendelsen af artikel [102 
TEUF] kun være af relevans for Kommissionens fremtidige beslutninger, men ikke for den retlige 
vurdering af en beslutning, der allerede er vedtaget. For det andet vil Kommissionen også i tilfælde af 
en ændring af sin administrative praksis fortsat skulle holde sig inden for de rammer, der er fastsat i 
artikel [102 TEUF], som fortolket af Domstolen") 

14  Meddelelse fra Kommissionen - Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i 
forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende 
stilling gennem ekskluderende adfærd, EUT C 45 af 24.2.2009, s. 7. 
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foregribe den fortolkning af artikel [102], som De Europæiske Fællesskabers 

Domstol eller Retten i Første Instans måtte anlægge" (jf. punkt 3 i Vejledningen). I 

Vejledningen om prioritering af håndhævelse forklares det også, at "I dette dokument 

redegøres der for den prioritering, som vil være vejledende for Kommissionen ved 

anvendelsen af artikel [102] på dominerende virksomheders ekskluderende adfærd" 

(jf. punkt 2 i Vejledningen). I det foreliggende tilfælde, hvor der er eksisterende 

retspraksis fra EU-Domstolene, der netop vedrører de retlige spørgsmål om 

fortolkningen af artikel 102 TEUF, der er beskrevet af den forelæggende ret, udgør 

denne praksis de retningslinjer, som den nationale ret skal følge. 

3.3. Den relevante retspraksis vedrørende rabatordninger med 
loyalitetsskabende karakteristika 

18. Ifølge fast retspraksis er begrebet "misbrug" i henhold til artikel 102 TEUF et 

objektivt begreb, der henviser til en adfærd fra virksomhed, der har en dominerende 

stilling, som enten direkte kan påføre forbrugerne skade eller forvolde forbrugerne 

skade ved at gribe ind i konkurrencen på et marked, hvor graden af konkurrence, 

som følge af den blotte tilstedeværelse af den pågældende virksomhed, allerede er 

svækket, og som gennem metoder, der adskiller sig fra dem, der regulerer normal 

konkurrence om afsætning af varer eller tjenesteydelser på grundlag af de 

erhvervsdrivendes ydelser, kan have den virkning, til skade for forbrugerne, at skabe 

hindringer for opretholdelsen af den grad af konkurrence, der stadig findes på 

markedet, eller for udviklingen af denne konkurrence15.    

19. Mens konstateringen af, at der foreligger en dominerende stilling ikke i sig selv er 

ensbetydende med en kritik af vedkommende virksomhed, har Domstolen gentagne 

gange fastslået, at en dominerende virksomhed, uafhængigt af årsagerne til denne 

dominerende stilling, er særlig forpligtet til ikke ved sin adfærd at skade en effektiv 

og ufordrejet konkurrence på det indre marked16. Når den dominerende stilling har 

                                                 
15  Domstolens dom af 13.2.1979 i sag 85/76, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, Sml. s. 461, 

præmis 91, af 9.11.1983 i sag 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen, 
Sml. s. 3461, præmis 70, af 17.3.2007 i sag C-95/04 P, British Airways plc. mod Kommissionen, Sml. 
I-2331, præmis 66, af 3.7.1991 i sag C-62/86, AKZO Chemie BV mod Kommissionen, Sml. I-3359, 
præmis 69 og af 27.3.2012 i sag C-209/10, Post Danmark A/S (endnu ikke trykt i Samling af 
Afgørelser), præmis 20 og 24. 

16  Domstolens dom af 2.4.2009 i sag C-202/07 P, France Télécom SA mod Kommissionen, Sml. I-2369, 
præmis 105 og den deri citerede retspraksis, Domstolens dom af 9.11.1983 i sag 322/81, 
Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen, Sml. s. 3461, præmis 57. 



11 

oprindelse i et tidligere lovbestemt monopol, skal denne omstændighed tages i 

betragtning17. 

20. For så vidt angår rabatter, som ydes af en virksomhed med en dominerende stilling, 

har Domstolen fastslået, at en loyalitetsrabat, der ydes til gengæld for et tilsagn fra 

kunden om udelukkende eller næsten udelukkende at dække en betydelig del af sit 

behov fra en virksomhed med en dominerende stilling, er i strid med artikel 102 

TEUF, uden at det er nødvendigt at fastlægge den faktiske effekt, som sådan en 

rabatordning kan have på markedet. Dette skyldes, at en loyalitetsrabat ved ydelsen 

af en økonomisk fordel har til formål at hindre, at kunderne modtager leverancer fra 

konkurrerende producenter18. 

21. Men selv med hensyn til adfærd, der ikke består i en loyalitetsrabat, som omhandlet i 

Hoffmann – La Roche-retspraksissen, har EU-Domstolene fundet, at: 

"Til fastlæggelse af, om artikel [102 TEUF ] er blevet overtrådt, er det tilstrækkeligt 
at bevise, at en dominerende virksomheds misbrug har til hensigt at begrænse 
konkurrencen, eller med andre ord, at adfærden er egnet til at have denne 
virkning."19 

22. Domstolen har også fastslået, at en rabat, der afhænger af, at et købsmål nås, er i 

strid med artikel 102 TEUF, uden at det er nødvendigt at fastlægge den faktiske 

effekt, som en sådan rabatordning kan have på markedet20. I Michelin I fandt 

Domstolen således, den i sagen omhandlede rabatordning udgjorde misbrug, idet den 

afskar køberne: fra til enhver tid frit og afhængigt af markedssituationen at vælge 

det gunstigste af de tilbud, der fremsættes fra forskellige konkurrenters side og fra at 

                                                 
17  Domstolens dom af 27.3.2012 i sag C-209/10, Post Danmark A/S (endnu ikke trykt i Samling af 

Afgørelser), præmis 23. 

18  Domstolens dom af 16.12.1975, i forenede sager 40 til 48, 50, 54 til 56, 111, 113 og 114/73 
Coöperatieve vereniging "Suiker Unie" UA m.fl. mod Kommissionen, Sml. s. 1663, præmis 518 og 
Domstolens dom af 9.11.1983 i sag 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod 
Kommissionen, Sml. s. 3461, præmis 71. 

19  Rettens dom af 30.9.2003 i sag T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mod 
Kommissionen, Sml. II-4071, præmis 239 og af 17.12.2003 i sag T-219/99, British Airways plc. mod 
Kommissionen, Sml. II-5917, præmis 293. 

20  Domstolens dom af 9.11.1983 i sag 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod 
Kommissionen, Sml. s. 3461. 
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skift leverandør uden mærkbar økonomisk ulempe", og derved begrænsede købernes 

valg af leverandør og gjorde adgang til markedet vanskelligere for konkurrenter21. 

23. I en række sager, herunder Michelin I, har Domstolen opsummeret de principper fra 

dens retspraksis vedrørende vurderingen af rabatordninger, uanset om de er af 

samme type, som den rabat, der blev undersøgt i Hoffmann – La Roche-sagen: 

"Med henblik på at afgøre, om [en rabatordning udgør misbrug], har Domstolen 
fastslået, at man skal vurdere samtlige omstændigheder, navnlig kriterierne og 
reglerne for tildeling af rabatter, og at det må undersøges, om rabatten ved en 
fordel, hvortil der ikke svarer nogen begrundet modydelse af økonomisk art, har 
skullet fjerne eller begrænse køberens muligheder for at foretage indkøb efter et frit 
valg og spærre konkurrenterne adgangen til markedet, idet der over for 
handelspartnere anvendes ulige vilkår for ydelser af samme værdi, og den 
dominerende stilling søges forstærket gennem en fordrejning af konkurrencen…"22 

24. Ovennævnte principper er blevet bekræftet gentagne gange i senere sager. 

Domstolen har også bemærket i relation til rabatternes retroaktive karakter, at "[m]ed 

til alle rabatordninger, ved hvilke rabatterne ydes efter de mængder, der er blevet 

afsat i en forholdsvis lang referenceperiode, hører imidlertid, at presset på køberen 

for at opfylde det indkøbstal, der skal til for at få fordelen eller for ikke at lide det 

for hele perioden fastsatte tab, stiger ved referenceperiodens slutning" og at "der 

selv med små udsving [har] kunnet lægges et stort pres på forhandlerne"23. I 

Michelin II24 tog Retten i Første Instans hensyn til, at rabatterne var rabatter på den 

samlede omsætning (dvs. rabatter, der blev anvendt retroaktivt på alle tidligere køb i 

perioden), at referenceperioden var relativt lang, og at der ikke forelå en økonomisk 

begrundelse. 

                                                 
21  Domstolens dom af 9.11.1983 i sag 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod 

Kommissionen, Sml. s. 3461, præmis 85. 

22  Jf. Domstolens dom af 9.11.1983 i sag 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod 
Kommissionen, Sml. s. 3461, præmis 73, og af 17.3.2007 i sag C-95/04 P, British Airways plc. mod 
Kommissionen, Sml. I-2331, præmis 67, Rettens dom af 7.10.1999 i sag T-228/97, Irish Sugar plc mod 
Kommissionen, Sml. II-2969, præmis, præmis 114 og Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, 
Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser). 

23  Domstolens dom af 9.11.1983 i sag 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod 
Kommissionen, Sml. s. 3461, præmis 81. 

24  Rettens dom af 30.9.2003 i sag T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mod 
Kommissionen, Sml. II-4071. 
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25. I den nyere Tomra-sag25 har Domstolen yderligere præciseret, at 

"For så vidt angår det tilfælde, at en dominerende virksomhed anvender en 

rabatordning, har Domstolen fastslået, at den pågældende virksomhed 

misbruger sin stilling, når den, uden at binde køberne til sig ved en formel 

forpligtelse, enten ifølge aftaler med køberne eller ensidigt anvender et 

loyalitetsbonussystem, dvs. prisnedslag, som ydes på betingelse af, at kunden – i 

øvrigt uanset om denne indkøber for betydelige eller for mindre beløb – 

udelukkende foretager alle eller en betydelig del af indkøbene til dækning af 

sine behov hos den markedsdominerende virksomhed (jf. dom af 13.2.1979, sag 

85/76, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 461, præmis 89, og af 9.11.1983, sag 

322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen, Sml. s. 

