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Konkurrenceret
Mål, midler, virkninger

Af professor, dr. jur. BERNHARD GOMARD, Danmark

I. Konkurrencerettens grundlag i erhvervspolitik og i lovgivningen

1. Konkurrencerettens erhvervspolitiske mål

1.1. Fri konkurrence og begrænset konkurrence

Alle vestlige lande har vedtaget regler om retlig regulering af konkur-
rencebegrænsninger. Det væsentligste erhvervspolitiske mål for denne del
af konkurrenceretten siges at være fremme af fri konkurrence samt kontrol
med og modarbejdelse af skadelige virkninger af konkurrencebegrænsninger.
Ved med konkurrenceretten som middel at opretholde og fremme fri kon-
kurrence i erhvervslivet ønskes den økonomiske effektivitet og vækst styrket.
Mange ser tillige i en frihed, der også omfatter det økonomiske område,
både en værdi af selvstændig betydning og en nødvendig forudsætning for
på langt sigt at kunne bevare personlig frihed.

Benævnelsen konkurrenceret omfatter foruden reguleringen af konkurrencebe-
grænsninger også den retlige regulering af konkurrencens midler. Reglerne om loyal kon-
kurrence er nu sammensmeltet med reglerne om sikring af en markedsføring, som er fair
over for forbrugerne (kunderne) i Markedsføringsloven nr. 297 af 14. juni 1974.

De gældende love om modarbejdelse af konkurrencebegrænsning bærer forskellige
navne. Den danske lov om emnet, Lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebe-
grænsninger (lovbekendtgørelse nr. 108 af 11. marts 1986) kaldes i daglig tale Monopol-
loven. Norge har en Lov om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurrence-
forhold af 26. juni 1953 nr. 4, der omtales som Prisloven. Den tidligere svenske lov bar
titlen Lag om modvirkande i vissa fall av konkurrensbegrensning inom näringslivet (SFS
1953:603), mens den gældende lov blot hedder Konkurrenslagen (SFS 1982:729). I for-
bundsrepublikken Tyskland gælder Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen af 27. juli
1957 (GWB). I USA benævnes retsområdet Antitrust.

I denne afhandling er i overensstemmelse med et forslag i Betænkning nr. 1075/1986
Fra Monopollov til Konkurrencelov benyttet udtrykkene konkurrenceret, og de nævnte
gældende love er i almindelighed omtalt som konkurrencelove, uanset at denne sprogbrug
ikke er helt træffende. Hvor nøjagtighed er påkrævet, må der tales enten om konkurrence-
begrænsningsret eller om f.eks. konkurrenceloyalitetsret. Den første afdeling af kon-
kurrenceretten tilstræber en fri konkurrence, den anden tilstræber en konkurrence med
loyale midler, sml. nedenfor ved note 36.
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Der er i lovgivningen fastsat nogle retlige rammer for økonomisk akti-
vitet, som har betydning både for de enkelte virksomheders retlige adgang
til markeder og for deres faktiske mulighed for at gøre sig gældende i kon-
kurrencen, idet f.eks.

— Det offentlige har en fortrinsstilling eller et monopol på udførelsen af
nogle basale funktioner (post, jernbaner, hospitaler etc.),

— Erhvervslivet skal opfylde en række krav om beskyttelse af miljø samt
fremme af sundhed og sikkerhed.

— Erhvervsvirksomheder skal udvise loyalitet over for konkurrenter og
kunder.

Målet at fremme fri konkurrence består kun i, at der inden for disse ram-
mer så vidt muligt bør bestå fri konkurrence imellem de erhvervsdrivende
virksomheder. En ren naturtilstand, hvor den økonomiske virksomhed
alene styres af markedskræfter, er ikke målet. De fleste kendte offentlige
foranstaltninger ændrer de priser og ressourceallokeringer, som ville herske
i nat vægt er staten. Eksempler på indgreb, som har en særlig kraftig virkning,
er opkrævningen af (høje) skatter og afgifter, opretholdelse af kunstigt lave
priser på kollektiv transport og på ydelser i sundheds-, kultur og uddannelses-
sektorerne, subsidiering af nogle former for byggeri, boligsikring og hus-
lejeregulering etc. Der hersker en udbredt — men måske overdreven — tro
på, at alle disse indgreb er gavnlige.

Konkurrencerettens grundtanke er, at virksomhederne ikke i alminde-
lighed bør træffe foranstaltninger til begrænsning af konkurrencen eller
organisere sig således, at konkurrencen begrænses. De rammer og betingelser
for den erhvervsmæssige virksomhed, som lovgivningsmagten selv har
fastlagt, er derimod ikke genstand for konkurrencerettens censur af de
skadevirkninger, som måtte følge af indgreb i den fri konkurrence. Der er
dog med tilslutningen til EF sket en konkurrencebestemt regulering af
en del af den offentlige virksomhed: Medlemsstaterne har i Rom-traktatens
art. 90 forpligtet sig til at tilpasse »de statslige handelsmonopoler, således
at enhver forskelsbehandling af medlemsstaternes statsborgere med hensyn
til forsynings- og afsætningsvilkår er udelukket, jfr. art. 37», og til, for
så vidt angår offentlige virksomheder og virksomheder, som medlems-
staterne indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder »ikke at indføre eller
opretholde foranstaltninger, som er i strid med denne Traktats bestemmelser,
navnlig de i art. 7 og 85—94 nævnte». Disse bestemmelser er også gældende
i EFTA-landene, idet både indholdet af bestemmelsen i § 90 og af art. 85
og 86 er indarbejdet i frihandelsaftalernes art. 23.
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En fri konkurrence i ideel forstand, forstået som en tilstand hvor der
— på nogle eiler på ethvert økonomisk område — hersker en helt fri kon-
kurrence, er uopnåelig, også selv om der bortses fra de konkurrencefor-
vridninger, som er en tilsigtet virkning eller en utilsigtet følge af lovbestemte
rammer og offentlige indgreb.1 Konkurrenceretten fjerner ikke monopoler
eller konkurrencebegrænsninger, som er begrundet i lovgivning, men heller
ikke konkurrencebegrænsninger i kraft af kollektive aftaler om arbejdsfor-
hold eller i naturforhold, såsom råstofforekomster og beliggenhed. Hertil
kommer, at væsentlige forudsætninger for fri konkurrence langtfra altid
er til stede. Der er ikke og kan ikke på alle markeder uden legale eller natur-
lige monopoler på ethvert tidspunkt være talrige, aktive udbydere og efter-
spørgere, som alle optræder uafhængigt af hinanden og kun dirigeres af
økonomiske rationelle motiver, således at konkurrenceparametre som pris
og kvalitet til fulde får den betydning, som de efter økonomisk teori bør
have under en fri ideel konkurrence.2

1.2. Konkurrence, initiativ og virkelyst

Der vil altid findes begrænsninger af konkurrencen, som skyldes virk-
somhedernes tilrettelæggelse af deres indkøb, produktion, markedsføring
og organisation m.m. Adskillige ordninger af produktion og afsætning, der

1 Af omtaler af fri konkurrence i juridisk litteratur kan nævnes Fejø: Monopolret
og marked, 1985, s. 89 ff og Bernitz: Svensk marknadsrätt, 2. uppl. 1986 s. 46 ff. Af
den omfattende litteratur uden for Norden kan nævnes indledningskapitlerne i Sullivan:
Antitrust, 1977, Bork: The Antitrust paradox, 1978, og flerbindsværket Areeda & Turner:
Antitrust Law, 1977 et seq. samt W. Möschel: Recht der Wettbewerbsbeschränkungen,
1983 s. 42 ff (Rd.nr. 62 ff) og Merkin & Williams kapitel 1.

2 Af den økonomiske litteraturs beskrivelser af fuldkommen konkurrence kan
nævnes Bart Ung: Leitbilder der Wettbewerbspolitik, 1980, der s. 13 opregner som
Modellprämissen »vollkommenen Wettbewerbs»
1) Viele Anbeiter und viele Nachfrager mit jeweils kleinen Marktanteil
2) Homogenität

(sachlich, persönlich, räumlich, zeitlich)
3) Markttransparenz

(vollständige Übersicht und Voraussicht)
4) Unbegrenzte Mobilität und Teilbarkeit von Produktionsfaktoren und Gütern
5) Undendliche Reaktionsgeschwindigkeit aller Anpassungsprozesse
6) Keine Schranken für Marktzutritt (und Marktaustritt)
7) Implizit unterstellt:

— Rationalverhalten der Wirtschaftseinheiten
— Keine dirigistischen Markteingriffe des Staates
— Vollständiges Wissen.
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som en uundgåelig bivirkning indskrænker konkurrencen i nogle henseender,

har imidlertid tillige en væsentlig positiv betydning for vækst og velfærd.

Adgang til at indrette erhvervsvirksomhed på en måde, der kan begrænse

konkurrencen, kan være befordrende for initiativ og virkelyst. Målet for

en rationel konkurrenceret må derfor være sammensat og nuanceret:

— at sikre fri konkurrence for så vidt dette er muligt og hensigtsmæssigt,

— at imødegå — fjerne eller begrænse — virkninger af konkurrencebe-

grænsninger, der bedømmes som skadelige, fordi de forringer de øko-

nomiske betingelser.

Indgrebet kan bestå i såvidt muligt at genskabe de vilkår som ville have

bestået, såfremt konkurrencen havde været fuldkommen eller i at lempe kon-

kurrencebegrænsningen, således at dens positive virkninger får større vægt

end de negative.

Både i lovgivning og i juridisk literatur tales der undertiden om de priser og vilkår,
som ville bestå under — en ikke eksisterende tilstand af — fri konkurrence, som om dette
var en størrelse der er bekendt eller dog let kan konstateres. Det siges således i § 16,
stk. 1, i det danske lovudkast, som er udarbejdet på grundlag af Betænkning nr. 1075/1986,
at Monopoltilsynet fastsætter priser, avancer eller kalkulationsregler, såfremt en pris
eller avance på grund af konkurrencebegræsning »overstiger hvad der såvel med hensyn
til størrelse som varighed ville kunne opnås på et marked med virksom konkurrence,
og denne følge ikke bringes til ophør på anden måde». Samtidig foreskrives i § 16,
stk. 2, at priser skal bedømmes ud fra en cost plus kalkulation i effektive virksomheder.
Lovudkastet synes at ville sætte lighedstegn mellem disse to priser. Efter den økonomiske
teori skulle disse priser da også falde sammen — men kun som gennemsnit og i det lange
— måske meget lange — løb, sml. herved bl.a. Mestmäcker. Der verwaltete Wettbewerb,
1984, s. 214 ff om kostengerechte Preise.

Den tyske GWB hjemler i § 22(4) nr. 2 indgreb over for marktbeherschende Unter-
nehmen, som kræver »Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen . . . , die von den
jenigen abweichen, die sich bei wirksamen Wettbewerb mit hoher Warscheinlichkeit er-
geben würden; hierbei sind insbesondere die Verhaltensweisen von Unternehmen auf ver-
gleichbaren Märkten mit wirksamen Wettbewerb zu berücksichtigen». Det er vanskeligt
at skelne mellem en afvigelse fra en »hypothetischer Preis, der sich bei wirksamen Wett-
bewerb auf dem beherrschten Markt ergibt» (als ob Preis) og en pris, der er urimelig,
bedømt ud fra sælgernes omkostninger (the cost plus approach), sml. Möschel: Recht
der Wettbewerbsbeschränkungen Rd.nr. 562—574 og om Europadomstolens praksis efter
art. 86 navnlig sagen om United Brands (Saml. 1978. 207 om prisen på bananer i Dan-
mark og Benelux) Valentine Koran: EEC Competition Law and Practice, 3rd ed 1986
s. 135 (12.2.2.) og Merkin & Williams s. 144 ff.

Valget af økonomisk vækst som et — eventuelt et af flere — erhvervs-

politiske mål og valget af praktikabel og hensigtsmæssig (workable) kon-

kurrence i et dynamisk erhvervsliv som et vigtigt — det bedst egnede og uund-

værlige — middel til realisering af dette mål er det fundamentale udgangs-



374 Bernhard Gomard

punkt i de kendte konkurrenceretlige systemers program. Disse valg afgiver
imidlertid ikke i sig selv et program som er tilstrækkelig indholdsrigt og be-
stemt for opbygningen af en konkurrenceret bestående af funktionsdygtige
retsregler. Hertil kræves yderligere en principiel stillingtagen især til fire
spørgsmål. Disse fire spørgsmål er (1) Fri konkurrence og frihed i øvrigt
(2) Fri konkurrence og dynamik i erhvervslivet (3) Andre mål for en kon-
kurrenceret end effektivitet, og (4) Afhængighed mellem samfundets egenart
og konkurrencerettens mål og midler.

(1) Fri konkurrence og frihed i øvrigt. Fri konkurrence forudsætter, at
leverandører og kunder, virksomheder og forbrugere har handlefrihed og
kontraktsfrihed. Frihed er værdifuld. Markedsdeltagerne på begge sider véd
selv bedst, hvordan de kan fremme deres velfærd og virksomhed. Den fri
konkurrence forudsætter, at de handler efter denne indsigt.

Det kan ud fra en formel eller principfast betragtning synes indiskutabelt,
at realisering af konkurrencerettens formål kræver indgreb mod aftaler, der
har begrænsning af konkurrencen som formål eller som en uundgåelig bi-
virkning. Friheden må ikke ophæve sig selv. Spørgsmålet om, i hvilket om-
fang der bør træffes foranstaltninger i retning af begrænsning af kontrakts-
friheden for at undgå at begrænse den frie konkurrence — tvang til sikring
af frihed —, fortjener imidlertid at blive debatteret.3

Mange vil måske skyde en principiel drøftelse af, om og i hvilket om-
fang det er acceptabelt at gribe ind i en frihed for at sikre en anden frihed,
til side som værende uden betydning i vore samfund, som er præget af prag-
matisk tænkning og af tilvænning til et væsentligt mål af offentlig regulering.
Selv om en modsat mening har haft trange kår, behøver den hverken være
urigtig eller betydningsløs. I hvert fald viser erfaringen, at reguleringer, som
er opbygget på teorier om als ob-Preise, cost plus priser eller den ideale kon-
kurrences krav, støt og stadigt at føre os ind i et net af bestemmelser, hvor
afstanden mellem de oprindelige velmente intentioner og det praktiske slut-
resultat i administrativ og judiciel praksis gradvis og for en tid måske

3 Sml. Sächsischer Holzstoff-sagen (RGZ 38.155) og omtalen af denne i Möschel
Rd nr. 19—21 og Bernitz: Marknadsrätt, 1969, s. 320 f og 332 f. — I Tyskland blev
der i de første efterkrigsår udarbejdet et lovudkast, som gik så langt, som det er muligt
i retning af at sikre helt fri konkurrence, idet der i udkastet var foreslået et undtagelsesfrit
forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og ubetinget opløsning af virksomheder
med en markedsdominerende stilling i mindre enheder, jfr. Eberhard Günther i Wirt-
schaftsordnung und Staatsverfassung, Festschrift für Franz Böhm, 1975, s. 182 ff om
det ordo-liberale (neoliberale) såkaldte Josten-Entwurf. Ordoliberalismen (Freiburgskolen)
er omtalt i Bernitz s. 331 ff.
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umærkeligt har vokset sig stor. Givet er imidlertid, at nogle konkurrence-
retlige skranker er uundværlige. Spørgsmålet er hvilke. Værdifuld er i hvert
fald sikring af fri adgang til markedet ved fjernelse af andre skranker for
etableringsfrihed end de nødvendige faglige kvalifikationer.

(2) Fri konkurrence og dynamik i erhvervslivet. Initiativ og dynamik
udfolder sig ikke altid frodigst under en fri og uantastelig konkurrence.
Sikring af fri konkurrence ved begrænsning af handlefriheden kan skade
dynamikken i erhvervslivet. Hovedmålet for konkurrenceretten — kampen
for en praktikabel fri konkurrence — omtales og opfattes ofte som identisk
med opnåelse af den størst mulige effektivitet i produktion og omsætning
af varer og tjenesteydelser og dermed maksimering af almindeligt velfærd
eller forbrugervelfærd. Disse lighedstegn har imidlertid ikke en universel
gyldighed. Det er omtalt under (3), at konkurrencerettens hovedmål må
suppleres og modificeres af andre erhvervspolitiske mål, som ikke kan lades
upåagtede. Her under (2) skal drøftes, om aftaler m.m., der fører til be-
grænsninger af konkurrencen, kan være gavnlige for den økonomisk vækst

— på kort eller på længere sigt —, idet de f.eks.
— fremmer forskning og udvikling,
— forøger produktiviteten i mindre virksomheder,
— muliggør dannelsen af storvirksomheder, der kan gøre sig gældende i

internationale markeder, eller
— fremmer initiativ og virkelyst ved at sikre et rimeligt afkast som en rimelig

belønning af en særlig og anerkendelsesværdig indsats.

Bestemmelsen i Rom-traktatens art. 85(3), der undtager visse konkur-
rencebegrænsende aftaler fra forbudet mod sådanne aftaler i art. 85(1), er
udsprunget af erkendelsen af, at bl.a. samarbejdsaftaler og distributions-
systemer, der som en uundgåelig sidevirkning begrænser konkurrencen, kan
være gavnlige. Undtagelse fra forbudet forudsætter, at fordelene i effek-
tivitet findes at have en væsentlig overvægt i forhold til ulemperne ved be-
grænsning af konkurrencen. Et eksempel på godkendelse af en individuel
samarbejdsaftale er Kommissionens beslutning vedrørende the »Lager Agree-
ment» mellem Carlsberg og Grand Metropolitan PLC (EFT 1984 L 207/24
af 2. 8. 84).4

4 Art. 85(3) omfatter aftaler »som bidrager til at forbedre produktionen eller for-
delingen af varerne eller til at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling, samtidig
med at de sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelingen herved, og uden at der:
a) pålægges de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er nødvendige for

at nå disse mål;
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Belønning af særlige indsatser sker ved anerkendelse af ophavsrettigheder
og — efter dansk ret — tillige ved beskyttelse af know-how og særpræg efter
grundsætningen i Markedsføringslovens § 1 bl.a. om loyal konkurrence.5

Som andre former for belønning kan peges på, at aftaler f.eks. om selektiv
distribution efter omstændighederne burde kunne accepteres, og at pris-
kontrol med en dominerende virksomhed efter omstændighederne tager hen-
syn til udgifter, der ikke ville indgå i en enkeltvarekalkulation, og således
anerkender en »overpris» på visse produkter, navnlig inden for særlig forsk-
ningsintensive områder såsom medicinske specialiteter.6

Erkendelsen af, at tiltag i næringslivet kan have gavnlige virkninger,
som har klar overvægt over mulige ugunstige bivirkninger i form af kon-
kurrencebegrænsninger, har i de nationale nordiske retssystemer fundet
udtryk i selve den grundlæggende regelstruktur, idet de nordiske love kun
hjemler indgreb over for — aktuelle og efter omstændighederne også po-
tentielle — skadevirkninger af konkurrencebegrænsninger,7 og ikke blot

b) gives disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del
af de pågældende varer».

Beslutningstager i relation til art. 85(3), er Kommissionen, ikke de nationale kon-
kurrencemyndigheder. Kommissionens beslutninger kan prøves af Domstolen, jfr. Rfo
nr. 17/62 art. 9(1).

En kort og overskuelig fremstilling af praksis under art. 85(3) findes i Fællesmarkedets
Konkurrenceregler — principper og praksis, udgivet af det danske Monopoltilsyn,
København 1984, s. 58—91 og i Valentine Korah: An introductory guide to EEC Com-
petition Law and Practice, 3rd ed 1986.

5 Anderledes for svensk ret Bernitz i Festskrift til Hellner s. 141.
6 Jfr. herved Monopollovens § 12, stk. 5, hvorefter Monopoltilsynet kan fravige

enkeltvarekalkulationsprincipper, hvor tungtvejende hensyn, herunder til forsknings- og
udviklingsintensive produktionsområder, taler derfor, en bestemmelse der synes inspire-
ret af MA's kendelse om priserne på beroligende midler (MTM 1977.37), jfr. Sølvkjær
s. 253—256. Norsk og svensk praksis er omtalt i MTM 1983.354 f. I en sag om prisen
på beroligende midler har den tyske BGH udtalt, at overskridelse af den wettbewerbs-
analoge pris ikke er misbrug af dominerende markedsstilling, såfremt den højere pris
har en wirtschaftliche Rechtfertigung, en afgørelse der i realiteten ligger MTM 1977.37
nær, sml. Möschel Rd nr. 563.

7 Fastsættelse af bindende mindstepriser i senere omsætningsled (bruttoprisförbud,
Resale Price Maintenance) er dog ubetinget forbudt både i den danske Monopollovs
§ 10, og i den svenske Konkurrencelov 13 §. Det samme gælder aftaler om licitationstil-
bud (anbudskarteller), jfr. Licitationslovens § 4 og KL 14 §. Den norske Prislov indehol-
der i § 21 et forbud mod »mellomhandel som er unødvendig og prisfordyrende» og i
§ 22 et forbud mod uden samtykke fra Prisdirektoratet at kræve vederlag for overdragelse
— isoleret eller sammen med en bedrift — af »lisenser eller andre godkjenninger».

Enkelte varegrupper bl.a. bøger har dog i Danmark og i de fleste andre lande, men
ikke Sverige — opnået dispensation, jfr. herom Krustrup: Bogen i mediebilledet, 1987,
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som fællesskabsretten åbner mulighed for at gøre undtagelse fra en hoved-
regel om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler (Rom-traktatens art.
85(1)). Den fælles opgave og det fælles mål for de konkurrenceretlige syste-
mer betyder dog, at de to positive og de to negative betingelser i undtagelses-
bestemmelsen art. 85(3) uanset den forskellige struktur af bestemmelserne
i national ret og i fællesskabsret også har væsentlig betydning for bedøm-
melsen efter national ret af, om den samlede virkning af en aftale må anses
for skadelig. En koordination af fællesskabsret (som også er frihandels-
aftaleret) og national ret, således at undtagelser fra art. 85(1), bevilget af
Kommissionen efter art. 85(3), ikke anses som skadelige og derfor heller
ikke forfølges efter national ret, frembyder derfor ikke vanskeligheder af
principiel karakter.

Den teoretiske ideelle konkurrences krav må bøje sig ikke kun for de
offentlige, men også for de private initiativer, som skønnes at være gavnlige
for den erhvervsmæssige udvikling. I alle lande yder det offentlige støtte
både i form af generelle ordninger og af direkte hjælp til enkelte virksom-
heder, til forskning og udvikling, til fremme af eksport, til egnsudvikling
og til specialundervisning med direkte erhvervsmæssigt sigte. Denne form
for støtte ændrer (forvrider) vilkårene for konkurrencen, men er uanset
denne konkurrencepåvirkning — med visse begrænsninger — internationalt
anerkendt både af GATT, OECD og, som det fremgår af Romtraktatens
art. 92—94, af Det europæiske Fællesskab.8 Statsintervention og især ar-

s. 123 ff. Bøger har på andre områder opnået godkendelse af en særstilling, jfr. UfR
1985.933 H om konsignation. — Bl.a. Bork argumenterer i The Antitrust Paradox
s. 280 ff navnlig s. 289 mod per se-forbudet mod RPM, mens der på den anden side
at Merkin & Williams s. 234 f sættes spørgsmålstegn ved skellet mellem bindende og an-
befalede priser under henvisning bl.a. til Camera Care v. Hasselblad (EFT 1982 L 161/18).
Se også Bernitz: Bruttoprisförbudet, 1962.

Betænkning nr. 1075/1986 s. 275—278 foreslår, at forbudet i § 10 opretholdes, og
at forbudet yderligere — som i Sverige — sanktioneres med straf. Den nuværende
retstilstand — ugyldighed men ikke straf — anses for er en anomali; men bør det virkelig
ubetinget være strafbart at indgå en aftale, som er ugyldig på grund af sit indhold?
Strafbestemmelsen i Monopollovens § 22, der bl.a. hjemler straf af bøde for undladelse af
at anmelde aftaler efter § 6, stk. 1, er vistnok aldrig anvendt. De af Sølvkjær s. 122 f
og s. 318 f citerede sager angår undladelse af at foretage ændringsanmeldelse efter
§§ 6, stk. 2, og 7, stk. 2. Efter den tyske GWB er skriftlig form en gyldighedsbetingelse
for (lovlige) kartelaftaler (§ 34), men der er ikke foreskrevet straf for overtrædelse af
bestemmelsen. Det ville være ønskeligt i det hele taget at få luget ud i bødebestemmelser,
som ikke er ganske nødvendige.

8 Redegørelsen i NU 1985:8 for Industristøtte m.m. i Norden indeholder i pkt. 5
(s. 57—65) en udmærket oversigt over »det nordiska industristödets handelssnedvridande



378 Bernhard Gomard

bejdet med at sætte en grænse mellem tilladelig gavnlig støtte og skadelig
subvensionering spiller — med god grund — en betydelig rolle i Kommis-
sionens arbejde, således som det bl.a. fremgår af de årlige beretninger om
konkurrencepolitikken.