3461, præmis 71). 

I denne forbindelse skal samtlige omstændigheder derfor tages i betragtning, 

navnlig de kriterier og regler, hvorefter rabatten blev ydet, og det må 

undersøges, om rabatten ved at udgøre en fordel, som ikke er begrundet i en 

økonomisk modydelse, har fjernet eller begrænset køberens mulighed for frit at 

vælge sine forsyningskilder, har hindret konkurrenternes adgang til markedet 

eller har styrket sin dominerende stilling gennem en fordrejning af 

konkurrencen (jf. dommen i sagen Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin 

mod Kommissionen, præmis 73). 

Hvad angår nærværende sag fremgår det af den appellerede doms præmis 213, 

at en rabatordning skal betragtes som værende i strid med artikel 102 TEUF, 

hvis den har til formål at hindre, at den dominerende virksomheds kunder 

foretager indkøb hos konkurrerende producenter." 

26. Kommissionen er således af den opfattelse, at de ovennævnte retningslinjer fra EU-

domstolenes retspraksis skal anvendes ved vurderingen af den rabatordning, der er 

beskrevet i den forelæggende rets kendelse. 

                                                 
25  Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen (endnu 

ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis 70-72. 
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3.4. Kommissionens Vejledning om prioritering af håndhævelse og dens rolle 

27. Der henvises i den forelæggende rets første spørgsmål Vejledningen om prioritering 

af håndhævelse og navnlig ønsker den forelæggende ret oplyst, hvilken relevant en 

pris-omkostningstest har ved analysen af retroaktive rabatordninger. 

28. Med hensyn til prisbaseret adfærd erkender Kommissionen, at det kan være særligt 

vanskeligt at skelne mellem adfærd, der skader konkurrencen og forbrugerne og 

adfærd, som afspejler konkurrence på ydelser, og som gavner forbrugerne.  For at 

foretage denne sondring foreslår Kommissionen i Vejledningen, at der for 

prisfastsættelsesadfærd i almindelighed og dermed også i forbindelse med den type 

rabatordning, der er omhandlet i disse spørgsmål, at der gribes ind, hvis den 

pågældende adfærd har allerede begrænset eller vil kunne begrænse konkurrencen 

fra konkurrenter, som anses for at være lige så effektive som den dominerende 

virksomhed.  Denne fremgangsmåde er underlagt den undtagelse, der er beskrevet 

nedenfor i forbindelse med den tredje del af det første spørgsmål.  Hvis de 

oplysninger, der er til rådighed klart viser, at en lige så effektiv konkurrent kan 

konkurrere effektivt med den dominerende virksomheds prisfastsættelsesadfærd, vil 

Kommissionen i princippet udlede, at den dominerende virksomheds 

prisfastsættelses adfærd sandsynligvis ikke vil have en negativ indvirkning på den 

effektive konkurrence, og dermed for forbrugerne.  Hvad angår loyalitetsrabatter, 

består metodologien i Vejledningen i at foretage et skøn over, hvilken pris en 

konkurrent ville skulle tilbyde for at udligne den betingede rabat, som kunden mister 

ved at skifte en del af sin efterspørgsel (»den relevante mængde«), væk fra den 

dominerende virksomhed. Den effektive pris, som konkurrenten skal matche, er ikke 

den dominerende virksomheds gennemsnitspris, men den normale pris (listepris) 

minus den rabat, kunden mister ved at skifte, beregnet for den relevante mængde og i 

den relevante periode. Jo lavere den anslåede effektive pris for den relevante 

mængde er i forhold til den dominerende leverandørs gennemsnitspris, desto større 

er den loyalitetsskabende virkning. Hvis den »effektive pris« er under den 

dominerende virksomheds langsigtede, gennemsnitlige meromkostninger (LRAIC), 

vil selv en lige så effektiv konkurrent lide et tab ved at forsøge at sælge enheder i 

den relevante mængde.  Et rabatsystem, som resulterer i en pris, der er under 

LRAIC, må i princippet anses for ekskluderende. Ikke desto mindre, som forklaret 

nedenfor, fanger denne test ikke nødvendigvis fuldt ud alle de særlige forhold, som 

gør sig gældende for betingede rabatordninger, som praktiseres af en dominerende 
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virksomhed og navnlig for en retroaktiv rabatordning, som den der er omhandlet i 

den foreliggende sag. 

29. Som Kommissionen har redegjort for ovenfor, omhandler Vejledningen om 

prioritering af håndhævelse, der blev udstedt i 2009, en meddelelse af 

Kommissionens holdning til de sager, som den har til hensigt at forfølge som et 

spørgsmål om håndhævelsesprioriteter. Kommissionen signalerer med sin 

Vejledning om prioritering af håndhævelse sine intentioner om at fokusere på disse 

typer af adfærd, der er mest til skade for forbrugerne. Som den danske 

konkurrencemyndighed korrekt bemærker (i punkt 202), er Kommissionens 

meddelelse ikke retligt bindende for medlemsstaternes myndigheder26. En 

medlemsstats konkurrencemyndighed kan, hvis den ønsker det, tage højde for de 

kriterier, der er opstillet i Vejledningen, når den håndhæver artikel 102 TEUF, men 

den er utvivlsomt ikke forpligtet hertil27. 

3.5.  Anden del af det første spørgsmål – En konstatering af, at 
rabatordningen gælder for størstedelen af kunderne på markedet, er ikke 
en forudsætning, men kan være en nyttig indikation på udbredelsen af 
ordningen. 

30. Med den anden del af det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, 

hvorvidt den bør betragte det som en relevant faktor i sin vurdering, at 

rabatordningens tærskler er fastsat af den dominerende virksomhed på en sådan 

måde, at ordningen finder anvendelse for størstedelen af kunderne på markedet. 

31. I henhold til retspraksis, er der i en sag vedrørende loyalitetsrabatter "ikke grund til 

at undersøge, hvor stor en del af kontrakterne, der indeholdt eller ikke indeholdt 

denne klausul"28. Ikke desto mindre tyder det faktum, at en rabatordning finder 

anvendelse på størstedelen af kunderne på markedet, på, at ordningen kan påvirke en 

                                                 
26  Jf. tilsvarende Domstolens dom af 14.6.2011, i sag C-360/09, Pfleiderer AG, Sml. I-5161, præmis 21, 

vedrørende Kommissionens meddelelse om samarbejdet inden for netværket af 
konkurrencemyndigheder (EUT C 101 af 27.4.2004, s. 43) og Kommissionens meddelelse om 
bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (EFT C 45 af 19.2.2002, s. 3) og Domstolens dom af 
13.12.2012 i sag C-226/11, Expedia Inc. (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis 29 om 
Kommissionens bagatelmeddelelse (EFT C 368 af 22.12.2001) . 

27  Jf. tilsvarende Domstolens dom af 13.12.2012 i sag C-226/11, Expedia Inc. (endnu ikke trykt i 
Samling af Afgørelser). 

28  Domstolens dom af 16.12.1975, i forenede sager 40 til 48, 50, 54 til 56, 111, 113 og 114/73 
Coöperatieve vereniging "Suiker Unie" UA m.fl. mod Kommissionen, Sml. s. 1663, præmis 511. 



16 

stor del af markedet, og er derfor en nyttig indikation af, hvor udbredt adfærden er, 

og hvor stor en del af markedet, der eventuelt er berørt af den. 

32. Det er Kommissionens opfattelse, at såfremt en konkurrencemyndighed ønsker at 

vurdere "hvor stor en del" af markedet, der er dækket af en rabatordning, vil det ikke 

kun være nyttigt at vurdere, hvor mange kunder, der drager fordel af rabatterne, men 

også hvor stor en del af deres behov, der sandsynligvis vil blive påvirket af 

rabatordningen, og i hvilket omfang rabatordningen kan mindske deres incitament til 

at skifte til konkurrenter for opfyldelse af deres behov. 

33. Tag for eksempel, for det første en kunde hvis behov klart er under den første 

rabattærskel, og som ikke har nogen forventning om at nå den første tærskel29. 

Denne kunde kan skifte sit køb til en konkurrent uden at miste noget rabat. Ved et 

fravær af forventning om at nå den første rabattærskel, ville rabatordningen i sig selv 

ikke have nogen indvirkning på incitamenterne til at skifte til en anden leverandør. 

For det andet, kunder, hvis køb fra den dominerende virksomhed er meget højere end 

den mængde, der kræves for at drage nytte af den højeste rabattærskel, kan i 

princippet skifte deres overskydende behov over den øverste rabattærskel uden at 

miste noget rabat. For det tredje, rabatordningen skaber klart de mest umiddelbare 

virkninger i relation til kunder, hvis forventede køb hos den dominerende 

virksomhed ville give dem adgang til en særlig rabat, og et skift af en del af deres 

behov vil medføre, at de mister denne rabat. Dette mulige tab af rabatten mindsker 

deres incitament til at skifte til en konkurrent. 

34. En mere deltaljeret analyse kan også indebære en undersøgelse af den sandsynlige 

tilbøjelighed for kunder, inden for hver gruppe, til faktisk at skifte hele eller en del af 

deres behov til en konkurrerende leverandør. Dette kan vise, at selv en del af 

behovet, der ikke øjensynligt er dækket af rabatordningen, de facto bliver "ikke-

konkurrenceudsat". Det ville for eksempel være hensigtsmæssigt at undersøge, 

hvorvidt det at have to postdistributører ville medføre yderligere omkostninger eller 

byrder, hvorvidt særlige egenskaber gør det upraktisk at dele direct-mail mellem to 

forskellige leverandører, når der er tale om en bestemt mængde post, og hvorvidt 

mindre eller større kunder er mere eller mindre tilbøjelige til at skifte leverandører. 

Ville kunder for eksempel være nødt til at skifte leverandør for at få direct-mail 

                                                 
29  Det afgørende er kundens ex ante forventninger, frem for den faktiske mængde af køb som 

kontrolleres efterfølgende. 
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sendt uden for Storkøbenhavnsområdet (hvor ingen alternativ leverandør ville 

omdele adresserede forsendelser) eller direct-mail under 50 g (som var omfattet af 

Post Danmarks lovbestemte monopol). Sagens faktiske omstændigheder tyder på, at 

disse retlige og faktiske begrænsninger spiller en rolle i vurderingen af den andel af 

det samlede behov, der ikke kan skiftes til en konkurrent. 