Begrænsningen af gyldigheden af det lighedstegn, som nogle vil sætte
mellem ideel konkurrence og maksimal effektivitet, består ikke kun i, at
samarbejder mellem virksomheder, f.eks. om forskning, produktudvikling
og distribution kan være gavnlige.9 Det forekommer også, at systemer, som
udelukker visse former for konkurrence, dog ikke svækker men måske endda
forøger den faktiske (effektive) konkurrence. Eksempler herpå er samarbejde
om forskning og udvikling samt visse selektive distributionssystemer. Ud-
gifterne til R & D kan blive for store for de enkelte virksomheder. Den
indbyrdes konkurrence mellem prestigebetonede mærkevarer med ensartede
anvendelsesmuligheder (interbrand competition) bliver efter omstændig-
hederne mere effektiv, hvis der gives fabrikanterne frie hænder til at indrette
deres distributionssystemer, som de ønsker. »Eneforhandlingsaftaler frem-
mer varens afsætning og fører til en intensiv bearbejdning at markedet . . .» ,
hedder det i den 6. betragtning i præambelen til Kfo 1983/83 om gruppefri-
tagelse af eneforhandlingsaftaler. En sådan aftale kan være den eneste eller
dog den bedste mulighed for at trænge ind i et nyt marked, jfr. Merkin &
Williams s. 181 f. Kommissionen anser dog ikke enhver udelukkelse af kon-
kurrencen i sådanne aftaler for gavnlig. Forordningen tillader hverken fast-
sættelse af bindende udsalgspriser eller en fuldstændig, absolut område-
beskyttelse.10

En fri ideel (teoretisk) konkurrence forudsætter, at alle deltagere i mar-
kedet, være sig udbydere og efterspørgere, har adgang til al information,
som har betydning for valg af og forhandling om samhandélspartner, pro-
dukter, pris og andre kontraktsvilkår, — og at deltagerne skaffer sig og be-
nytter sig af denne viden. Konkurrencen befordres yderligere, dersom pro-
dukter, priser og leveringsbetingelser er let sammenlignelige. Det er denne

effekter». Ordene »handelssnedvridande» og »konkurrenceforvridning» er formentlig
at opfatte som synonymer.

9 Samarbejde i brancheforeninger om repræsentation over for offentlige myndig-
heder, uddannelse, støtte til ankenævn, strejkehjælp og andre fælles opgaver begrænser
ikke konkurrencen. Monopolloven angår kun vedtægtsbestemmelser og aftaler om be-
grænsning af adgangen til at udøve erhverv og af konkurrencen, sml. Sølvkjær s. 166 ff.

10 Sml. om EF's stilling til eneforhandling Fejø: Monopolret og Marked s. 312 ff
og Valentine Korah: EEC Competition Law and Practice s. 72 ff samt om hensigtsmæs-
sigheden af restriktioner som dem, Kommissionen vil bevare, den kritiske fremstilling
i Bork: The Antitrust Paradox s. 280—298.
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betingelse for fri konkurrence, som Betænkning nr. 1075/1986 s. 175 og

s. 185 ff sigter til med ordet »gennemsigtighed».11 Betænkningen lader det

henstå som et åbent spørgsmål, om der til gennemsigtighed også burde høre

registrering og eventuelt standardisering af produkter for yderligere at lette

opdagelsen og sammenligningen af udbudte produkter (s. 176). Konflikten

mellem den ideelle konkurrences mulige krav og ønsket om initiativ og

dynamik i produktudviklingen er her manifest, — men uomtalt i Betænk-

ningen.

I Tyskland er »Konditionenkartelle» undtaget fra forbudet mod konkurrencebe-
grænsende undtagelser (§§ 1 og 2 smh.m. §§ 38(2)(3) og 102 GWB). Herved muliggøres
og fremmes vedtagelse f.eks. af normalpolicer, lejekontfakter og entreprisebetingelser,
jfr. således også Martenius: Konkurrenslagstiftningen s. 155. Vilkårsharmonisering be-
dømmes negativt i tysk litteratur, både som middel til større konkurrence i kraft af øget
Markttransparenz og som middel til koncentration af konkurrencen om pris og kvalitet
fremfor om biydelser, jfr. således Immenga & Mestmäcker. GWB Kommentar zum Kar-
tellgesetz, 1981, § 2 Rd nr. 6 og Möschel Rd nr. 262. Konkurrence på biydelser kan være
nyttig ved at sikre kunderne en god og værdifuld service, men kan også være unyttig
eller endog skadelig (overdreven avertering og produktdifferentiering).

I Danmark kendes legal standardisering af forretningsbetingelser for så vidt angår
lejekontrakter, bygningsbrandforsikring og livsforsikring, jfr. nærmere Lejelovens § 5
og Forsikringstilsynslovens §§ 10, 30 og 33, stk. 5.

Kravet om gennemsigtighed har værdi på nogle, men ikke på alle om-

råder. Opslag om priser på visse ydelser, f.eks. lån og transport, oplysning

om kreditvilkår i almindelige forretningsbetingelser og mærkning af varer,

der udbydes i detailhandelen, med pris og oplysninger om indhold og kvali-

tet, hjælper kunderne til at træffe rationelle valg.12 I markeder, hvor om-

sætningsmekanismen som på en børs, licitation (anbudskonkurrens), auk-

tion eller lign. er centraliseret og forenklet, er et krav om transparens på sin

plads. Transparens befordrer imidlertid ikke altid konkurrencens effektivitet.

Den økonomiske teori anser ikke konkurrencen i et oligopolitisk marked

11 Gennemsigtighed — transparence — er også nævnt i den franske ordonnance
no. 86—1243 du ler decembre 1986 relative å la liberté des prix et de la concurrence,
men med sigte især på detailhandelen. — Den afsætningsøkonomiske litteratur om emnet
er stor, se f.eks. Blume m.fl.: Werbung für Markenartikel, 1976, s. 273 ff, der skelner
mellem Konsumtransparenz og Markttransparenz.

12 Sml. Kreditkøbsloven § 8 og Ejerlejlighedsloven § 9. — Vejledningen om kvalitet
(Markedsføringsloven § 3) sker i vidt omfang ved »varefakta» efter retningslinier ud-
arbejdet af Dansk Varefakta Nævn (DVN).

I Norge er der ved kgl. resolution af 15. oktober 1982 givet nogle — næppe let
administrerbare — regler om »åpne salgsvilkår i dagligvarehandelen» (Pristidende
1982.622 ff (nr. 16)).
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som ideel. Ikke desto mindre er den faktiske konkurrence i virkelighedens
verden mellem få store virksomheder ofte mere effektiv end konkurrencen
mellem mange små virksomheder. Den økonomiske teori, som vel er rigtig
ud fra sine forudsætninger, kommer til kort, fordi virkeligheden er mere
kompliceret end teoriens modeller. Udviklingen i erhvervslivet er i de senere
år på vore breddegrader både gået i retning af stigende koncentration og
skærpet konkurrence. Erfaringen har vist, at konkurrencen i markeder, der
bliver oligopolitiske, ikke altid neutraliseres, men tværtimod ofte i høj grad
skærpes.13 Hvad der er årsager og hvad der er virkninger i de konstaterbare
handlingsforløb er svært at fastslå, men tilbage står at oligopoli, uanset
uforeneligheden med nogle teorier om ideel konkurrence, ikke i almindelig-
hed er uforenelig med, men ofte endda fremmer en effektiv og virksom
(workable) competition. Konkurrencen i et oligopolitisk marked kan imid-
lertid ikke altid opretholdes, såfremt der udveksles eller offentliggøres
listepriser, rabatter og leveringsbetingelser, være sig i kraft af aftaler herom
mellem virksomhederne eller af et eventuelt kommende lovmæssigt krav om
»gennemsigtighed». Den amerikanske Højesteret udtalte i United States v.
United States Gypsum Co., 438 U.S. 422, 456—57 (1978): »Price con-
cessions by oligopolists generally yield competitive advantages only if secrecy
can be maintained; when the terms of the concession are made publicly
known, other competitors are likely to follow and any advantage to the
initiator is lost. .. . Regardless of its putative purpose, the most likely con-
sequence of any such agreement to exchange price information would be
the stabilization of industry prices.»14

Grænsen mellem en rationelt gennemført fuld »gennemsigtighed» og en
»samordnet praksis» vil efter omstændighederne fortone sig. Overgangene
mellem offentliggørelse af (ufravigelige?) prislister, gensidige prisunder-
retninger og en forståelse om fælles prispolitik er umærkelige. »It is con-
trary to the provisions of art. 85(1) .. . for a producer to communicate to
his competitors the essential elements of his price policy, such as price lists,
the discounts and terms of trade he applies; the rates and dates of change
to them and the special exceptions he grants to specific customers», udtalte
Kommissionen i IFTRA Rules on Glass Containers (EFT 1974 L 160.1.).15

13 Sml. herved bl.a. Bartling: Leitbilder der Wettbewerbspolitik, 1980, navnlig
s. 14 f.

14 Sml. i samme retning omtalen i MTB 1972.56 og i Sølvkjær s. 29 f af oliemar-
kedet i Danmark.

15 Sml. om information agreements Valentine Korah: EEC Law and Practice s. 63
(6.2.2.) og Immenga & Mestmäcker GWB § 1 Rd nr. 270 ff.
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Prislister er uanvendelige for produkter, der fremstilles efter bestilling.
Prislister er ofte en praktisk nødvendighed for standardprodukter og lager-
varer, men virksomhederne bør kunne fravige listepriser, hvor dette er nød-
vendigt eller ønskeligt for at fremme afsætningen. Fastholdelse af listepriser
og de rabatter, disse måtte indeholde, bremser konkurrencen i produktions-
og en gros-led, sml. TK 3 s. 82 f. Betænkning nr. 1075/1986 s. 282—285
smh. m. s. 223 er enig med MT (sml. Sølv kjær s. 189 ff) i, at rabatter uden
klar omkostningsmæssig begrundelse er en urimelig prisdiskrimination, men
understreger at en øget gennemsigtighed (offentliggørelse) vil mindske be-
hovet for indgreb.

I Betænkning nr. 1075/1986 kap. 6 om gennemsigtighed stilles forslag
om offentlighed i form af registeroffentlighed eller aktindsigt for så vidt
angår anmeldte aftaler og lign. og andre af konkurrencemyndigheden ind-
hentede oplysninger om gennemførelse og offentliggørelse og endelig —
naturligvis — som hidtil om offentliggørelse af årsberetninger og af trufne
afgørelser (Betænkningen s. 226 og Monopollovens § 19, stk. 2). Betænk-
ningen mener med sit forslag om offentliggørelse af undersøgelser, at kon-
kurrencemyndigheden bør indsamle og videregive oplysninger om kon-
kurrenceforholdene i visse brancher eller markeder til offentligheden i be-
arbejdet form som en for læseren gratis markedsundersøgelse til brug for
deltagerne i markedet (Betænkningen s. 222 og Monopollovens § 19, stk. 2).
Efterforskning i form af undersøgelser med henblik på konstatering af even-
tuel markedsdominans og misbrug af denne position er nødvendige for at
kunne håndhæve konkurrenceloven og har et ganske andet sigte og indhold
end denne almindelige markedsundersøgelsesvirksomhed. Efterforskningen
af mulige lovovertrædelser er da også behandlet andetsteds i Betænkningen
(s. 286 f). Konkurrencemyndighedens undersøgelsesvirksomhed begrænser
sig i flere andre lande til efterforskning af mulige overtrædelser af loven.
Monopoltilsynet har under den gældende Monopollov gennemført og of-
fentliggjort en række brancheundersøgelser.16 Det er et spørgsmål, som
ikke er ganske afklaret, hvilken værdi disse undersøgelser har for kunder,
for aktuelle eller potentielle konkurrerende virksomheder i Danmark eller
for virksomheder i udlandet, der måtte være interesseret i eksport til eller
etablering i Danmark. Til en rimelig konkurrence hører også lige chancer,
som det også er fremhævet i Betænkningen (s. 236). En undersøgelse, der

16 Se således de offentliggjorte Redegørelser fra Monopoltilsynet om Korn- og
Foderstofbranchen, 1982, Engroshandelen med Dagligvarer, 1982, Basisplast, 1983,
Discountbutikker i Dagligvarehandelen, 1983, Rugbrødsbranchen, 1985, og Konser-
vesdåseindustrien, 1986.
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f.eks. alene omfatter det danske marked, og som er uden sidestykke i andre
lande, virker som en markedsundersøgelse, som gratis står til rådighed for
dem, der måtte være interesseret i eksport til Danmark. Gennemsigtighed
i denne forstand er ikke almindelig. Ordet forekommer i fremmed littera-
tur, men benyttes ofte i en mere restriktiv betydning. Fritz Rittner har f.eks.
i sin Wirtschaftsrecht, 1979, s. 74 fremhævet betydningen for virksom-
hederne af die Transparenz ökonomischer Daten og tænker dermed på de
almindelige økonomisk-statistiske oplysninger, som navnlig indsamles af
(myndigheder der svarer til) Danmarks Statistik og Nationalbanken.

Ordet gennemsigtighed anvendes ofte i debatten om markedsforhold.
I eksportfremmearbejde tales f.eks. undertiden om, at de markeder, vore
eksportører møder navnlig i store lande er langt mindre gennemsigtige end
det lille velkendte hjemmemarked. I forbindelse med børsreformen er det
blevet nævnt, at det store antal fondskoder (over 1000) forringer obliga-
tionsmarkedets gennemsigtighed. En gennemsigtighed forstået som et krav
om, at alle virksomheder skal bekendtgøre prislister og ikke må afvige fra
de bekendtgjorte priser og eventuelle mængde- og kontantrabatter, virker
snarere hæmmende end fremmende på konkurrencen. Tilskyndelsen til at
reducere sine priser er ikke stor, såfremt reduktionen skal bekendtgøres og
næsten sikkert vil udløse samme prisreduktion hos konkurrenterne.