35. I sidste ende vil denne analyse gøre den mængdemæssige dækning af rabatordningen 

klar for håndhæveren af konkurrencelovgivningen, og vil således belyse omfanget af 

dens sandsynlige virkninger. Ikke desto mindre er fastsættelsen af en præcis tærskel 

for, hvornår der foreligger afskærmning af markedet, over hvilken den pågældende 

praksis skal betragtes som misbrug ikke påkrævet med henblik på anvendelsen af 

artikel 102 TEUF30. De kunder, der befinder sig, på den afskærmede del af markedet, 

skal have mulighed for at nyde godt af så meget konkurrence, som er mulig på 

markedet, og konkurrenterne skal kunne konkurrere på grundlag af opnåede 

resultater på markedet som helhed og ikke blot på en del heraf31. 

36. Den nationale konkurrencemyndighed synes i sin afgørelse at have foretaget en 

temmelig detaljeret vurdering af de sandsynlige virkninger af rabatordningen på de 

enkelte kategorier af kunder og deres eventuelle incitamenter til at skifte leverandør 

for hele eller en del af deres behov (punkt 285, 579-585 mv.). 

3.6.  Tredje del af det første spørgsmål – En pris-omkostningstest, ikke er en 
forudsætning for at konstatere misbrug i forbindelse med betingede 
rabatter 

37. Den tredje del af det første spørgsmål vedrører relevansen af den dominerende 

virksomheds priser og omkostninger ved vurderingen af et rabatsystem i henhold til 

artikel 102 (betydningen af as efficient competitor-testen), under de specifikke 

omstændigheder, der er omhandlet i den foreliggende sag. Den forelæggende rets 

spørgsmål kan forstås således, at den i det væsentlige ønsker oplyst, hvorvidt en pris-

omkostningstest er nyttig eller endog et nødvendigt skridt i vurderingen af, om der 

foreligger misbrug af en dominerende stilling, når en dominerende virksomhed under 

                                                 
30  Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen (endnu 

ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis 46. 

31  Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen (endnu 
ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis 42. 
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nævnte omstændigheder anvender en rabatordning, som beskrevet ovenfor (dvs. en 

prisordning med "retroaktive rabatter", der anvendes på den samlede omsætning for 

hver enkelt kunde i et givent år). 

38. Domstolen har allerede undersøgt og afvist påstanden om, at en sammenligning 

mellem priser og omkostninger er nødvendig for at vurdere kapaciteten af retroaktive 

rabatter til at begrænse konkurrencen. I Tomra fastlog Domstolen således, at 

fakturering af priser under kostprisen "ikke [udgør] en forudgående betingelse for at 

fastslå, at en dominerende virksomheds ordning med rabatter med tilbagevirkende 

kraft har karakter af misbrug", og at "[h]verken Kommissionen eller Retten var 

således forpligtet til at undersøge spørgsmålet om, hvorvidt Tomra-koncernens 

priser var lavere end deres gennemsnitlige marginale omkostninger på lang sigt 

eller ej"32 . 

39. Efter Kommissionens opfattelse var det korrekt, at Domstolen i Tomra33 afviste pris-

omkostningstesten som en retlig standard for, at der foreligger misbrug i sager 

vedrørende loyalitetsrabatter. Dette betyder imidlertid ikke, at en pris-omkostnings-

test er irrelevant eller ikke er en nyttig test i passende sager, herunder om 

rabatordninger, når sagens omstændigheder og de oplysninger, der er til rådighed, 

gør det muligt for konkurrencemyndigheden at anvende den. En pris-

omkostningstest er et uundgåeligt skridt – og sandsynligvis den eneste praktisk 

anvendelige tilgang – ved vurderingen af ubetinget priskonkurrence, hvor det 

betænkelige er den "lave" pris i absolutte tal (Akzo, Post Danmark I)34. Den bruges 

også typiske i sager om avancepres ("margin squeeze"), hvor det relative niveau af to 

priser er det centrale spørgsmål, med henblik på at fastlægge om en adfærd har 

karakter af misbrug (TeliaSonera, Deutsche Telekom)35. Men de retlige udfordringer, 

som opstår ved loyalitetsrabatter, er nogle andre og fanges ikke nødvendigvis altid 

eller ikke optimalt ved anvendelsen af en "lige så effektiv konkurrent"-tilgang, hvor 

                                                 
32  Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen (endnu 

ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis 46., præmis 73 og 80. 

33  Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen (endnu 
ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis 46. 

34  Domstolens dom af 3.7.1991 i sag C-62/86, AKZO Chemie BV mod Kommissionen, Sml. I-3359, 
præmis 69 og af 27.3.2012 i sag C-209/10, Post Danmark A/S (endnu ikke trykt i Samling af 
Afgørelser). 

35  Domstolens dom af 17.2.2011, i sag C-52/09, TeliaSonera, Sml. I-527, og af 14.10.2010 i sag C-
280/08 P, Desutche Telecom AG, Sml. I-9555. 
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der fokuseres på en sammenligning mellem pris og omkostninger. Dette er afspejlet i 

punkt 24 i Vejledningen om prioritering af håndhævelse, som den danske 

konkurrencemyndighed også specifikt henviser til i sin afgørelse. 

3.6.1.  Nogle generelle betragtninger om rabatordninger og "lave priser" 

40. I lyset af karakteren af rabatterne og de øvrige specifikke omstændigheder i 

nærværende sag, finder Kommissionen det hensigtsmæssigt at henlede 

opmærksomheden på, at der bør udvises forsigtighed ved anvendelsen af ordet 

"rabat" til at betegne den type af prisordninger, der anvendes af dominerende 

virksomheder, som i den foreliggende sag. Brug af ordet "rabat" antyder en "lav" 

pris eller en fordel for kunden og dermed noget generelt ønskeligt. Denne opfattelse 

bør imidlertid ikke være afgørende for den korrekte behandling af sådanne 

rabatordninger inden for konkurrenceretten. 

41. Opfattelsen af, at "rabat" betyder "lav pris", kan forklare forslaget om, at man bør 

være særlig opmærksom førend "rabatter" betragtes som misbrugsadfærd, på grund 

af risikoen for at fratage kunder "lavere priser" som generelt er ønskelige36. Dette har 

ført til forslag fra nogle forfattere om altid at behandle loyalitetsrabatter som en form 

for underbudspriser ("predatory pricing"), og at undersøge begge former for adfærd 

under samme retlige test ("lige så effektiv konkurrent"-testen, baseret på en 

sammenligning af priser og omkostninger)37. I den juridiske og økonomiske litteratur 

er det imidlertid også blevet forklaret, at loyalitetsrabatter minder mere om 

eksklusivitet end om underbudspriser og en pris-omkostningstest viser ikke 

nødvendigvis deres fulde indvirkninger på konkurrencen.38 

                                                 
36  Nogle retter har forstået den væsentlige forskel mellem retroaktive rabatter og underbudspriser. Se 

f.eks. Applied Medical Resources Corp. V. Ethicon Inc, 2006 WL 1381697 (C.D. Cal Feb. 3, 2006) 
("the conduct is [not] so obviously pro-competitive—straight, single-product price cutting—that the 
Court should be concerned about the chilling effect of antitrust liability."). 

37  Jf. f.eks. Thomas A. Lambert, Appropriate Liability Rules for Tying and Bundled Discounting, 72 
Ohio State Law Journal 909, 980–81 (2011). Idéen om, at adfærd kun er ekskluderende, hvis den 
ekskluderer en lige så effektiv konkurrent blev først fremsat af Richard Posner (Richard Posner, 
Antitrust Law 184-96 (1976), særlig s. 194-95). Ikke desto mindre overses det ofte, at dommer Posner 
udtrykkeligt afviste, at hans "lige så effektiv konkurrent"-test kan beskytte en bundling-rabat eller en 
loyalitetsrabat, der ligger over kostprisen, når rabatordningen fratager konkurrenten stordriftsfordele. 
Se også Richard A. Posner, Vertical Restraints and Antitrust Policy, 72 University of Chicago Law 
Review (2005), på s. 240 (because “economies of scale are a market rather than a firm attribute”, 
preventing a rival from achieving such economies with above-cost bundled or loyalty discounts does 
not make the defendant “a more efficient company in a sense relevant to antitrust policy”). 

38  Joshua D. Wright (Kommissær, Federal Trade Commission), "Simple but Wrong or Complex but 
More Accurate? The Case for an Exclusive Dealing-Based Approach to Evaluating Loyalty Discounts" 
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42. Det er derfor vigtigt at skelne retroaktive rabatter, så som de der er omhandlet i 

nærværende sag, fra andre typer af adfærd, som Domstolen har undersøgt i sager 

som Akzo og Post Danmark I39, der vedrørte ikke-betinget prisfastsættelse uden 

loyalitets- eller mængdebetingelser eller –forpligtelser; med andre ord vedrører disse 

tilfælde en bekymring over selve prisniveauet og ikke tilstedeværelsen af en 

betingelse, der samler separate køb over en lang periode. 

43. Når en "rabat"-ordning benyttes af en dominerende virksomhed, er der som 

udgangspunkt ikke grund til at antage, at priserne afspejler ønskelige "rabatter" i 

ordets almindelige forstand. "Loyalitetsrabatter" er ikke nødvendigvis rabatter, men 

derimod en prissanktion, der pålægges illoyale købere. En rationel 

monopolindehaver må forventes at have fastsat sine effektive priser, herunder 

"rabatter", på et profitmaksimerende niveau40. 

                                                                                                                                                 
(bemærkninger ved the Bates White 10th Annual Antitrust Conference, Washington, DC, den 3. juni 
2013); Einer Elhauge, "How Loyalty Discounts Can Perversely Discourage Discounting", (2009) 
Journal of Competition Law & Economics, s. 189 (Elhauge godkender i realiteten den tilgang, der 
forefindes i europæisk retspraksis, hvorved loyalitetsrabatter ydet af virksomheder med en 
dominerende stilling antages at være ulovlige uden krav om bevis for en betydelig afskærmning, så 
længe der ikke findes en begrundelse baseret på effektivitetsgevinster for loyalitetsbetingelserne). 
Nicholas Economides, "Tying, bundling, and loyalty/requirement rebates", i Research Handbook of 
the Economics of Antitrust Law, Edward Elgar (2012), s. 121; Sean P. Gates, "Antitrust by Analogy: 
Developing Rules for Loyalty Rebates and Bundled Discounts", 79 Antitrust Law Journal 99 (2013); 
Timothy J. Brennan, "Bundled Rebates as Exclusion Rather than Predation", (2008) 4 Journal of 
Competition Law & Economics 335, 337–38. Se også debatten på webstedet “Truth on the Market”  
(http://truthonthemarket.com/2013/06/14/dan-come-over-to-the-rule-of-reason/, med links til andre 
indlæg i samme tråd). 

39  Domstolens dom af 3.7.1991 i sag C-62/86, AKZO Chemie BV mod Kommissionen, Sml. I-3359, 
præmis 69 og af 27.3.2012 i sag C-209/10, Post Danmark A/S (endnu ikke trykt i Samling af 
Afgørelser). 

40  Se Einer Elhauge, "How Loyalty Discounts Can Perversely Discourage Discounting", (2009) Journal 
of Competition Law & Economics, s. 189 (Del VI: “The word “discounts” deceptively suggests 
otherwise, but the nominal “discount” is just the difference between the compliant and noncompliant 
prices that a firm chooses, and does not indicate prices lower than the levels that would have resulted 
without loyalty discounts”),; Nicholas Economides, "Tying, bundling, and loyalty/requirement 
rebates", i Research Handbook of the Economics of Antitrust Law, Edward Elgar (2012), s. 121, på s. 
130 (“A loyalty ‘discount’ is equivalent to a ‘disloyalty penalty’”). For en mere uddybet vurdering og 
bevis se F. Maier-Rigaud & U. Schwalbe, Do Retroactive Rebates Imply Lower Prices for Consumers? 
IESEG Working Paper Series ECO-2013-10 (Juni 2013) (http://www.ieseg.fr/wp-
content/uploads/2013-ECO-10_Maier-Rigaud.pdf) (hvoraf det fremgår, at “retroactive rebates do not 
necessarily imply lower prices for consumers and that, on the contrary, even total welfare may decline 
as a result of the introduction of a rebate scheme. In addition to leading to higher prices, rebate 
schemes may hurt consumers by inducing them to buy a higher quantity than they otherwise would. 
The belief that rebates increase consumer welfare as they imply lower prices is shown to be based on 
the fundamentally flawed reliance on the non-rebated base price as appropriate counterfactual”). Se 
modsat D. Crane, "Bargaining over Loyalty", 92 Texas Law Review 253 (2013). 
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3.6.2. Den ekskluderende virkning af rabatordninger stammer ikke 

nødvendigvis fra priser, der er lavere end omkostningerne, eller fra 

at den dominerende virksomhed giver afkald på fortjeneste 

44. I grundlæggende økonomisk teori antages det, at en dominerende virksomheds 

overskud, der ligger på et niveau, hvor der ikke er konkurrence, sandsynligvis hurtigt 

vil blive korrigeret af markedsmekanismerne: En etableret operatørs udsædvanligt 

høje overskud vil medføre, at nye økonomiske operatører træder ind på det 

pågældende marked, og derved presser prisen ned, indtil overskuddet igen er på 

normalt niveau. Priser agerer således som et signal til markedsdeltagerne om, hvor 

det er bedst at udvide deres indsat og ressourcer med henblik på at opnå det største 

udbytte. Høj rentabilitet tiltrækker nye deltagere på et marked. Dette er essensen af 

konkurrenceprocessen. 

45. Retroaktive rabatordninger, der benyttes af en dominerende virksomhed, har en 

tendens til at fordreje denne grundlæggende mekanisme, medmindre de "beror på en 

økonomisk ydelse, som retfærdiggør forpligtelsen eller fordelen"41, eller på anden 

måde er retfærdiggjort. Dette skyldes, at de kunstigt ændrer de incitamenter som 

mindre eller potentielle konkurrenter normalt har på et marked, hvor den 

dominerende virksomhed opnår høje margener, hvilket forsinker indtræden på 

markedet, eller gør den mere vanskelig eller bekostelig. 

46. Den dominerende stilling indebærer, som i den foreliggende sag, at for en stor del af 

efterspørgslen på markedet er der ikke nogen passende erstatning til den 

dominerende leverandørs produkt. En stor del af efterspørgslen kan kun dækkes af 

den dominerende leverandør, der i vid udstrækning er en uundgåelig handelspartner 

for sine kunder, selv for utilfredse kunder42. Som Domstolen forklarede det i 

Hoffmann – La Roche: 

"at en virksomhed gennem en længere periode har en meget stor markedsandel, 
giver den som følge af omfanget af den produktion og det udbud, den 
repræsenterer -  og uden at virksomheder med betydeligt mindre andele er i 
stand til hurtigt at opfylde en efterspørgsel, som ikke længere ønskes dækket af 
virksomheden med den største markedsandel – en magtposition, som gør 
virksomheden til en uomgængelig forretningsforbindelse, og som allerede af 
denne årsag, i hvert fald i temmelig lange perioder, giver den sikkerhed for at 

                                                 
41  Domstolens dom af 13.2.1979, sag 85/76, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 461, præmis 90. 

42  Rettens dom af 30.9.2003, i forenede sager T-191/98, T-212/98 – T-214/98, Atlantic Container Line 
AB m.fl. mod Kommissionen, Sml. II-3275, præmis 1010. 
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kunne udvise den uafhængige adfærd, som er karakteristisk for en dominerende 
stilling."43 

47. Den manglende evne hos andre leverandører til hurtigt at opfylde en stor del af 

efterspørgslen kan skyldes kapacitetsbegrænsninger, adgangsbarrierer eller 

hindringer for ekspansion, stærkt risikosky købere, købspræferencer osv. Uanset 

årsagen til den dominerende stilling, er den dominerende virksomhed en uundgåelig 

handelspartner for en stor del af efterspørgslen på markedet. Rationelle kunder ville 

højst overveje alternative leverandører for en begrænset del af deres indkøb, og disse 

alternative leverandører ville under alle omstændigheder udelukkende kunne 

konkurrerer om en begrænset del af den samlede efterspørgsel. Med en retroaktiv 

rabatordning kan en dominerende virksomhed konkurrere om denne marginale 

brøkdel af efterspørgslen, uden at give på afkald på den gennemsnitlige høje 

rentabilitet, fordi omkostningerne til rabatten på de marginale enheder er fordelt over 

en stor salgsmængde. Med andre ord, gennem rabatordningen undgår den 

dominerende virksomhed en enhed-til-enhed konkurrence. De marginale enheder, 

der sælges af den dominerende virksomhed konkurrerer ikke med de enheder, der 

tilbydes af konkurrenterne på grundlag af deres pris og kvalitet alene. De 

konkurrerer med en yderligere trussel om en påvirkning af prisen for alle tidligere 

indkøbte enheder. 

48. Generaladvokat Kokott har forklaret denne mekanisme i sit forslag til afgørelse i 

British Airways, som følger: 

"[…Det] er særlig vanskeligt for den dominerende virksomheds konkurrenter at 
overbyde sådanne rabatter eller præmier, der er baseret på det samlede salg. 
På grund af sin betydeligt større markedsandel er den dominerende virksomhed 
nemlig i reglen en uomgængelig handelspartner for modparten på markedet. De 
rabatter eller præmier på grundlag af det samlede salg, som en dominerende 
virksomhed yder, vil i absolutte tal også i reglen få større betydning, end selv 
mere generøse tilbud fra konkurrenterne normalt kunne få. For at kunne lokke 
den dominerende virksomheds medkontrahenter over på deres side eller i hvert 
fald at opnå en tilstrækkelig ordrevolumen fra dem ville konkurrenterne skulle 

                                                 
43  Domstolens dom af 13.2.1979, sag 85/76, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 461, præmis 41. Jf. også 

Rettens dom af 22.11.2001 i sag T-139/98, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) 
mod Kommissionen, Sml. II-3413, præmis 51 og af 23.10.2003 i sag T-65/98, Van den Bergh foods 
Ltd. mod Kommissionen, Sml. II-4653, præmis 154.  
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tilbyde dem betydeligt større bonusser eller præmier, hvilket selv for lige så 
effektive konkurrenter ofte er uøkonomisk."44 

49. Dette synes især at være korrekt i en situation som den, der er beskrevet af den 

forelæggende ret, hvor den eneste eksisterende konkurrent strukturelt set, på grund af 

de retlige og økonomiske omstændigheder på det danske marked, ikke var i stand til 

at levere en stor del af den samlede efterspørgsel (og en stor del af den individuelle 

efterspørgsel hos mange eksisterende kunder). Enhver kunde, der ønskede at nå 

offentligheden uden for Storkøbenhavn, var nødt til at anvende Post Danmarks 

tjenester og kunne kun bruge Post Danmarks konkurrents tjenester for en begrænset 

del af sit behov (direct- mail til adresser i Storkøbenhavn, med en vægt på over 50 

g). Post Danmark var således sikret en stor del af de fleste kunders forretning. 

50. Den ekskluderende mekanisme i en retroaktiv rabat, som den der er omhandlet i den 

foreliggende sag, indebærer ikke, at den dominerende virksomhed er nødt til at 

opgive fortjeneste, eftersom omkostningen ved rabatten er spredt over et stort antal 

enheder. Ved at yde rabatten retroaktivt kan den gennemsnitlige pris, som den 

dominerende virksomhed får, ligge langt over omkostningerne og sikre en høj 

gennemsnitlig fortjenstmargin. Sådanne loyalitetsskabende prisordninger er ofte kun 

"rabatter" af navn, men betyder ikke, at den dominerende virksomhed tilbyder "lave" 

priser, som potentielt fortjener beskyttelse (modsat i situationen med urimeligt lave 

priser eller direkte, ubetingede prisnedsættelser). En retroaktiv rabat sikrer derimod, 

at den effektive pris for de sidste enheder, set fra kundens synspunkt, er meget "lav" 

på grund af den afsmittende virkning ("suction effect"): Hvis kunden køber nogle 

yderligere enheder, som er nok til at nå rabattærsklen (eller at nå en højere tærskel), 

finder rabatten anvendelse på alle de enheder, kunden tidligere har købt. 