Direktoratet for Statens Indkøb fremhæver i sine brochurer, at alle op-
lysninger fra tilbudsgivere behandles fortroligt. Forsmåede tilbudsgivere får
ikke oplysning om vilkårene for det accepterede tilbud. Hemmeligholdelse
af priser og rabatter er kanoniseret af Finansministeriet i en cirkulæreskrivelse
af 25. marts 1974 og i en bekendtgørelse nr. 159 af 25. marts 1974 begge
optrykt i årsberetningerne fra Statens Indkøb og omtalt i Betænkning nr.
857/1978 s. 98.17 Kun de rabatsystemer, der er indrettet således, at de bin-
der kunden til leverandøren, kan have en uheldig konkurrencebegrænsende
effekt. Dette gælder f.eks. præmiering af undladelse af at handle med andre
(loyalty rebates) og bonus på det samlede køb af forskelligartede varer i en
bestemt længere periode, jfr. nærmere Merkin & Williams s. 166 ff.

Statens teori som konkurrencemyndighed og deus praksis som indkøber

17 Ved licitation (tilbudskonkurrence) efter reglerne i Licitationsloven nr. 216 af
8. juni 1966 er »de bydende berettiget til at være til stede ved åbningen af buddene og
til at blive bekendt med budsummerne og eventuelle forbehold», jfr. § 3. Forholdene
i Norge synes uafklarede, jfr. Frihagen: Anbudskonkurranse og dokumentinnsyn, 1984.

EF's og GATT's regler om større offentlige indkøb (aftrykt som bilag til cirkulære
nr. 219 af 18. december 1980) vil sikre fri og lige adgang til at afgive tilbud på leverancer
til offentlige myndigheder, men kræver ikke offentliggørelse af vilkårene i indgåede aftaler.
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er på kollisionskurs. Gennemsigtighed i betydningen fastsættelse og fast-

holdelse af priser hører kun hjemme i et miljø, hvor der ikke tinges om

prisen, d.v.s. i detailhandelen og ved visse særlige kontraheringsformer.

I detailhandelen er mærkning af de udbudte varer med pris inclusive moms

og andre afgifter en forudsætning for selvbetjening og andre moderne

salgsformer og en behagelighed for kunderne. Prismærkning er også kon-

kurrencefremmende, jfr. herved Betænkning nr. 1075/1986 s. 238—240 og

MTMK 1986.93 (Metro).18 En ensartet mærkning (f.eks. incl. moms, jfr.

den nysnævnte MTMK 1986.93) er af betydning for at skabe en rimelig

Chancengleichheit for de handlende. Konkurrencerettens to afdelinger virker

her sammen.

Oplysninger om kreditvilkår, brugsanvisninger og varedeklarationer kan

have samme virkning som oplysning om pris. Dette er fremhævet i bemærk-

ningerne til forslaget til Prismærkningsloven, Lov om mærkning og skilt-

ning med pris m.v. nr. 252 af 8. juni 1977, der reelt har afløst de ældre be-

stemmelser i Monopollovens §§ 12, stk. 2, og 13.19

Bemærkningerne til forslaget til Prismærkningsloven i FT 1976/77 (2. samling),
tillæg A, sp. 605 indeholder bl.a. denne programudtalelse: »Pris- og monopollovgivningen
bygger på den forudsætning, at den indbyrdes frie konkurrence mellem de erhvervsdrivende
under en fri markedsøkonomi tjener til at sikre, at der udbydes de varer m.v., som
forbrugerne ønsker, og at dette sker til de lavest mulige omkostninger. En lovgivning
om prismærkning og -skiltning m.v. har til formål at sikre, at dette realiseres i praksis
derved, at forbrugeren sættes i stand til at vælge fornuftigt, d.v.s. ud fra egne behov
og foreliggende tilbud er i stand til at vurdere og afveje, hvor det mest fordelagtige indkøb
kan finde sted.»

18 Jfr. om tysk ret Rittner. Wirtschaftsrecht 1979 s. 229 f om Preisangaben og
s. 245 navnlig s. 250 ff om Rabatte. Den tyske Rabattgesetz omfatter kun levering af
varer og tjenesteydelser »des täglichen Bedarfs . . . an den letzten Verbraucher» {Rittner
s. 250 f med note 176 og 177).

Prismærkning er ikke hensigtsmæssig hvor prisen ikke er uden for forhandling, sml.
undtagelsesbestemmelsen i Prismærkningslovens § 3 om salg af antikviteter og kunst samt
auktionssalg. Hverken prismærkning eller prislister afskærer virksomheden fra at træffe
aftale om salg til en lavere pris. I praksis fraviges listepriser i et omfang, som er væsent-
ligt og formentlig i høj grad konjunkturafhængigt. Spørgsmålet, om virksomheden er
pligtig til at sælge til en offentliggjort pris, blev forelagt Højesteret i UfR 1985.877 H
(kommenteret i UfR 1986B.43), sml. om markedsføring som tilbud André: Marknads-
föringsansvar, 1984, s. 189 ff.

19 Foranstaltninger som prismærkning — og bruttoprisforbud — kan have betyd-
ning i detailhandelen, også hvor konkurrencen ikke er begrænset, og det er blevet gjort
gældende, at anvendelsesområdet for §§ 13 og 10 ikke er begrænset til området uden
effektiv konkurrence som nævnt i § 2. Prismærkningsloven gælder for al detailhandel.
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Den nye franske konkurrencelov, Ordonnance no 86—1243 du ler de-
cembre 1986 relative å la liberté des prix et de la concurrence indeholder
bestemmelser om »transparence». Forbrugere har krav på oplysning om pris
m.m. (art. 28 og 29). Mellemhandlere (revendeurs) kan fra fabrikanter,
grossister og importører forlange prislister og almindelige forretningsbe-
tingelser (art. 33).

Åbenhed om virksomheder kan skade dem i konkurrencen med andre
virksomheder. Dette er en nødvendig følge af fri konkurrence. En kon-
kurrence på lige fod (Chancengleichheit) forudsætter, at der stilles samme
krav om åbenhed til alle de — danske eller udenlandske — virksomheder,
som har adgang til markedet. De nationale grænser er ikke mere grænser
for varer, tjenesteydelser og kapital.

En åbenhed, der umuliggør hemmeligholdelse, kan gøre skade ved at
hæmme initiativ og virkelyst. Det kan være urimeligt at betage virksomheder
en belønning for en særlig indsats, også i tilfælde hvor ingen eneret er
hjemlet i ophavsretslovgivningen. Gennemsigtighed i betydningen fri adgang
til oplysninger er et element i den frie konkurrences begreb, men det er ikke
enhver prisgivelse af oplysninger, som fremmer den økonomiske aktivitet.
Den ideelle konkurrences krav og behovet for beskyttelse af den værdi,
kendskab til og adgang til udnyttelse af en særlig viden kan have, er på kol-
lisionskurs. Retlig beskyttelse af adgangen til at udnytte en tilgængelig viden,
som har betydning for produktion og omsætning og af en adgang til at hem-
meligholde sådan viden, er et væsentligt og værdifuldt incitament for forsk-
ning og produktionsudvikling i bred forstand. Behovet for beskyttelse har
fundet udtryk og anerkendelse i adskillige bestemmelser uden for konkur-
rencelovgivningen, således i immaterialretten, i reglerne om beskyttelse mod
illoyal konkurrence (i Danmark Markedsføringslovens §§ 1 og 9), i lovgiv-
ningen om offentlighed (i Danmark Offentlighedslovens § 12 og Betænk-
ning nr. 857/1978 s. 281 f) og i Regnskabslovens regler om adgang til i
årsregnskabet at undlade visse oplysninger, som kan skade virksomheden i
konkurrence med andre virksomheder.20 Spørgsmålet om hemmeligholdelse

20 Emnet Företagshemmeligheter er indgående behandlet i Sverige i betænkningen
SOU 1983:52. En bred undersøgelse, der også omfatter Danmark, er Rudolf Lukes m.fl.
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in ausgewählten EG-Staaten, 1986.

I Danmark antages generalklausulen i Markedsføringslovens § 1 at yde beskyttelse
mod nærgående efterligninger og lign., jfr. UfR 1983.105 H med note 1 og Kommentaren
UfR 1985B.253 (255) til UfR 1985.389. Svensk ret bygger derimod på et princip om, at
de immaterialretlige eneretslove er udtømmende, jfr. Bernitz i Festskrift til Hellner
s. 141 med note 34.
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i relation til registrering i Monopoltilsynet og til offentliggørelse af branche-
undersøgelser beror på en selvstændig vurdering ud fra Monopollovens regler
(§§ 9, stk. 2 og 19, stk. 2) og afgøres således uafhængigt af bestemmelserne
i anden lovgivning om hemmeligholdelse af tekniske og forretningsmæssige,
herunder finansielle og regnskabsmæssige forhold. Det er dog ikke i al-
mindelighed hensigtsmæssigt at tilsidesætte en hemmeligholdelse, som er
foreskrevet i anden lovgivning, og ofte som f.eks. i Regnskabsloven netop
er begrundet i et ønske om at beskytte mod konkurrence.21 Oplysninger om
forretningsmæssige forhold kan og bør i almindelighed gives i generel eller
dog i anonymiseret form. En Konkurrencelov kan ikke begrunde offentlig-
gørelse af oplysning om tekniske hemmeligheder.22 Ordet gennemsigtighed
har alle et fleksibelt modeords rige anvendelsesmuligheder, og disse mulig-
heder er blevet udnyttet!

Det enkle og klare standpunkt, at enhver begrænsning af den frie kon-
kurrence er skadelig, aktuelt eller potentielt, og derfor bør bekæmpes af
en offentlig administrativ, judiciel eller politisk konkurrencemyndighed kan
ikke opretholdes. Fri konkurrence er værdifuld, men fri konkurrence er ikke
den eneste frihed, som er af værdi også i økonomisk henseende. Handlefri-
hed åbner for initiativ og indsats af ressourcer. Indgreb med forbud og
reguleringer er kun på sin plads, hvor der efter praktisk erfaring er grund
til at tro, at en myndighedsafgørelse er bedre egnet som prøvesten for vær-
dien af økonomiske aktiviteter i henseende til fremme af effektivitet og
levestandard også på længere sigt end the survival of the fittest i et frit
marked.

21 Jfr. MTMK 1987.000 (optikbranchen). — Efter Regnskabslovens § 49 kan store
selskaber undlade at specificere deres omsætning på markeder og produkter, og efter
§ 43 kan et moderselskab udelade oplysninger om sine datterselskaber, hvis dette kan
volde dem betydelig skade. Mindre selskaber kan »når særlige konkurrencemæssige hensyn
tilsiger det», i resultatopgørelsen tage udgangspunkt i bruttofortjenesten, jfr. §§ 25 og 60.
Efter Regnskabsloven er bestyrelsens skøn afgørende. Det ville være ejendommeligt, om
konkurrencemyndigheden skulle kunne tilsidesætte også et velbegrundet ønske om
hemmeligholdelse, der har hjemmel både i Regnskabslovens bogstav og ånd, f.eks. ved
offentliggørelse i en kendelse eller undersøgelse. Tilsidesættelse af bestyrelsens skøn er
kun på sin plads, hvis de udeladte oplysninger i virkeligheden er uden væsentlig kon-
kurrencemæssig betydning.

22 Tekniske hemmeligheder bør i det hele taget beskyttes og bliver da også beskyttet
bl.a. af Offentlighedsloven. Et illustrerende eksempel fra FOB 1983.175: Aktindsigt ved-
rørende en tilladelse til spildevandsudledning nægtet for så vidt angår oplysning om art
og mængde af stoffer i spildevandet, da der herved ville blive givet kendskab til en
fabrikationsmetode, som var ny og værdifuld, men ikke patenteret.

25
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(3) Andre mål for en konkurrenceret end effektivitet.
(a) »Sidemål». Fri konkurrence fremmer optimal allokering af ressourcer

og dermed effektiviteten i produktion og omsætning af varer og tjenesteydel-
ser. Den danske Betænkning Fra Monopollov til Konkurrencelov nr. 1075/
1986 anser effektivitet som en konkurrencelovgivnings væsentligste mål, og
virksom konkurrence som det overordnede (det vigtigste?) middel til op-
nåelse af den størst mulige effektivitet.23

Der er i debatten om konkurrencelovgivningen både i og uden for Dan-
mark peget på, at også andre mål end effektivitet gennem fri konkurrence
bør søges fremmet af konkurrenceretlige regler, og at fremme af disse andre
mål bør sætte deres præg på indholdet af disse regler. Andre mål end effek-
tivitet er blevet tillagt vekslende betydning, alt efter de herskende økonomiske
konjunkturer, politiske holdninger og strømninger. Der består et vist fjernere
eller nærmere indbyrdes slægtskab mellem nogle af disse mål og effektivitet
mellem disse mål indbyrdes. Berettigelsen af at opstille andre mål for kon-
kurrenceretten end økonomisk effektivitet er navnlig blevet livligt debatteret
i USA. Der tales her undertiden om en modsætning mellem efficiency og
populisme.24

23 Dette var også opfattelsen i den Betænkning vedrørende en lov om konkurrence-
begrænsning og monopol, 1953, s. 28, som lå til grund for den gældende danske Mono-
pollov af 1955.