51. Konkurrenter til den dominerende virksomhed, eller nytilkomne på markedet er i en 

anden situation. De konkurrerer på margenen for en mindre del af kundernes 

efterspørgsel. For at kunne foretage et salg til en kunde under tærsklen, må de 

tilbyde en lav pris for at udligne tabet af rabatten. Er kundens tilbageværende behov 

begrænset, bliver denne lave effektive pris, deres gennemsnitspris. Men priserne er 

ikke nødvendigvis under omkostningerne. For potentielle konkurrenter kan den 

blotte mulighed for lavere rentabilitet (eller tab) afskrække dem fra at træde ind på 

                                                 
44  Forslag til afgørelse fra Generaladvokat Kokott, fremsat den 23.2.2003, i sag C-95/04 P, British 

Airways plc mod Kommissionen, Sml. I-2336, punkt 52. 



24 

markedet ved at gøre det mindre attraktivt45. På denne måde er der sandsynlighed 

for, at den normale konkurrencemæssige mekanisme, der ville tiltrække indtræden 

på et marked, hvor den etablerede operatør nyder høj rentabilitet, bliver fordrejet og 

samtidig bliver konkurrenters muligheder for at konkurrere på grundlag af kvaliteten 

af deres produkter undermineret. En prisordning, der tvinger konkurrenter til at drive 

deres virksomhed med en kunstigt nedsat rentabilitet skaber således en 

konkurrencemæssig ulempe, der ikke er baseret på konkurrence på ydelser, som er af 

en sådan karakter, at den kan hindre eller begrænse adgang til markedet eller 

udviklingen af konkurrencen, hvilket gør det vanskeligere for de berørte operatører 

at handle på det relevante marked.46 

52. Det er vigtigt at understrege, at når der er tale om et monopol, der nyder godt af høje 

priser og høje fortjenester, ville en potentiel ny markedsdeltager, der handler under 

monopolets priser, uanset den nye markedsdeltagers grad af effektivitet, have 

tendens til at medføre et konkurrencemæssigt pres på den dominerende virksomhed, 

mindske priserne og således være til gavn for kunderne. Denne form for potentiel 

konkurrence bør beskyttes. Men, på grund af den loyalitetsmæssige prisordning kan 

denne potentielle indtræden blive afskrækket eller forsinket. Kunderne ville samlet 

set være bedre stillet med en sådan markedstilgang, men ukoordinerede købere er 

bedre stillet ved at acceptere den betingede rabat47. 

53. Hvis markedet ovenikøbet er kendetegnet ved store stordriftsfordele, der er svære at 

duplikere, kan nye markedsdeltagere eller mindre konkurrenter ikke, selv hvis de er 

                                                 
45  En effektiv konkurrent (endog en mere effektiv konkurrent), som kan fastætte prisen over 

omkostninger og opnå positive indtægter og fortjeneste, kan blive afskærmet fra markedet, med 
mindre konkurrenten kan opnå tilstrækkelig fortjeneste til at kompensere offeromkostninger til at 
komme ind på markedet. Hvis en virksomhed kan opnå større fortjeneste ved at forlade (eller undlade 
at træde ind på) markedet og investere et andet sted, vil den gøre det, uanset om fortjenesten var 
positiv eller ej. En beslutning om at træde ind på et marked, foretage betydelige investeringer og 
sandsynligheden for at opnå venturekapital og banklån afhænger alle af udsigten til rentabilitet, når 
virksomheden først er på markedet. 

46  Jf. Domstolens dom af 17.2.2011, i sag C-52/09, TeliaSonera Sml. I-527, præmis 33, 70 og 74. 

47  Det er et velkendt problem ved "kollektiv handling". Køberne har et incitament til at acceptere 
konkurrencebegrænsende, afskærmende aftaler, der skaber prisstigninger til gengæld for en nominel 
individuel rabat, selv om resultatet er dårligt for køberne kollektivt set (fordi de betaler højere priser, 
end hvis der havde været konkurrence). Dette er en klassisk "fangernes dilemma"-situation. Se bl.a. 
Rasmusen, Ramseyer og Wiley (1991) og Segal og Whinston (2000). Den væsentligste årsag er, at 
hver købers beslutning om at acceptere eksklusivitet, en mængdeforpligtelse eller en rabat, der er 
betinget af købte mængder, ikke tager hensyn til den eksterne virkning, der pålægges andre købere ved 
den ekskluderende aftale bidrag til markedsmæssige skader, der følger af at udelukke en konkurrent, 
som ville sænke priserne for alle købere. 
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effektive i enhver anden henseende, nødvendigvis opnå omkostninger per enhed, der 

er lige så lave som den etablerede operatørs priser. På længere sigt kan de matche 

den etablerede operatørs effektivitet eller endog blive mere effektive. Men på et 

marked, der er karakteriseret ved høje adgangsbarrierer, kan en loyalitetsmæssig 

rabatordning, som anvendes af en dominerende virksomhed netop hindre dem fra at 

opnå disse stordriftsfordele, som er afgørende for at kunne tilbyde tjenesteydelser til 

konkurrencedygtige priser. 

54. En væsentlig faktor ved retroaktive rabatordninger, som har været af afgørende 

betydning for Domstolens retspraksis vedrørende sådanne ordninger er "pres" eller 

"usikkerhed" vedrørende den effektive pris, som kunden skal betale48. På grund af 

selve opbygningen, tages der ikke højde for dette element, hvis en pris-

omkostningstest anvendes, og testen giver således potentielt samme resultat, uanset 

om rabatterne er inkrementelle (den nedsatte pris gælder kun for de yderligere 

mængder over rabattærsklen) eller retroaktive (det nedsatte pris gælder retroaktivt 

for alle tidligere køb af samme kunde), og uanset varigheden af referenceperioden.  

Men faktoren for »usikkerhed« vedrørende den effektive pris af tidligere køb, og 

»pres« for at nå rabattens tærskelværdi, navnlig ved udgangen af perioden, er særlig 

udpræget i forbindelse med retroaktive rabatter, om den der er omhandlet i 

nærværende sag. 

55. En anden konsekvens af retroaktive rabatter, som ikke fuldt ud afspejles af en pris-

omkostningstest vedrører incitamenterne for konkurrenterne til at konkurrere for 

efterspørgslen fra en individuel kunde under en vis rabattærskel, hvor den 

pågældende kunde har betydelig efterspørgsel over tærsklen.  Under antagelse af 

individuel rationalitet (en grundlæggende økonomiske teori) ville en rationel 

konkurrent næppe vælge at sælge enheder under tærsklen til disse kunder (idet 

konkurrenten således ville skulle udligne tabet af rabatten). En rationel konkurrent 

ville vente indtil tærsklen "sætter ind" (for således lade det dominerende selskab 

overtager udgifterne til den retroaktive rabat for alle tidligere indkøb) og kun sælge 

"konkurrenceprægede" enheder over den højeste tærskel. Således kan en retroaktiv 

                                                 
48  For referencer vedrørende kundernes usikkerhed i forhold til deres omkostninger og priser, se 

Kommissionens beslutning i Michelin II (EFT L 143 af 31.5.2002, s. 1), betragtning 220, 223 og 239. 
Se generelt om emnet: Luc Gyselen, " Rebates: Competition on the merits or exclusionary practice " i 
Ehlermann and Atanasiu (eds), European Competition Law Annual – What is an abuse of a dominant 
position? Hart Publishing, Oxford, 2005 (også tilgængelig på 
http://www.eui.eu/RSCAS/Research/Competition/2003/200306COMP-Gyselen-sII.pdf). 
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rabat i sådanne tilfælde afholde konkurrenter fra at konkurrere om salg af enheder 

under den højeste tærskel (selv om de er effektive og i stand til at nå i balance 

("break even"), hvis det er mere rentabelt kun at sælge enheder over den højeste 

rabattærskel. 

3.6.3.  De specificikke omstændigheder i den foreliggende sag forstærker 

det synspunkt, at "lige så effektiv konkurrent"-testen ikke er 

hensigtsmæssig 

56. En pris-omkostningstest er ikke den eneste retlige prøvelse, der kan anvendes i sager 

vedrørende loyalitetsrabatter, som det klart fastlagt i EU-domstolenes praksis49. I sin 

Vejledning om prioritering af håndhævelse gør Kommissionen rede for, hvorledes 

"lige så effektiv konkurrent"-testen skal anvendes til forskellige typer af 

prisfastsættelsesadfærd ved hjælp af den dominerende virksomheds egne pris- og 

omkostningsoplysninger, forudsat at tilstrækkeligt pålidelige oplysninger er 

tilgængelige50. Det betyder imidlertid ikke, at en sådan pris-omkostningstest er den 

eneste måde, hvorpå det kan vises, at en given prisfastsættelsesadfærd udgør 

misbrug. 

57. Kommissionen anerkender, at en mindre effektiv konkurrent i visse tilfælde også kan 

udøve et pres, som bør tages i betragtning. Det er vigtigt at anlægge en dynamisk 

anskuelse af dette pres, eftersom en sådan konkurrent, i fraværet af en 

misbrugsadfærd, kan drage nytte af efterspørgselsrelaterede fordele, så som netværk- 

og læringseffekter, som vil have en tendens til at forbedre dens effektivitet51. Når en 

konkurrencemyndighed med god grund indtager det standpunkt, at en sådan 

dynamisk tilgang er berettiget i lyset af de særlige omstændigheder i en given sag er 

"lige så effektiv konkurrent"-testen ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig. 

58. I den danske konkurrencemyndigheds afgørelse nævnes specifikt de særlige træk ved 

det berørte marked, og dette er en af grundene til, at den danske 

konkurrencemyndighed er af den opfattelse, at "lige så effektiv konkurrent"-testen 

                                                 
49  Jf. f.eks. Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen 

(endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis 75-80. 