Betænkningen af 1986 er formentlig ikke upåvirket af den amerikanske Chicago
School, selv om denne retning ikke er omtalt i Betænkningen og dens hovedværker (så-
som Posner. Antitrust Law. An Economic Perspective, 1976, og Bork: The Antitrust
Paradox, 1978) ikke er optaget i dens litteraturliste. The Chicago School er kort omtalt
i Fejø: Monopolret og marked s. 163—171 og i alle nyere udenlandske værker om kon-
kurrenceret. En kort og klar oversigt over hovedpunkterne i the Chicago School og Harvard
Schools er givet af Schmidt og Rittaler i WiSt 1986.283 ff. Se også note 51.

24 Illustrerende er bl.a. en anmeldelse af Schwartz i 128 U.Pa.L.Rev. (1979)
244—268 af kendte værker om the law of antitrust af Sullivan og af Areeda & Turner.

I den engelske Fair Trading Act af 1973 er der i sec. 84 givet en definition af »public
interest:

»(a) maintaining and promoting effective competition between persons supplying
goods and services in the United Kingdom;

(b) promotion the interests of consumers, purchasers and other users of goods and
services in the United Kingdom in respect of the prices charged for them and in respect
of their quality and the variety of goods and services supplied;

(c) promoting, through competition, the reduction of costs and the development
and use of new techniques and new products, and of facilitating the entry of new com-
petitors into existing markets;

(d) maintaining and promoting the balanced distributions of industry and employ-
ment in the United Kingdom; and
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Betænkning nr. 1075/1986 holder sig uden for debatten, om konkurrenceretten har
andre mål end økonomisk vækst ved hjælp af en juridisk konstruktion: andre mål for
retlig regulering end efficiency er meget muligt acceptable, men Betænkningen vil ikke og
behøver ikke at tage stilling dertil, fordi retsregler om bestræbelser for at realisere disse
mål ikke har deres systematiske plads i konkurrenceretten. Det har måske været en praktisk
nødvendighed for udvalget at begrænse sin opgave, men taget som et retsvidenskabeligt
udsagn er løsningen for let: Det er ikke altid muligt i de konkurrenceretlige regler og
slet ikke i den konkurrenceretlige praksis at opretholde en kinesisk mur mellem efficiency
og f.eks. hensynet til mindre virksomheder eller til forbrugere.

Der består i praksis et samarbejde mellem Monopoltilsynet og Forbrugerombuds-
manden, sml. herved f.eks. UfR 1985.652 H, der dog angår forbindelsen mellem Pris-
mærkningsloven, som administreres af Monopoltilsynet, og Markedsføringslovens § 1,
som det påhviler Forbrugerombudsmanden at håndhæve.

Det er naturligt at se konkurrencepolitikken som et led i den almindelige
erhvervspolitik. Det ikke er hensigtsmæssigt at forfølge denne almindelige,
mere omfattende politiks mangesidede mål ved hjælp af strengt selektive
midler, således at hver type af indgreb alene administreres (benyttes) med
ét enkelt mål for øje. En overføring af et forvaltningsretligt specialitetsprincip
til den legislative fastlæggelse af de erhvervspolitiske mål for konkurrence-
retten og andre erhvervsretlige systemer ville være forfejlet. Forfølgning af
en delpolik ved lovgivning og administrative indgreb bør ikke modvirke
realisering af en anden delpolitik, hvis mål det også anses som ønskværdigt
at realisere. Det er ikke udelukket at opnå en synergieffekt ved koordination
af bestræbelserne for at realisere flere mål. Stimulering af start af ny virk-
somheder og støtte til mindre virksomheder, f.eks. ved skattebegunstigelser
(etableringskonti) eller lettelser af økonomisk eller administrativ art (virk-
somheder uden personale), vil på langt sigt fremme konkurrencen. Den
gældende konkurrenceret overlapper og samvirker med andre retsområder,
navnlig reglerne i kontraktsret om ugyldige kontrakter, i markedsføringsret
om urimelig markedsføring og illoyal konkurrence og i foreningsret om
restriktive optagelsesbetingelser i brancheforeninger og lign. Konkurrence-
retten og den retlige forbrugerbeskyttelse har maksimering af forbrugervel-
færden (en pareto-optimal tilstand) som fælles slutmål.25 Spørgsmålet, om
erhvervspolitik har flere særskilte eller et fælles mål, er vel til en vis grad

(e) maintaining and promoting competitive activity in markets outside the United
Kingdom on the part of producers of goods, and of suppliers of goods and services in
the United Kingdom.»

25 Et pareto-optium er karakteristisk ved, at det ikke er muligt at øge velfærden for
et eller flere af samfundets medlemmer uden samtidig at forringe velfærden for en eller
flere andre, sml. herved bl.a. Bartling s. 16 f.
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et spørgsmål om niveau og formulering, men en kinesisk mur som dem Be-
tænkningen forestiller sig, kan ikke opføres på virkelighedens grund.

De ønskemål, som jurister og økonomer i tidens løb har opstillet som
ligeværdige med effektivitet, er stort set de samme. Det er dog som oftest
personer med et køligt eller dog et nuanceret syn på det private erhvervslivs
regnebræt, som har understreget den væsentlige betydning af andre mål.

I debatten om konkurrencelovgivning er der som attråværdige »sidemål»
især blevet nævnt:

(aa) Priskontrol. Det er ønskeligt, at forbrugerne kan skaffe sig varer
og tjenesteydelser til lave (rimelige) priser, at undgå store (urimelige) ge-
vinster hos leverandører og i almindelighed at dæmpe prisudviklingen. En
priskontrol kan sikre mod, at nogen virksomhed eller nogen dominerende
virksomhed sætter sine priser højere end rimeligt eller højere end det ville
være muligt i et marked med fri konkurrence. Særlige regler herom er nød-
vendige, thi moderne kontraktsret går ikke så langt. Tidligere tiders regler
om justum pretium, laesio enormis eller lign. er faldet bort, og Aftalelovens
ugyldighedsregler angår kun tilfælde af klar urimelighed mellem parterne.

En konkurrenceretlig (monopolretlig) priskontrol, der forbyder priser,
som overstiger cost plus, fjerner en umiddelbar skadevirkning af begrænset
konkurrence, men den fjerner også incitamentet for nye deltagere til at gå
ind i markedet og sætter dermed markedets selvjusterende funktion ud af
kraft. Priskontrol er kun på sin plads, hvor denne selvjustering ikke kan
forventes at ville fungere, fordi der findes effektive barriers to entry. Pris-
kontrol griber ind i virksomhedernes beslutningsgrundlag på en måde, som
kan være uheldig, idet den f .eks. fører til reduktion af investering og kvali-
tet, jfr. f.eks. Rowley: Antitrust and Economic Efficiency, 1973, s. 319 (kort
referat i Merkin & Williams s. 158) og Winding Pedersen: Prisregulering,
1985, s. 11 f et passim. Det er i øvrigt vanskeligt at fastlægge niveauet for
passende maksimalpriser. Høj indtjening i et erhvervsliv, der, som det er
almindeligt i danske selskaber, fører en sparsommelig udbyttepolitik, kan
give en gavnlig forstærkning af et ofte beskedent kapitalgrundlag.26 En god
soliditetsgrad giver større kreditværdighed, bedre mulighed for at tage nye
opgaver op og styrke over for modgang. Den gennemsnitlige rentabilitet i
branchen er ikke til stor nytte, hvis gennemsnittet åbenbart er for lavt eller

26 Aktieudbytte er ikke fradragsberettiget i selskabet og er — med en beskeden
lettelse — indkomstskattepligtigt hos aktionæren. — Resultatet af en sammenligning af
afkastet af investering i obligationer og i et gennemsnit af børsnoterede aktier afhænger
naturligvis af valget af periode. Målt over lang tid er forskellen ikke stor og i øvrigt næppe
i væsentlig grad til aktiernes fordel.
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for højt! Den forøgelse af opsparingen i den private sektor, der efterlyses
fra politisk side, kan kun opnås, hvis virksomhederne har mulighed for at
yde et væsentligt bidrag. Heroverfor står den opfattelse, at en høj indtjening
i den betydelige del af erhvervslivet, som er omfattet af Monopolloven, er
urimelige gevinster. Ved udøvelse af priskontrol kan der opnås lavere pri-
ser, retfærdigere indkomstfordeling samt øget produktion og forbrug, og
i øvrigt giver store gevinster i sig selv anledning til ubehag. Fordelene ved
frihed og ved kontrol søges undertiden forenet ved i kontrollen at indbygge
præmiering af omkostningsbesparelser, jfr. Winding Pedersen: Prisregule-
ring, 1985, s. 198 ff.

Monopolankenævnet fastslog ved en kendelse af 29. maj 1985, at Monopoltilsynets
påbud til De danske Spritfabrikker om at nedsætte prisen i Danmark på en bitter (Gam-
mel Dansk) havde hjemmel i Monopollovens §§2, 11 og 12, uanset at prisen for Gam-
mel Dansk var lavere end prisen på importerede mærker, og uanset at Gammel Dansk
med betydelig succes konkurrerede med disse mærker både i Danmark og i udlandet,
jfr. MTMK 1985.66. Også prisen på cigaretter er holdt nede, jfr. MTMK 1987.000. Så-
danne indgreb og afgørelser er ret sjældne. Det er vanskeligt at lodde såvel deres virk-
ning for den berørte virksomhed som deres præventive virkning. Det er dog svært at se,
at det skulle være til gavn for vort samfund at gennemtvinge en særlig lav pris på den
del af produktionen af Gammel Dansk eller Prince, som sælges i Danmark, en prislettelse
der i øvrigt i det væsentlige overdøves af afgiften på spiritus og tobak, sml. herved Be-
tænkning nr. 1075/1986 s. 295—305, som stiller forslag om en nedprioritering af brugen
af priskontrol som indgreb mod misbrug af monopolstilling.27 En fremtidig begrænset
priskontrol bør — foruden til en svigtende markedsmæssig regulering — tage hensyn
til betydningen af produktet og dettes pris for andre erhvervsdrivende og for forbrugerne.
Ud fra dette synspunkt var valget af Gammel Dansk ikke heldigt.

Monopollovens ordning indebærer formentlig, at Monopoltilsynet kan undlade at
rejse en sag, men at Monopolankenævnet ikke kan afvise en sag, selv om det måtte mene,
at sagen ikke burde have været rejst.

Priskontrol kan have det indkomstpolitiske sigte at hindre visse erhverv
i at løbe foran den almindelige eller ønskelige indkomstudvikling, jfr. så-
ledes Pris- og avancelovens § 7, stk. 2. Konkurrencemyndighederne (Mo-
nopoltilsynet) beskæftiger sig ikke med indkomst i form af løn (dansk Mo-
nopollovs § 2, stk. 2 og Pris- og avancelovens § 1, svensk KL 41 § og be-

27 Den svenske betænkning Soliditet och skälighet i försäkringsverksamheten SOU
1986:6 indeholder s. 206 ff en redegørelse for og forslag om en almindelig pris- og
vilkårskontrol i forsikringsbranchen. Konkurrencen anses ikke at frembyde det fornødne
kautel (s. 209). Kontrollen skal ikke omfatte svenske selskabers virksomhed uden for
Sverige og ej heller sø- og transportforsikring eller genforsikring i udlandet på grund
af disse forsikringers internationale karakter (s. 218 f). Udlandske selskabers virksom-
hed i Sverige er omtalt s. 252—255.
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mærkningerne dertil i Martenius: Konkurrenslagstiftningen s. 392 ff), men
indkomst i form af selvstændigt erhvervsdrivendes honorarer og takster er
både undergivet Monopolloven og Pris- og avanceloven. Som eksempler på
en priskontrol, der både har konkurrencemæssigt og indkomstpolitisk sigte,
kan nævnes godkendelse af takster for advokater og ejendomsmæglere.