50  For en mere præcis beskrivelse af måden hvorpå Kommissionen har til hensigt at anvende denne 
metode, se navnlig punkt 41-43 i Vejledningen. 

51  Jf. Vejledningen om prioritering af håndhævelse, punkt 24. Den danske konkurrencemyndighed 
henviser til dette punkt. 
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ville være uhensigtsmæssig i nærværende sag52. Den danske konkurrencemyndighed 

forklarer at, i lyset af de strukturelle karakteristika ved markedet (netværkseffekter), 

er konkurrenters adgang og ekspansion af konkurrenter, der er mindre effektive, af 

særlig betydning for dette marked. 

59. Den danske konkurrencemyndighed synes således at have fokuseret sin vurdering på 

de sandsynlige virkninger, Post Danmarks adfærd kan have på konkurrencen. Den 

danske konkurrencemyndigheds konklusioner er baseret på grundig undersøgelse af 

alle de omstændigheder i sagen, som den har fundet relevante i denne henseende. 

Når den danske konkurrencemyndighed fandt, at en bestemt faktor ikke var 

afgørende (så som "lige så effektiv konkurrent"-testen, som påberåbt af 

virksomheden) forklarede den, hvorfor den anlagde dette synspunkt under 

hensyntagen til sagens omstændigheder.  

60. Denne fremgangsmåde forekommer Kommissionen at være i overensstemmelse med 

EU-domstolenes retspraksis, som redegjort for ovenfor. I den foreliggende sag og 

under hensyntagen til de specifikke omstændigheder deri, fandt den danske 

konkurrencemyndighed, at det var vigtigt at beskytte markedets 

konkurrencemæssige struktur og således, i forbrugernes interesse, at sikre adgang for 

konkurrenter, der endnu ikke er lige så effektive som den dominerende virksomhed. 

Dette synes navnlig at være passende i betragtning af Post Danmarks meget stærke 

stilling på markedet, der er opnået ikke mindst på grund af Post Danmarks 

lovebestemte monopol og deraf følgende betydelige stofdriftsfordele og 

synergieffekter, som på grund af markedets særlige kendetegn ikke let kan 

duplikeres af nytilkomne i løbet af deres første aktive år på markedet (se ligeledes i 

punkt 67 nedenfor, de relevante faktorer, der bør tages hensyn til). 

4. DET ANDET OG TREDJE SPØRGSMÅL 

4.1. Det andet spørgsmål 

61. Med sit andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, hvor sandsynlig og 

alvorlig den konkurrenceskadelige virkning af et rabatsystem med de i 

                                                 
52  Jf. punkt 180 i Den danske konkurrencemyndigheds afgørelse ("[..] tilstedeværelsen af selv en mindre 

effektiv konkurrent vil kunne udøve et konkurrencemæssigt pres på Post Danmark, som kan have 
væsentlig betydning for effektiviteten og kvaliteten i produktionen af postydelser"). Se også punkt 
208-210 og 502-507 i afgørelsen. 
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forelæggelseskendelsen beskrevne karakteristika skal være for at artikel 102 TEUF 

finder anvendelse. 

62. Graden af "sandsynlighed" for den konkurrenceskadelige virkning af en 

rabatordning, for så vidt som denne er et spørgsmål om bevis i retssager, falder 

naturligvis inden for rammerne af de nationale procesretlige regler, der gælder for 

den forelæggende ret, under overholdelse af principperne om ækvivalens og 

effektivitet53. 

63. Ikke desto mindre kan graden af "sandsynlighed" for de konkurrencebegrænsende 

virkninger i henhold til artikel 102 TEUF mere rammende betragtes som et 

substansspørgsmål. Kommissionen er i den forbindelse af den opfattelse, at en ren 

hypotetisk eller fjern potentiel konkurrencebegrænsende virkning ikke er 

tilstrækkelig. Dette er allerede implicit i det krav, der stammer fra retspraksis, at 

vurderingen i henhold til artikel 102 TEUF skal foretages konkret, idet der tages 

hensyn til "alle omstændigheder i sagen". På den anden side, er det fra retspraksis 

klart, at det ikke er nødvendigt, at virkningerne af den relevante praksis allerede har 

materialiseret sig. Det er med andre ord ikke nødvendigt at påvise egentlige 

konkurrencebegrænsende virkninger54. Det er tilstrækkeligt, at det er sandsynligt, at 

der vil forekomme en negativ indvirkning på konkurrencen, eller at den omhandlede 

adfærd kan have en indvirkning på konkurrencen. Denne fremgangsmåde finder også 

støtte i retspraksis55. 

                                                 
53  Domstolens dom af 17.7.1997, GT-Link, C-242/95, Sml. I-4449, præmis 24 og 27 og af 3.2.2000, 

Dounias, C-228/98, Sml. I-5577, præmis 72. 

54  Rettens dom af 30.9.2003 i sag T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mod 
Kommissionen, Sml. II-4071, præmis 238-244, og navnlig præmis 242, Domstolens dom af 14.11.1996 
i sag 1996 i sag 333/94 P, Tetra Pak International SA mod Kommissionen, Sml, I-5951, præmis 44, 
Rettens dom af 7.10.1999 i sag T-228/97, Irish Sugar plc mod Kommissionen, Sml. II-2969, præmis 
170 og 191 og af 8.10.1996 i sag T-24/93, Compagnie maritime belge transports SA m.fl. mod 
Kommissionen, Sml. II-1201, præmis 149. 

55  Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen (endnu 
ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis. 79. I den engelske sprogversion af Michelin I, præmis 73, 
andet sætningsled blev kriteriet udtrykt således“… whether the discount tends to remove or restrict 
…”. Samme sætning lyder på sagens originalsprog, fransk: ‘… si le rabais tend … à enlever … ou à 
restreindre …’); Den danske sprogversion lyder: "om rabatten […] har skullet fjerne eller begrænse". 
Kommissionen henleder Domstolens opmærksomhed på, at den danske sprogversion af Michelin I 
efter Kommissionens opfattelse burde have haft samme ordlyd ("har tendens til"), som anvendt i Irish 
Sugar-sagen (se nedenfor). Det samme franske udtryk “tend à” blev ligeledes anvendt i Hoffmann-La 
Roche, præmis 90. Se ligeledes Domstolens dom af 6.3.1974 i forenede sager 6-7/73, Commercial 
Solvents mod Kommissionen, Sml. s. 223, præmis 25 og 32-33 ("fare for a eliminere enhver 
konkurrence" (“risk” of eliminating competition”); Rettens dom af 7.10.1999 i sag T-228/97, Irish 
Sugar plc mod Kommissionen, Sml. II-2969, præmis 197 ("om der er tendens til, at leverandøren ved 
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64. For så vidt angår "alvorligheden" af virkningerne, har enhver adfærd, som kan 

hæmme konkurrencen på ydelser, tilstrækkeligt alvorlige negative virkninger på 

markedet. Kommissionen henviser til sit svar til den sidste del af det tredje 

spørgsmål og navnlig til punkt 71 nedenfor. 

4.2.  Det tredje spørgsmål 

65. Det tredje spørgsmål den forelæggende ret har stillet, er formuleret således: 

"Spørgsmål 3 

Under hensyn til besvarelsen af spørgsmål 1-2, hvilke nærmere omstændigheder 

skal den nationale domstol tage i betragtning ved vurderingen af, om et 

rabatsystem, under omstændigheder svarende til dem der er beskrevet i 

forelæggelsesbeslutningen (markedets og rabatsystemets karakteristika), 

konkret har eller er egnet til at have en sådan markedsafskærmende virkning, at 

det udgør et misbrug omfattet af EF-traktatens artikel 82? 

Er det i den forbindelse et krav, at den markedsafskærmende virkning er 

mærkbar?" 

4.2.1. Generelle bemærkninger om de faktorer, der er relevante for 

vurderingen af rabatordninger i henhold til artikel 102 TEUF 

66. Retroaktive rabatter kan afskærme markedet betydeligt, da de gør det mindre 

attraktivt for kunderne at skifte små mængder efterspørgsel til en alternativ 

leverandør, hvis dette vil føre til tab af de retroaktive rabatter. Den potentielle 

afskærmende virkning, som retroaktive rabatter har, er i princippet stærkest på den 

sidst købte enhed før rabattærsklen nås. Det der imidlertid er relevant for 

vurderingen af den loyalitetsskabende virkning af en rabat er ikke blot påvirkningen 

                                                                                                                                                 
at indrømme en fordel, der ikke er retfærdiggjort af nogen økonomisk ydelse, fjerner eller begrænser 
køberens mulighed for at vælge forsyningskilde, blokerer konkurrenters adgang til markedet, anvender 
ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere eller styrker den dominerende stilling 
ved at fordreje konkurrencen"); Se endvidere Domstolens dom af 14.11.1996 i sag 1996 i sag 333/94 
P, Tetra Pak International SA mod Kommissionen, Sml, I-5951, præmis 44, Rettens dom af 
17.12.2003 i sag T-219/99, British Airways plc. mod Kommissionen, Sml. II-5917, præmis 293, af 
9.9.2009 i sag T-301/04, Clearstream banking AG og Clearstream international SA mod 
Kommissionen, Sml. II-3155, præmis 144, af 1.7.2010 i sag T-321/05, AstraZeneca AB og 
AstraZeneca plc mod Kommissionen, Sml. II-2805, præmis 376, af 29.3.2012 i sag T-336/07, 
Telefónica, SA mod Kommissionen, (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser) præmis 268ff og 
Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen (endnu 
ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis 67ff. 
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af konkurrencen for så vidt angår levering af den sidste individuelle enhed, men den 

virkning rabatordningen har på mulighederne for faktisk eller potentielle 

konkurrenter til at udøve et konkurrencemæssigt pres på den dominerende 

leverandør. 

67. Selvom det ikke er muligt at tilvejebringe en udtømmende liste over faktorer, og 

selvom hver sag kræver en vurdering af de specifikke omstændigheder deri, bør 

følgende faktorer generelt set betragtes som relevante for vurderingen af mulige 

afskærmende virkninger af retroaktive rabatter56: 

  Jo større en procentdel rabatten udgør af den samlede salgspris, og jo højere 

tærsklen er, desto større er tilskyndelsen under tærsklen, og desto stærkere er 

derfor den sandsynlige afskærmning af markedet for faktiske eller potentielle 

konkurrenter. 

 Jo større andel af den samlede afsætning på det relevante marked, der 

påvirkes af den pågældende adfærd, jo længere varighed, og jo mere 

regelmæssigt den er blevet anvendt, desto større er den sandsynlige 

afskærmende virkning. Ifølge sagsakterne fra den nationale domstol har Post 

Danmarks rabatordning eksisteret siden 2000; Den eneste konkurrent kom 

ind på det danske marked i 2006. 

 Den dominerende virksomheds stilling: Jo stærkere den dominerende stilling 

er, desto større er sandsynligheden for afskærmning. I hovedsagen er det 

særlig relevant, at Post Danmark råder over 95 % af det relevante marked og 

har et lovbestemt monopol på 70 % af det. 

   Forholdene på det relevante marked: Dette omfatter adgangs- og 

ekspansionsbetingelser, såsom stordriftsfordele og/eller synergieffekter og 

netværksvirkninger. I denne forbindelse, som det påpeges i den danske 

konkurrencemyndigheds afgørelse, er de strukturelle fordele i form af et 

lovbestemt monopol og stordriftsfordelene og synergieffekterne relevante 

faktorer. 

                                                 
56  Jf. Rettens dom af 9.9.2010, i sag T-155/06, Tomra Systems ASA m.fl., Sml. II-4361, præmis 216-223 

og 258-271. Se også Vejledningen om prioritering af håndhævelse, punkt 20 og 40-45. 
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 Den dominerende virksomheds konkurrenters stilling på markedet og deres 

mulige strategier: I hovedsagen kan det være relevant, at Post Danmark kun 

havde én konkurrent, og at denne konkurrent havde mindre end 5 % af 

markedet. Den omstændighed, at den eneste konkurrent på markedet havde 

en markedsandel, der var næsten 20 gange mindre end den dominerende 

virksomhed, kan indikere, at konkurrenten ikke opnåede de stordriftsfordele, 

som den etablerede operatør nød godt af. 

 Omfanget af det påståede misbrug: Det er relevant at undersøge, om rabatten 

gælder for en stor del af den dominerende virksomheds salg på markedet. I 

den foreliggende sag tilbydes rabatordningen til alle den dominerende 

virksomheds kunder. I denne forbindelse skal det tages i betragtning, at kun 

30 % af markedet var åben for konkurrence på grund af det lovbestemte 

monopol på 70 % af markedet. Længden af den periode, hvor rabatten er 

blevet anvendt, kan også være relevant for at fastslå en mulig afskærmende 

virkning. Længden af referenceperioden (ét år i denne sag) er ligeledes 

relevant ved fastlæggelsen af, i hvilket omfang kunderne blev mødt med 

usikkerhed i forhold til den effektive pris på deres køb, og hvorvidt de 

sandsynligvis ville opleve et stigende pres for at forhøje deres køb hos Post 

Danmark og undgå at handle med konkurrenter. 

 Det faktum, at rabatordningen binder slutkundeefterspørgsel, ikke 

distributørefterspørgsel, er en faktor, som normalt styrker konstateringen af 

misbrug af en dominerende stilling. Hvis rabatordningen gælder for salg til 

slutbrugere, kan konkurrenter ikke modvirke virkningerne af rabatordningen 

ved at udvikle alternative distributionskanaler for at nå ud til kunderne.57 

Dertil kommer, at mange af de effektivitetsforklaringer på rabatordninger der 

er fremme i økonomisk teori kun finder anvendelse i forbindelse med salg til 

distributører58. 

                                                 
57 Jf. Rettens dom af 9.9.2010, i sag T-155/06, Tomra Systems ASA m.fl., Sml. II-4361, præmis 222 og 

245. 

58 De i den økonomiske litteratur anførte mulige effektivitetsgevinster ved loyalitetsrabatordninger opstår 
typisk i en distributionskontekst (hvor køberne er distributører): Eliminering af dobbelt 
marginalisering, stimulering af forhandlernes salgsindsats; forebyggelse af friløb på forudgående 
produktionsinvesteringer osv. 
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   Mulige beviser, hvis de foreligger, på, at der faktisk foreligger afskærmning: 

På grund af den angivelige misbrugsadfærd, kan faktiske konkurrenter være 

blevet marginaliseret eller være blevet tvunget ud af markedet, eller 

potentielle konkurrenter kan have forsøgt at komme ind og har mislykkedes. 

Det bør være op til den nationale domstol at undersøge, i hvilket omfang der 

kan fastslås en kausal forbindelse (om adfærden bidrog til udtræden af 

markedet, mislykket forsøg på indtræden eller ekspansion af konkurrence 

osv.). 

   Mulig direkte dokumentation for en strategi for at udelukke konkurrenter kan 

være nyttig ved fortolkningen af den dominerende virksomheds adfærd 

(f.eks. en detaljeret plan for at deltage i visse former for adfærd for at 

udelukke en konkurrent, for at forhindre adgang eller at foregribe udviklingen 

af et marked, eller beviser på konkrete trusler om ekskluderende 

foranstaltning)59. 

4.2.2.  Den sidste del af det tredje spørgsmål 

68. Den sidste del af det tredje spørgsmål (, om virkningen skal være mærkbar), lader til 

at rejse spørgsmålet om, hvorvidt en tærskel om "mærkbarhed" finder anvendelse i 

henhold til artikel 102 TEUF. 

69. Den danske version af præmis 25 i Post Danmark I 60indeholder en oversættelsesfejl. 

Det ser ud til, at det engelske ord "exclusionary" ved en fejl er blevet oversat som 

»mærkbar«. I den danske version af dommen, forekommer ordet "mærkbar" foran 

"virkning", og "konkurrencebegrænsende" ("exclusionary") forsvinder. En korrekt 

oversættelse til dansk af det udtryk, der anvendes i andre sprogversioner af dommen 

("effets d’éviction") ville have været "ekskluderende virkninger" eller "fortrængende 

virkninger". Alle andre sproglige versioner af dommen har således denne ordlyd.61 

                                                 
59 Domstolens dom af 19.4.2012 i sag C-549/10 P, Tomra systems ASA m.fl. mod Kommissionen (endnu 

ikke trykt i Samling af Afgørelser), præmis 20-21 (der er ingen forpligtelse til at fastslå, at der 
foreligger en sådan hensigt hos den dominerende virksomhed for at bevise sin misbrug i henhold til 
artikel 102 TEUF). 

60  Domstolens dom af 27.3.2012 i sag C-209/10, Post Danmark A/S (endnu ikke trykt i Samling af 
Afgørelser), præmis 25. 

61 Se f.eks. følgende sprogudgaver af dommen: ES (“que provoquen la exclusión”); FR (“effets 
d’éviction”); EN (“exclusionary effect”); SE: (“utestängningseffekt”); DE (“Verdrängungswirkung”); 
IT (“l’effetto di escludere”); PT (“efeitos de eliminação”); PL (“skutki w postaci wykluczenia”). 
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70. Denne fejl i oversættelsen kan meget vel være årsagen til, at den forelæggende ret 

har stillet det tredje spørgsmål om, hvorvidt virkninger skal være mærkbare. Ifølge 

den danske konkurrencemyndighed, forekommer samme fejl i TeliaSonera-dommen, 

men Kommissionen har ikke været i stand til at finde den deri. 

71. Med hensyn til spørgsmålets realitet spørgsmål synes svaret allerede at fremgå af 

Domstolens praksis. I Hoffmann-La Roche afviste Domstolen det påberåbte krav om 

en "mærkbarhed" eller en de minimis-tærskel i artikel 102 TEUF, idet Domstolen 

fandt, at sagsøgerens dominerende stilling betød, at konkurrencestrukturen allerede 

var svækket, hvorfor "enhver yderligere svækkelse af denne konkurrencestruktur 

[…][kan] udgøre et misbrug af en dominerende stilling"62. Domstolen fulgte her sin 

Generaladvokat, der skelnede mellem artikel 101 og 102 TEFU, og forklarede, at 

"mærkbarhedsdoktrinen ["la théorie de la sensibilité" i den franske udgave] er 

udviklet i forbindelse med artikel [101], dvs. et område, hvor en i sig selv bestående 

effektiv konkurrence begrænses ved hjælp af aftaler og lignende. I de situationer, der 

er omfattet af artikel [102] er konkurrencen derimod praktisk taget elimineret, idet 

en dominerende virksomhed ikke er udsat for effektiv konkurrence"63. 

5. ANDRE RELEVANTE OVERVEJELSER – IKKE EN "PER SE"-REGEL; 
EFFEKTIVITETSGEVINSTERS ROLLE 

72. EU-domstolenes retspraksis vedrørende loyalitetsrabatter — og mere generelt 

artikel 102 TEUF — er til tider blevet kritiseret for gennemførelse af en "per se"-test 

af ulovlighed.64 Denne terminologi, der er fremmed for EU-retten, er hentet fra 

konkurrencelovgivningen i USA, hvor en "per se"-standard finder anvendelse på 

visse overtrædelser af konkurrencelovgivningen, der er endeligt betragtes som 

konkurrencebegrænsende, uden at noget forsvar kan antages. Typisk er en "per se"-

overtrædelse en praksis, som anses for altid at være konkurrencebegrænsende, uanset 

markedets omstændigheder. Domstole i USA vil ikke engang undersøge påstande 

                                                 
62 Domstolens dom af 13.2.1979 i sag 85/76, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, Sml. s. 461, 

præmis 123. 

63 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Reischl i sag 85/76, Hoffmann-La Roche, Sml. 1979, s. 593 
(fremhævelse tilføjet) (endvidere: "Selv hvis man imidlertid anså det for forsvarligt at tolerere eller i 
det mindste ikke at straffe misbrug i tilfælde, hvor der så at sige kun er tale om »quantités 
négligeables« (ubetydelige mængder) må det dog alvorligt betvivles, at det i foreliggende tilfælde 
hører under denne kategori"). 