I gældende ret kendes der kontrol af priser og avancer med henblik på
at dæmpe priserne på varer og tjenesteydelser og bekæmpe inflation både
i form af et generelt forbud mod urimelige priser og forretningsvilkår (så-
ledes den norske Prislovs § 18) og i form af indskriden efter undersøgelse
og beslutning i enkelte tilfælde enten over for en branche som helhed ved
fastsættelse af maksima for priser, takster, honorarer eller avancer (således
§§ 6—9 i den danske Pris- og avancelov, lovbekendtgørelse nr. 109 af 11.
marts 1986) eller over for en enkelt eller enkelte markedsdominerende virk-
somheder, hvis priser og forretningsbetingelser findes at være urimelige (så-
ledes §§ 11 og 12 i den danske Monopollov og § 3 i den svenske KL).28

En priskontrol, der går længere i retning af prisreduktion end til en maksi-
mering af priserne til det niveau, priserne ville have under fri konkurrence,
har ikke hjemmel i en lov, der som Monopolloven alene er rettet mod
skadevirkninger af begrænset konkurrence. Pris- og avanceloven hjemler
normalt kun indgreb mod priser, der overskrider en rimelig cost plus kal-
kulation. I midlertidige love er der derimod i adskillige tilfælde blevet
foreskrevet en videregående generel pris- og avanceregulering for en bestemt
begrænset periode. Grunden til, at priserne ved en midlertidig lov for en
tid er søgt bragt længere ned, end fri konkurrence eller normale priskalku-
lationer ville kunne betinge, har som oftest været, at det har lettet en løs-
ning af lønspørgsmål, at prisudviklingen søgtes bremset. Både økonomiske
teoretikere og andre betragtere af den faktiske udvikling har givet udtryk
for skepsis over for nytten af kortvarige lovbestemte pris- og avancestop.
En maksimalpris bliver let også den faktiske pris, også hvor denne pris ellers
ville have ligget lavere, og nødvendigheden af at udnytte »frie perioder»
mellem stoplovene kan fremskynde prisforhøjelser. Den umiddelbare virk-
ning af stop, at eksisterende lagre sælges til »gammel pris», og at forhøjelser
af avancen på nye varer udsættes, til stoppet udløber, risikerer let at blive
udlignet, i hvert fald når stopperioden udløber. Der opnås i bedste fald kun
en beskeden forsinkelse af en uundgåelig almindelig prisstigning.29 Denne

28 Pris- og avanceloven hjemler i § 6 også prisindgreb over for en enkelt eller en-
kelte ikke dominerende virksomheder. Sådanne indgreb er — så vidt vides — ikke fore-
kommet.

29 Jfr. Winding Pedersen: Prisregulering, 1985, s. 183 ff. Monopoltilsynets er-
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udtalte skepsis over for midlertidige pris- eller avancestoploves værdi har
ikke hidtil kunnet afholde lovgivningsmagten fra at vedtage sådanne love.
En stoplov menes vel undertiden i en vanskelig situation at kunne lette al-
mindelig accept af en i øvrigt hensigtsmæssig løsning. Det er ikke troligt,
at en — ønskelig — nedtrapning af priskontrollen efter Monopolloven skulle
kunne begrunde en øget brug af midlertidige stoplove.

(bb) Fri og lige adgang til erhverv. Åbning og sikring af fri og lige ad-
gang til erhverv for alle ved indskriden over for (urimelige) betingelser for
etablering og markedsføring i et område, som f.eks. restriktive betingelser
for medlemskab i faglige organisationer, er et væsentligt mål for retlig
regulering. En sådan indskriden er påkaldet, selv om en forøgelse af antallet
af markedsdeltagere ikke er nødvendig for at skabe en effektiv konkurrence,
dersom det dog findes rimeligt at sikre personer eller virksomheder adgang
til frit at arbejde i et erhverv efter eget valg. Der gør sig et væsentligt hen-
syn til beskyttelse af den enkelte og til ligelig behandling gældende også over
for de barriers to entry, som ikke kan antages i nævneværdig grad at svække
hverken konkurrence eller effektivitet. Grænsen mellem indgreb, der er
begrundet i effektivitet og indgreb, der er begrundet i rimelighed, kan være
flydende. Dette gælder både sikringen af selve adgangen til markedet og
beskyttelsen af små virksomheder.

(cc) Små virksomheder. Sikring af entry to the market er vigtig, fordi
rimelige priser og forretningsbetingelser først og fremmest bør søges opnået
ved en naturlig tilgang til erhverv med god indtjening, jfr. således også Be-
tænkning nr. 1075/1986 s. 177.30 Heller ikke på disse områder kan der

faringer med stoplove er omtalt i Monopoler og Priser s. 683 ff. — Se om Pris- og
avanceloven Betænkning nr. 1075/1986 s. 79 f og en ankenævnskendelse i MTM 1982.39,
der fastholdt, at MT uanset sin mistanke om »prishamstring» naturligvis måtte overholde
de i loven foreskrevne betingelser for at gribe ind med et prisstop.

30 Monopolloven omfatter ikke løn- og arbejdsforhold, jfr. dennes § 2, stk. 2, men
antages at afgive hjemmel for indgreb over for optagelsesbetingelserne i faglige foreninger,
der som medlemmer alene eller tillige har selvstændige næringsdrivende. De afgørelser,
som Monopolankenævnet har truffet om optagelsesbetingelser f.eks. i foreninger for
dyrlæger eller tandlæger, har formentlig kun virkning for selvstændige, men ikke for
ansatte dyrlæger eller tandlæger. De ansatte kan imidlertid utvivlsomt opnå en mindst
lige så gunstig stilling ved de almindelige domstole på grundlag af foreningsrettens regler,
jfr. note 39 nedenfor.

Monopoltilsynet har i enkelte tilfælde bevæget sig ret langt væk fra konkurrence-
lovgivningens kærneområde. Det er således i et par afgørelser, (refereret af Sølvkjær
s. 187) antaget, at advarsel fra en leverandørorganisation til sine medlemmer om dårlige
betalere blandt detailhandlere var en urimelig indskrænkning i disses adgang til erhverv.
Sager af denne art ville vel nu blive overladt til Registertilsynet efter Registerloven, lov
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sættes et skarpt skel i henseende til lovgrundlag og myndigheder mellem
indgreb, som er nødvendige til sikring af fri konkurrence, og indgreb som
skal sikre fri og lige adgang til erhverv for alle. Monopolloven indeholder
i §§ 11 og 12 hjemmel også til indgreb over for enkeltstående begrænsninger
af den almindelige frie og lige adgang til erhverv, der er en følge af en kon-
kurrencebegrænsning. Konkurrenceretten giver ikke grundlag for indgreb
mod barders to entry af driftsøkonomisk karakter, såsom stordriftsfordele,
højt teknologisk niveau og kapitalbehov. Den vender sig kun mod barders
af kunstig karakter, skabt for at vanskeliggøre adgangen til markedet, så-
som aftaler om restriktive betingelser for opnåelse af forhandlerstatus m.m.

Et af midlerne til sikring både af retlig adgang for nye virksomheder
til etablering og af en reel adgang for små virksomheder til at udøve deres
erhverv, kan være indskriden over for en udtrykning af markedet ved, at
storforetagender en tid lang sælger til underpris, d.v.s. en pris der ikke
giver sælgeren fuld dækning af stykomkostninger eller dog ikke noget
dækningsbidrag (predatory pricing). De nordiske konkurrencemyndigheder
har dog ikke og har næppe heller haft grund til at foretage en energisk indsats
mod predatory pricing (gezielte Kampfpreisunterbietung), f.eks. over for
olieselskabernes priskrig.31 Et generelt forbud mod salg under stykomkost-
ninger ville være uhensigtsmæssigt. Tabgivende salg kan være — og er for-
mentlig som oftest — led i en afvikling af overkapacitet. Indgreb mod un-
dersalg forudsætter bevis for predation (hensigt til udtrykning af markedet),
sml. AKZO-sagen (EFT 1985 L 374/22 omtalt af Korah s. 131 f (nr. 12.2.1 d)
samt i Kommissionens 13. Beretning s. 93 f og i 15. Beretning (1985) s. 81 f).

nr. 293 af 8. juni 1986. Black-listing kan imidlertid være et middel til gennemførelse af
en boykot, som er i strid med Konkurrenceloven, jfr. Martenius s. 190 f og s. 234.

31 Sml. Sølvkjær s. 141 f, Martenius s. 181 f og Möschel Rd nr. 552. Det danske
Monopolankenævn har nægtet at meddele De forenede Bryggerier (Carlsberg og Tuborg),
der nægtede at sælge øl til lavprisvarehuse, som videresolgte øl under indkøbspris,
leveringspålæg (lokkevaresynspunktet, sml. Sølvkjær s. 137 (Nescafe) og 216 f samt
Martenius s. 184 0- Kendelserne er afsagt den 15. juli 1986 og trykt i MTMK 1986.165 ff.
— Én restriktion trækker flere med sig. Salg af flere varer med ringe avance kan vel
ikke anses for lovligt, dersom salg af en enkelt vare til eller under indkøbspris er ulovligt?
Sml. herved Betænkning nr. 1075/1986 s. 315 f og Möschel Rd nr. 675 ff, navnlig nr. 680.

Den tyske GWB indeholder i § 37 a(3) en udtrykkelig regel om beskyttelse af små
virksomheder: »Die Kartelbehörde kann auch einem Unternehmen, das auf Grund seiner
gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern überlegenen Marktmacht in der Lage
ist, die Marktverhältnisse wesentlich zu beeinflussen, ein Verhalten untersagen, der diese
Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert und geeignet ist, den Wett-
bewerb nachhaltig zu beeinträchtigen». Ord som rimelig, billig og lign. må lægge ryg
til meget i lovgivning og retspraksis!
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Derimod udøves der som en fællesskabsforanstaltning beskyttelse mod
dumping og subventionering ved indførsel fra tredieland, jfr. Rom-traktatens
art. 113(1) og Rfo 2176/84.32

Der findes legale begrænsninger af etableringsfriheden, i form af be-
hovsprøvelse og autorisation. Ændring af lovbestemmelser, som måtte findes
urimelige, ligger uden for den nationale konkurrencerets muligheder,33 men
lovbestemmelser, som strider mod Romtraktatens regler, må ændres.

(dd) Frit forbrugsvalg. Lovgivningen sikrer alle, både private kunder
og erhvervskunder, et frit forbrugsvalg uden (urimelige) bindinger. Midlerne
til opnåelse af dette mål er bl.a. forbud mod brug af eller ugyldighed af
aftaler og deklarationer på fast ejendom om pligt til at aftage olie, forsikring,
fjernvarme etc. fra samme leverandør i en længere årrække. Der består ikke
nogen fast tidsgrænse eller grænse i øvrigt mellem bindinger, som ikke kan
opretholdes, fordi de strider mod god forretningsskik, fordi de er ugyldige
som stridende mod Aftaleloven navnlig dennes §§ 33 og 36, fordi de kan
bringes til ophør ved indgreb efter Monopolloven eller fordi deres række-
vidde begrænses ved restriktiv fortolkning. Muligheden af at opnå, at Mo-
nopoltilsynet griber ind over for modparten, kan efter omstændighederne
fremstå for en part som et gratis og hurtigt alternativ til en kostbar proces.

Aftaler om eneret for et olieselskab i lang tid (3—15 år) til levering af
olie til opvarmning som vederlag for et fordelagtigt lån eller for kaution
for lån til anskaffelse af oliefyr og lign. er anset for efter omstændighederne
at stride mod Monopolloven. Dette gælder, uanset om eneretten er sikret
ved tinglysning af en servitut på de berørte ejendomme, jfr. MTM 1973.227
og 1974.425 samt MA's kendelse i MTM 1979.316.

Assurandør-Societetet henstillede i sin årsberetning for 1975/76 s. 11°—12° til sine
medlemmer ikke at tegne private forsikringer med en længere bindingsperiode for kunden
end 1 år, jfr. herved UfR 1982.176 H. Henstillingen er blevet fulgt.

En servitut på en række ejendomme om eneret for en bestemt ejendomsmægler til
formidling af ethvert salg eller lejemål indtil år 2000 fandtes stridende mod god for-
retningsskik og blev tilsidesat i medfør af Aftalelovens § 36, jfr. UfR 1986.602 0.

En tinglyst servitut (deklaration), hvorefter ejerne af en gruppe villaer var forpligtet
til at aftage deres forbrug af varme og varmt vand fra et fælles varmeanlæg, udelukkede

32 Forordning 2176/84 tager udgangspunkt i varens eller lignende varers værdi eller
markedspris og oprindelseslandet.

33 Den danske Monopollov undtager endda fra sit område »prisforhold og er-
hvervsudøvelse, der i henhold til særlig hjemmel bestemmes eller godkendes af det
offentlige», jfr. Monopollovens § 2, stk. 2, og dertil Sølvkjær: Monopolloven s. 35 ff.
Anvendelsesområdet for den svenske KL synes at være noget videre, jfr. Martenius: Kon-
kurrenslagstiftningen s. 83.
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ikke, fastslog Højesteret i UfR 1985.199 H, benyttelsen af supplerende varmekilder så-
som el-ovne, pejse eller mindre brændeovne. Hverken parterne eller dommerne synes
at have været opmærksomme på eller at have interesseret sig for bestemmelserne i
Varmeforsyningsloven, der formentlig var anvendelige i sagen, og faktisk er blevet an-
vendt i flere lignende sager, jfr. bl.a. MTMK 1983.119.