64 Se f.eks. Waelbroeck, "Michelin II: A Per Se Rule Against Rebates by Dominant Companies?", 
Journal of Competition Law & Economics (March 2005), s. 149. 
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om, at en sådan praksis øger den økonomiske effektivitet og gør markeder mere, ikke 

mindre, konkurrencedygtige. 

73. EU-retten anvender ikke en sådan formalistisk standard med hensyn til artikel 102 

TEUF, og navnlig anvendes en sådan ej heller i EU-Domstolenes retspraksis om 

rabatordninger, som anvendes af en dominerende virksomhed. 

74. Den kritik af den angivelige "per se"-vurdering af rabatter er ganske rammende afvist 

af Generaladvokat Kokott i sit forslag til afgørelse i Solvay som følger: "Det skal for 

fuldstændighedens skyld tilføjes, at der heller ikke findes støtte for Solvays ringe 

underbyggede argument om, at Domstolens praksis vedrørende loyalitetsrabatter er 

formalistisk og uden økonomisk grundlag. Domstolen tager som tidligere nævnt 

hensyn til samtlige omstændigheder i sagen, når den vurderer en rabatordning, og 

har udtrykkeligt anerkendt den mulighed, at der kan være en objektiv økonomisk 

begrundelse for en sådan ordning. Dette er på ingen måde formalistisk65. 

75. Dele af den juridiske doktrin har tendens til at kritisere vurderingen af de 

konkurrencebegrænsende virkninger af loyalitetsrabatordninger ved hjælp af en pris-

omkostningstest, som en formalistisk tilgang uden et solidt grundlag i økonomi66. 

76. Dette er særlig relevant i denne forbindelse, at ikke kun snævert defineret "objektive 

begrundelser", men en fuldstændig analyse af enhver eventuel effektivitetsgevinst, 

som følge af den pågældende adfærd, bør indgå i analysen i henhold til artikel 102 

TEUF. Det står klart efter Post Danmark I-dommen, at: 

- En dominerende virksomhed kan give en begrundelse for adfærd, som kan 

være omfattet af forbuddet i henhold til artikel 102 TEUF67. 

                                                 
65 Forslag til afgørelse fra Generaladvokat Kokott fremsat den 14.4.2011 i sag C-109/10 P, Solvay, punkt 

80. 

66 Joshua D. Wright (Kommissær, Federal Trade Commission), "Simple but Wrong or Complex but 
More Accurate? The Case for an Exclusive Dealing-Based Approach to Evaluating Loyalty Discounts" 
(bemærkninger ved the Bates White 10th Annual Antitrust Conference, Washington, DC, den 3. juni 
2013); Se også Einer Elhauge, "How Loyalty Discounts Can Perversely Discourage Discounting", 
(2009) Journal of Competition Law & Economics, s. 189; og Nicholas Economides, "Tying, bundling, 
and loyalty/requirement rebates", i Research Handbook of the Economics of Antitrust Law, Edward 
Elgar (2012), s. 121. 

67 Domstolens dom af 27.3.2012 i sag C-209/10, Post Danmark A/S (endnu ikke trykt i Samling af 
Afgørelser), præmis 40. 
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- En sådan virksomhed kan godtgøre, til dette formål, enten at dens adfærd er 

objektivt nødvendig, eller at den eliminerende virkning kan opvejes, endog 

overvindes, af effektivitetsfordele, som også er til gavn for forbrugerne68. 

- De betingelser, der gælder for at sådanne effektivitetsgevinster, kan føre til 

den konklusion, at den pågældende adfærd ikke udgør et misbrug, er af 

praktiske hensyn tilpasset de betingelser, der er fastsat i artikel 101, stk. 369. 

77. Det er bemærkelsesværdigt, at der i nyere sager, der vedrører anvendelse af 

artikel 102 TEUF, kun er blevet gjort ringe eller slet ikke noget forsøg på at oplyse, 

hvorvidt den adfærd, der undersøges, sandsynligvis ville kunne resultere i 

effektivitetsgevinster af nogen art.70 Det til trods, stammer kritikken af EU-

Domstolenes retspraksis uden undtagelse fra den fejlagtige opfattelse, at denne kan 

føre til automatisk fordømmelse af adfærd, der kan medføre effektivitetsgevinster og 

forbedre forbrugernes velfærd.71 Denne kritik ikke er velbegrundet, fordi retspraksis 

fastslår, at der under vurderingen i henhold til artikel 102 TEUF skal tages hensyn til 

alle eventuelle effektivitetsgevinster til gavn for forbrugerne. Hvis der opstår 

effektivitetsgevinster, bør de forklares og dokumenteres. Er den samlede adfærd 

konkurrencefremmende, vil den ikke blive betragtet som misbrug.  

78. Den rettidige præcisering i Post Danmark I-dommen af omfanget, rækkevidden og 

betingelserne for vurderingen af konkurrencefremmende, effektivitetsgenererende 

aspekter af adfærd, der kan falde ind under begrebet "misbrug", bør ikke 

undervurderes, da den er nøglen til en korrekt forståelse af anvendelsen af 

artikel 102TEUF. Snarere end at starte fra en (udokumenteret, i tilfælde af 

loyalitetsrabatter) antagelse om, at den adfærd, der udvises af en dominerende 

                                                 
68 Domstolens dom af 27.3.2012 i sag C-209/10, Post Danmark A/S (endnu ikke trykt i Samling af 

Afgørelser), præmis 41. 

69 Domstolens dom af 27.3.2012 i sag C-209/10, Post Danmark A/S (endnu ikke trykt i Samling af 
Afgørelser), præmis 42. 

70 Se Rettens dom af 9.9.2010, i sag T-155/06, Tomra Systems ASA m.fl., Sml. II-4361, præmis 224. 

71 Se f.eks. vedrørende loyalitetsrabatter, H. Zenger, "Loyalty Rebates and the Competitive Process", 
(2012) Journal of Competition Law & Economics 717, på s, 723 (“[t]here is indeed a plethora of 
efficiencies that can be attributed to loyalty rebates. These include the elimination of double 
marginalization, the efficient recovery of fixed costs, the stimulation of dealers’ sales efforts, and the 
prevention of free riding on prior manufacturing investments”); G. Faella, "The Antitrust Assessment 
of Loyalty Discounts and Rebates", (2008) Journal of Competition Law & Economics 375, på s. 377 
(“loyalty discounts constitute an effective competition tool and may solve coordination problems in the 
distribution chain, thus giving rise to efficiency gains”). 
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virksomhed normalt er ønskeligt, effektiv og fordelagtig for konkurrencen, søger 

traktaten og EU-Domstolenes retspraksis at indkredse adfærd, der er i stand til at 

fordreje konkurrencen, og kræver, at dominerende virksomheder forklarer hvordan 

denne adfærd kan forventes at føre til effektivitetsgevinster til gavn for forbrugerne. 
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KONKLUSION OG FORESLÅEDE SVAR 

I lyset af ovenstående bemærkninger foreslår Kommissionen følgende svar på de 
præjudicielle spørgsmål: 

 En rabatordning med karakteristika som de, der er beskrevet i 

forelæggelseskendelsen kan udgøre misbrug af en dominerende stilling, hvis den 

har tendens til at fjerne eller begrænse køberens frihed til at vælge sine 

forsyningskilder, til at afskære konkurrenterne fra adgang til markedet, eller at 

styrke den dominerende stilling ved at fordreje konkurrencen. 

 Der findes ikke nogen præcis tærskel for markedsafskærmning, der skal være 

opfyldt, før en rabatordning som den, der er beskrevet i forelæggelseskendelsen, 

kan betragtes som misbrug. Andelen af kunder, som en sådan rabatordning 

finder anvendelse på, kan, afhængigt af omstændighederne, være en nyttig 

indikation af dens potentielle virkninger, og i hvilken udstrækning den kan 

forhindre kunder i frit og i lyset af markedssituationen at kunne vælge de 

gunstigste tilbud uden at lide økonomisk ulempe. I den forbindelse vil det være 

relevant ikke blot vurdere, hvor mange kunder, der drager fordel af 

rabatordningen, men også hvor stor en del af deres efterspørgsel, der 

sandsynligvis berøres, og i hvilket omfang den pågældende rabatordning kan 

mindske deres incitament til at lade deres efterspørgsel gå over til konkurrenter.  

 En pris-omkostningstest er ikke en forudsætning for at nå til den konklusion, at en 

betinget rabatordning, som den i den foreliggende sag omhandlede, udgør 

misbrug i henhold til artikel 102 TEUF. Vurderingen af en sådan rabatordning i 

henhold til artikel 102 TEUF kræver en analyse af samtlige omstændigheder, 

især kriterierne og reglerne for ydelse af rabatten. Andre faktorer kan være 

relevante, som f.eks. hindringer for markedsadgang, netværkseffekter, 

stordriftsfordele og synergieffekter, graden af dominans, eksistensen af et 

lovfæstet monopol (nuværende og tidligere), som dækker hele eller en del af 

markedet, rabatniveauet, tærsklen for, hvornår rabatten ydes, den andel af det 

samlede salg på det relevante marked, der påvirkes af rabatordningen, 

varigheden af rabatordningen og regelmæssigheden af anvendelsen, den 

dominerende virksomheds konkurrenters stilling på markedet, og deres mulige 

modstrategier, andelen af den dominerende virksomheds salg på det marked, 

hvor rabatordningen anvendes, om rabatordningen gælder for slutbrugere og 
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distributører og (hvis det foreligger), dokumentation for faktiske udelukkelse og 

eksistensen af en plan om at eliminere konkurrencen. 

 En ren hypotetisk eller fjern mulighed for konkurrencebegrænsende virkninger er 

ikke tilstrækkeligt til at fastslå et misbrug i henhold til artikel 102 TEUF; Og det 

er heller ikke nødvendigt for anvendelsen af denne bestemmelse, at virkningerne 

af den pågældende praksis allerede har materialiseret sig. Det er tilstrækkeligt, at 

det er sandsynligt, at negative virkninger for konkurrencen kan forekomme, eller 

at den pågældende adfærd kan have en fordrejende virkning på konkurrencen. 
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