En bestemmelse i et varmeværks vedtægter om aftagepligt i 20 år for andelshaverne
fandtes af Østre Landsret — imod den påklagede afgørelse og tidligere afgørelser fra
MA, sml. bl.a. MTMK 1983.3 og 1985.37 — at være gyldig, jfr. MTMK 1985.216 (anket
til og nu ændret af Højesteret).

Det bør understreges, at alle de nævnte afgørelser angår salg til forbruger. Salget
til sidste led i omsætningskæden har ikke tiltrukket sig opmærksomhed i EF's (eller i
de store landes) konkurrenceret. Gruppefritagelsen af eksklusive købsaftaler i Kfo 1984/83,
d.v.s. aftaler om forpligtelse til ikke at købe de af aftalen omfattede varer af andre
leverandører, omfatter kun aftaler mellem to virksomheder, der indgås med henblik på
videresalg af varer. Forpligtelsen kan højst aftales til 5 år, og der må ikke aftales auto-
matisk forlængelse, såfremt der ikke siges op. Der gælder særlige regler om levering af
øl og om tankstationer, jfr. nedenfor i note 71.34

(ee) Information om varer og tjenesteydelser. Konkurrence forudsæt-
ter adgang til viden om, hvilke varer og tjenesteydelser der udbydes på
markedet. Ønsket om at fremme afsætningen og det civilretlige ansvar for
kontraktsbrud (mangler) er i kommercielle forhold i almindelighed et til-
strækkeligt incitament til, at udbyderne giver korrekte og tilstrækkelige
oplysninger om deres varer og tjenesteydelser, men over for private for-
brugere kan der være behov for en lovbestemt oplysningspligt. En sådan
forbrugerbeskyttelse er etableret ved Prismærkningsloven (Lov om mærk-
ning og skiltning med pris m.v. nr. 252 af 8. juni 1977), der pålægger
erhvervsdrivende pligt til at oplyse en bestemt pris for de varer, der udbydes
i detailhandelen, og ved Markedsføringsloven (lov om markedsføring nr.
297 af 14. juni 1974), der forbyder urimelig markedsføring, bl.a. brug af
vildledende reklamer, og påbyder vejledning, jfr. §§ 2 og 3. Regler, der
skaber den gennemsigtighed, der er ønskelig i detailhandelen, har både be-

34 Aftaler, der i urimelig høj grad binder den økonomiske handlefrihed (Knebe-
lungsverträge), er ugyldige også efter tysk ret, jfr. BGB § 138(1) og kommentarerne
hertil i Coing-Staudinger note 18 ff. Ugyldigheden rammer bl.a. efter omstændig-
hederne eksklusivklausuler i Bierlieferungsverträge og i Tankstellenverträge. Sådanne
klausuler kan også ophæves af kartelmyndigheden efter § 18 GWB om Aufhebung von
Ausschliesslichkeitsbindungen, jfr. Möschel Rd nr. 414 og 430 (hvor også en sag om
mærkebinding ved autoreservedele er omtalt). Engelsk ret om øl og benzin er omtalt i
Mer kin & Williams s. 199 ff.

Hverken GWB eller den svenske KL indeholder en bestemmelse svarende til Mono-
pollovens § 2.
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tydning ved at hjælpe forbrugeren til rette, ved at modvirke brug af illoyale
midler i konkurrencen og ved at fremme en effektiv konkurrence.

Der kan ikke sættes et skarpt systematisk skel mellem konkurrencebe-
grænsningsret, konkurrenceloyalitet og forbrugerbeskyttelsesret, som bygger
på et forskelligt mål for forskellige regelsæt. Ofte forfølges samtidigt flere
mål af samme regler.

Konkurrencerettens to afdelinger — regler vendt mod konkurrencebegrænsninger og
regler mod illoyal konkurrence — har en nær indbyrdes forbindelse. I vurderingen af,
om en konkurrencehandling er loyal og lovlig efter Markedsføringslovens § 1, må der
også tages hensyn til, om handlingen er egnet til at fremme den ønskelige effektive kon-
kurrence.35 Dette taler for en (yderligere) neddæmpning af reklameforbudene i de libe-
rale erhverv, og denne erkendelse bør også præge vurderingen af sammenlignende rekla-
mer. Det internationale Handelskammers Kodex for reklamepraksis art. 5 og Reklame-
rådets supplerende retningslinier af april 1982 er måske for fintfølende. Ønsket om en
effektiv konkurrence må også præge synet på reklamer om lavpris, jfr. herved

UfR 1986.548 SHD: En annonce om »minus 30 °/o rabat på vejledende pris» på
fotoarbejde var ikke i strid med Markedsføringsloven, da annoncørens priser var 30 %
lavere end de priser, der var aftalt mellem Fotohandlerforeningen og fotolaboratorier-
ne, og som var »godkendt af Monopoltilsynet». En begæring om forbud mod sådan
annoncering fra Landsudvalget for Loyal Handel kunne derfor ikke imødekommes.
Annonceringen ville næppe heller nu om dage kunne begrunde leveringsnægtelse, ander-
ledes Fr. Jensen m.fl: Monopolloven 1968 s. 206. En annoncer om x °/o under kon-
kurrenternes laveste pris, under ethvert dokumenteret tilbud fra andre i branchen, under
laveste pris nævnt i MT's seneste brancheundersøgelse eller lign., ville næppe heller kunne
forbydes.

Også sammenkobling af salg af flere ydelser og krav om modkøb kan rejse spørgsmål
om indskriden efter begge konkurrencerettens afdelinger.36 Det danske Industriministe-
rium har i en skrivelse af 10. oktober 1986 udtalt, at en sparekasses udførelse af »edb-
mæssig bogføring» og »boligadministration» for sine kunder ikke var i strid med det i
Bank- og Sparekasselovens § 1, stk. 3 knæsatte specialitetsprincip, men at »sammenknyt-
ning af lån og regnskabssystemer . . . vil blive anset som værende i strid med kon-
kurrenceretlige regler». Hermed er velsagtens både tænkt på Monopolloven og — bl.a.
af hensyn til mindre pengeinstitutter — også på Markedsføringsloven.

(ff) Integration i EF. Det er et overordnet mål (d.v.s. et mål med høj
prioritet) i Det europæiske Fællesskab at fremme integration mellem med-

35 Sml. oversigten over praksis om »vildledende prisangivelser» i Karnov 2. bind
s. 2780 f note 16, A. Bernitz kalder i Festskrift til Jan Hellner 1984 s. 115 ff illoyal kon-
kurrence for det glemte retsområde. — Den nuværende udformning og placering af lov-
reglerne om dette retsområde er uhensigtsmæssig og kun forståelig set i sin historiske
sammenhæng, men glemt — af hvem?

36 Tying arrangements og reciprocal dealing i »big business» er omtalt i Bork: The
Antitrust Paradox s. 365—381 og indskriden mod tying efter Traktatens art. 86 af
Valentine Korah s. 133 f (no. 12.2.1 e).
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lemslandene. Det er også et mål at samarbejde med andre lande og bl.a.
med dem, der har indgået aftaler med Fællesskabet om gensidig fri handel.
Det er et naturligt middel både til fremme af integration og af samarbejde
at forbyde markedsopdelinger efter landegrænser i distributionssystemer,
også selv om opdelingen bedømt alene ud fra art. 85(1) måtte forekomme
mindre betænkelig eller dog at kunne undtages efter art. 85(3), og selv om
tradition, sprog og administrativ praktikabilitet i øvrigt kunne tale for at
bevare de nationale grænser på nogle vareområder. Ønsket om gennem-
førelsen af strukturændringen fra flere isolerede nationale markeder til et
fælles indre marked sætter sit præg også på konkurrenceretten.37

(b) Overlapning og kollision mellem hovedmål og sidemål. Ved for-
følgningen af hovedmålet — at fremme fri konkurrence og at imødegå
skadevirkninger af begrænset konkurrence — kan der melde sig et valg
mellem forskellige løsninger, være sig i form af en forhandlingsløsning eller
af pålæg med forskelligartet indhold. Der er ikke et skarpt skel mellem
midler til fremme af fri konkurrence og midler til imødegåelse af skade-
virkninger af begrænset konkurrence, som f.eks. påbud om fjernelse af en
klausul om eksklusiv gensidig forretningsforbindelse mellem en producent-
og en installatørorganisation, jfr. MTM 1958.30 og 1966.187.38 Foranstalt-
ninger til forøgelsen af gennemsigtigheden i et marked (markedstransparens),
en faktor som i Betænkning nr. 1075/1986 er tillagt en (overdreven) stor
betydning (s. 175 f og s. 185 ff), kan have virkning i begge retninger.

Etableringsfrihed øger konkurrencens frihed, men ikke nødvendigvis
også dens effektivitet. Foranstaltninger, der forbedrer levemuligheden for
små virksomheder, kan øge konkurrencen, fordi antallet af deltagere i
markederne herved forøges. Frit forbrugsvalg og information om udbudte
varer og tjenesteydelser, f.eks. ved mærkning af varer med eller opslag om
pris og kvalitetsdeklaration, øger den sikkerhed og hurtighed, hvormed
kunderne som rational economic men kan finde frem til de leverandører,
som giver de bedste tilbud i henseende til pris og kvalitet. Det bør i øvrigt ikke
glemmes, at også andre konkurrenceparametre end pris kan have en væsent-
lig økonomisk betydning for kunder, f.eks. pålidelig og punktlig levering,
god service med vedligeholdelse og reparation, god restværdi på gammelt
udstyr ved køb af nyt, trofasthed over for gamle kunder i vanskeligheder,
kulance i forhandlingssituationer, hensynsfuld incasso af forfaldne tilgode-
havender etc. Ingen af disse faktorer fremgår af prislister eller opslag.

37 Sml. afgørelsen i sagen Grundig-Consten (Sammlung 1966.322) og omtalen heraf
i Fejø: Monopolret og Marked s. 282 ff.

38 Afgørelserne er refereret af Sølvkjær s. 171 og 215 f.
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Det indbyrdes forhold mellem hovedmål og sidemål er ikke lutter har-
moni. Overlapning behøver dog ikke at indebære en kollision, men kan be-
tyde jævnsides eksistens af regler i det system, der håndhæves af Monopol-
tilsynet, med regler som håndhæves af andre administrative myndigheder
eller domstolen. Der er såvel i den erhvervspolitiske debat som i lovgivning
og retsanvendelse blevet tillagt flere af de under (aa) til (ff) omtalte sidemål
— med en amerikansk sprogbrug »populistiske mål» — en selvstændig be-
tydning, som både kan række ud over konkurrencerettens kærneområde og
kan begrænse dens hovedmål. Etableringsfrihed, sikring af leverancer til
mindre virksomheder, frit forbrugsvalg og kundeinformation er mål, der
nyder lovgivningens bevågenhed og søges realiseret i retsanvendelsen, også
i tilfælde hvor konkurrencen ikke er stækket eller svækket, hverken af kon-
kurrencebegrænsende aftaler, af udbydernes fåtallighed, af en dominerende
virksomheds prisførerskab eller af en høj grad af virksomhedskoncentration.
Monopolloven (Konkurrenceloven) anvendes både i Danmark (og vistnok
også nogle andre lande) i et vist omfang til at beskytte den enkeltes interesse
i frit forbrugsvalg og fri erhvervsudøvelse også i konkurrenceprægede
markeder. Reglerne om pligt til prismærkning i Lov om mærkning og skilt-
ning med pris m.v. (lov nr. 252 af 8. juni 1977, omtalt i MTM 1983.169)
gælder for alle varer og alle virksomheder. Der gælder regler om pligt til
ikke at vanskeliggøre enkelte medlemmers optagelse i en faglig organisation
og til ikke at hindre enkelte næringsdrivende i at annoncere i en relevant
avis eller fagblad, uanset om der i den konkrete situation eller i vedkom-
mende branche generelt råder en mere eller mindre effektiv konkurrence.
Monopolmyndigheden synes at gå ind i sådanne sager, også hvor konkur-
rencen ikke kan betegnes som neutraliseret.39 En nøjagtig fordeling af

39 Monopolankenævnet synes bl.a. i sine kendelser om handlendes og udøvere af
liberale erhvervs adgang til annoncering i lokale blade og faglige tidsskrifter (MTM
1975.231 og 1979.606) og om pligt for faglige organisationer til ikke at vanskeliggøre
opnåelsen af medlemskab (MTMK 1986.155 Tandlægeforeningen) i nogen grad at have
sat sig ud over, at de skadevirkninger »urimelig indskrænkning i den frie erhvervsudøvelse»
og »urimelig ulighed i vilkårene for erhvervsudøvelsen», som er nævnt i Monopollovens
§11, kun kan imødegås efter Monopolloven i et konkurrencebegrænset marked, jfr. lovens
§ 2. En generel regel om fri adgang til udøvelse af erhverv er imidlertid hensigtsmæssig,
og monopolmyndigheden har mulighed for at stille en hurtig og — for den interesserede
part — billig retshjælp til rådighed. Det bør dog påses, at den konkurrenceretlige praksis
ikke fjerner sig fra domstolenes afgørelser i de sager af tilsvarende karakter, som de får
forelagt til afgørelse efter foreningsrettens regler, jfr. bl.a. UfR 1982.249 og 1986.737.
Sml. om tysk ret § 27 GWB og om engelsk ret Merkin & Williams s. 205 (specielt om
leveringspligt).
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sagerne i to grupper: beskyttelse af erhvervsfrihed efter foreningsretlige og
andre almindelige retsgrundsætninger, som alene hører under de almindelige
domstole, og konkurrencesager om beskyttelse af samme interesser med
lignende retsmidler efter Monopollovgivningen, der hører under konkur-
rencemyndighederne som administrativ forinstans, lader sig ikke konsekvent
gennemføre. Der kan ikke altid klart skelnes mellem indgreb, som er nød-
vendige til imødegåelse af skadevirkninger som følge af begrænset konkur-
rence og andre skadevirkninger. Hertil kommer, at en praksis under en kon-
kurrencelov ikke helt kan undgå i et vist omfang at stivne i »selvskabte un-
derregler», f.eks. regler om at visse bindinger til bestemte leverandører el-
ler visse restriktive betingelser i branchevedtagelser for erhvervsudøvelse skal
fjernes, uanset om disse bindinger eller betingelser i det enkelte tilfælde kan
antages at være af væsentlig betydning for effektivitet og fri konkurrence.40

Der sker næppe nogen skade herved, forudsat at sådanne selvskabte regler
er i harmoni med den øvrige retsorden, og der er adgang til judiciel efter-
prøvelse af konkurrencemyndighedernes afgørelser ved en judiciel eller quasi-
judiciel instans og ved de almindelige domstole.

Den svenske Marknadsdomstol er en domstol. Dens afgørelser er endelige, jfr. MDL
(SFS 1970:417) 1 og 2 § samt Martenius: Konkurrenslagstiftningen s. 410 f.

Det danske Monopolankenævn er et administrativt klagenævn, men arbejder i hen-
seende til sagsbehandling og uafhængighed som en domstol. »Ånden» i nævnet er judiciel.
Adgangen til appel til landsret og Højesteret står åben, og MA er derfor her betegnet
som quasi-judicielt.

Skønt Monopolankenævnets afgørelser frit kan indbringes for domstolene, jfr.
Monopollovens § 18, stk. 9, sker dette kun sjædent, og ingen afgørelse truffet på grundlag
af Monopolloven er endnu blevet ændret. Synet på den ideelle retstilstand på konkur-
renceområdet kan imidlertid være forskelligt. Det er af væsentlig betydning, at en
utilfredshed med praksis fornuftigvis kun kan have lovgivningsmagten som adressat.41

40 Den amerikanske diskussion om per se-regler og rule of reason er udførligt om-
talt i Fejø: Monopolret og marked navnlig s. 132 ff. Brug af den amerikanske termino-
logi bør hverken skjule, at der på konkurrencerettens område som på andre retsområder
er en jævn overgang mellem regler med et præcist angivet indhold og ganske luftige
standarder eller, at selve valget af kontrol fremfor forbud og henlæggelse af kontrollen
til særlige sagkyndige myndigheder rummer en optering til fordel for rule of reason.

41 Sml. herved jubilæumsskriftet Monopoler og Priser s. 672 ff. — MT kan ikke
afgøre konkurrenceretlige spørgsmål ved et administrativt skøn, der ikke kan efterprøves.
Den i dansk forvaltning i øvrigt normale rekursadgang til vedkommende minister (in-
dustriministeren) er kun i meget begrænset omfang mulig. Monopolloven har kun be-
varet den normale rekurs for så vidt angår pengeinstitutter af hensyn til den ønskelige
koordination med den almindelige pengepolitik, jfr. Monopollovens § 3, stk. 3—5 og
Sølvkjær s. 96 f. Ved en ændringslov nr. 617 af 19. december 1984 blev kompetencen
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(4) Afhængighed mellem samfundets egenart og konkurrencerettens mål
og midler. Den økonomiske virksomhed, som er genstanden for konkur-
rencerettens regler, udspiller sig ikke i det land Utopia, men i nationalstater
og i EF. Et program for konkurrenceretten bør ikke fastsættes alene på
grundlag af analyser af generelle økonomiske modeller, uanset om disse
opstilles ud fra fornuftige forudsætninger, og uanset den lettelse af arbejdet,
der måske herved kunne opnås bl.a. for de økonomer og jurister, som skal
tage stilling til konkrete konkurrenceretlige sager. Den rene økonomiske teori
er universel, men en konkurrencerets lovregler og retsanvendelse må tage
hensyn til forholdene i virkelighedens verden i det marked, det land eller
det fællesskab, for hvilket det konkurrenceretlige system er gældende. Synet
på opgaverne for konkurrenceretten kan ikke være uafhængigt af tid og
sted.

Erindringen om vareknaphed, rationering og maksimalpriser var levende
i efterkrigstiden og gav priskontrol en fremskudt placering både i den norske
Prislov af 1953 og — omend i mindre grad — i den danske Monopollov
af 1955.42 Den nylig afgivne danske Betænkning nr. 1075/1986 foreslår,
bl.a. under indtryk af den skete liberalisering og internationalisering af
næringslivet, den ændring, at fremme af konkurrencen fremhæves som lov-
givningens hovedopgave, men priskontrol reduceres til at være et blandt flere
midler til imødegåelsen af skadevirkninger af konkurrencebegrænsninger.43

Fri konkurrence kan fremmes ved andre tiltag end indgreb mod aftaler
og ordninger. Den udvidelse af markederne, der er sket i EF og GATT
har betydet langt mere for fremme af fri konkurrence end konkurrence-
retlige indgreb mod virksomhederne i tidligere tiders lukkede markeder.

til at behandle klager over indholdet af undersøgelser, der agtes offentliggjort, flyttet
fra industriministeren til Monopolankenævnet.

I Sverige er den endelig afgørelse om nægtelse af fusion og lign. forbeholdt regeringen,
jfr. 7 § KL.

42 Ved bedømmelsen af retstilstanden i Danmark må imidlertid erindres, at der ved
siden af Monopolloven har været og nu for tiden er gældende både en permanent og
en midlertidig prislov. En oversigt om denne lovgivning findes i Betænkning nr. 1075/1986
s. 71 ff.

43 Dansk ret vil, hvis dette forslag gennemføres, nærme sig retstilstanden i Sverige,
hvor indgreb over for høje priser i et marked uden effektiv konkurrence kendes, men
priskontrol har en mindre fremtrædende placering i den svenske Konkurrenslag end i
Monopolloven, jfr. 3 § KL og Martenius' Kommentar, 1985, s. 277 ff om prisåläggande.
KL er fra 1982 og således væsentlig nyere end Monopolloven af 1955.

Den nye franske konkurrencelov (ordonnance no. 86—1243) af 1. december 1986
har erstattet den hidtidige priskontrol af en beføjelse til indgreb på områder med mono-
poler og varemangel (art. 1).
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Åbningen af landegrænserne i Europa for arbejdskraft, varer, tjenesteydelser
og kapital, som er aftalt i Rom-traktaten, og den fri varehandel mellem
Fællesskabet og tredielande, som er knæsat i frihandelsaftalerne, har radi-
kalt ændret det marked, der er relevant for studier af konkurrencesituationer.
Som realiseringen af det indre marked og den faktiske integration skrider
frem, mindskes betydningen af naturlige og legale barrierer som geografisk
afstand, sprog, nationale grænser og forskelle i nationale tekniske specifi-
kationer m.m., og antallet både af effektive — aktuelle eller potentielle —
udbydere og efterspørgere i de relevante markeder øges.44 Målet: en effek-
tiv konkurrence på alle områder, er med denne udvikling rykket langt
nærmere end nogen national konkurrencelov havde kunnet afstedkomme.
Kan denne udvikling fastholdes og fortsættes, vil der kun stå opgaver af
lokal karakter tilbage for den nationale lovgivning, såsom kontrol med at
takster for særlige nationale lukkede erhverv (advokater, ejendomsmæglere
m.m.) respekterer rimelighedens grænser. Det vil måske vise sig, at nogle
opgaver af denne art mere hensigtsmæssigt kan løses i andre regie end kon-
kurrencerettens sammen med andre foranstaltninger til erhvervsregulering,
såsom klage- eller disciplinær nævn, retlig beskyttelse af den private forbruger
på grundlag af Markedsføringsloven, regler om forbrugerkøb, general-
klausulen i Aftalelovens § 36 m.v.

44 I Hvidbog fra Kommissionen til Det europæiske Råd (KOM(85)319) om det indre
marked står der bl.a.:

»En fast konkurrencepolitik vil spille en grundlæggende rolle ved bevarelsen og
styrkelsen af det interne marked. Den vil bidrage til en bedre ressourcefordeling og til,
at europæiske selskaber opnår fornyet effektivitet og konkurrencedygtighed. I en tid hvor
fællesskabet søger at konsolidere det interne marked, må det sikres, at illoyal konkurrence
ikke fører til nye former for lokal protektionisme, som kun kan få en fornyet opdeling
af markedet til følge.

I denne sammenhæng er det særlig vigtigt, at fællesskabsdisciplinen med hensyn
til statsstøtte håndhæves strengt. Der er tendens til at anvende betydelige offentlige midler
til statsstøtte til industrier og virksomheder, der ikke er konkurrencedygtige. Ofte nøjes
denne statsstøtte ikke med at fordreje konkurrencen, men på længere sigt underminerer
den bestræbelserne på at øge den europæiske konkurrencedygtighed. Den dræner det
offentliges kasser for knappe midler og den er en risiko for bestræbelserne på at ud-
bygge det interne marked. Samtidig med at de fysiske og tekniske hindringer inden for
Fællesskabet fjernes, vil Kommissionen sørge for, at der føres en skærpet politik i rela-
tion til statsstøtte, således at offentlige midler ikke anvendes til at give nogle firmaer
kunstige fordele frem for andre. En effektiv fællesskabsdisciplin vil muliggøre, at for-
håndenværende ressourcer dirigeres bort fra aktiviteter, der ikke er levedygtige og til kon-
kurrencedygtige og jobskabende industrier med fremtid.

Kommissionen udarbejder en liste over statsstøtter og vil inden 1986 offentliggøre
en rapport med en redegørelse for virkningerne af den fremtidige statsstøttepolitik.»
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Udvidelsen af det relevante marked har formentlig i Danmark overflødig-
gjort foranstaltninger mod koncentration i erhvervslivet, såsom kontrol med
fusioner, virksomhedskøb og lign. og påbud om opdeling af virksomheder,
der ved egen vækst er blevet (for) store. Regulering på nationalt plan af
koncentration i erhvervslivet har næppe nogen fremtid for sig i EF's små
medlemslande. Der er en væsentlig forskel på behovet for en kontrol med
og indgreb mod koncentration i Fællesskabet eller i store lande som Tysk-
land eller USA og i et lille land som Danmark.45 Ingen dansk virksomhed
har mulighed for at erhverve sig en magt, der kan rokke ved den grund-
lovsmæssige, demokratiske styreform. Få, om overhovedet nogen, virksom-
hed i Danmark har mulighed for at holde konkurrencen over de — i øko-
nomisk henseende — åbne nationale landegrænser borte, medmindre en of-
fentlig »foranstaltning med tilsvarende virkning» som kvantitative restrik-
tioner griber ind. Kun få virksomheder har opnået en størrelse, hvor eco-
nomies of scale er fuldt ud realiseret. Der er tværtimod behov for, at vore
virksomheder vokser sig større og stærkere, således at de bedre kan kon-
kurrere med udlandets ofte langt større virksomheder. Hverken forbud mod
fusion af ligeartede virksomheder, såsom butikskæder eller fabrikanter af
ens eller beslægtede produkter, eller forbud mod diversifikation ved dan-
nelse af conglomerates ville kunne administreres på en fornuftig måde.
Hvilken myndighed skulle kunne skønne over, hvordan f .eks. en kapitalstærk
virksomhed i en stagnerende branche bør investere sine penge?

Den tyske Monopolkommission skal følge den jeweiligen Stand der Unternehmens-
konzentration, jfr. § 24 b(3) GWB og senest Kommissionens 6. Hauptgutachten (Druck-
sache 10/5860). — Den svenske betænkning Ny konkurrensbegränsningslag SOU 1978:9
vier under indtryk af fusionsbølgen i svensk erhvervsliv forholdet mellem konkurrence
og koncentration stor opmærksomhed (se bl.a. s. 77 ff), og der blev i KL optaget regler
om kontrol med »företagsförvärv» (5—9 §), sml. Martenius s. 295 ff. Reglerne, som
kræver regeringsgodkendelse af indgreb (7 §), har så vidt ses, ikke fundet nogen udstrakt
anvendelse i praksis.

I Norge er der i 1985 udarbejdet et udkast til fusionskontrol, som meget ligner de
svenske regler, jfr. Pristidende 1985.74. Udkastet er ikke gennemført. Der er endvidere
i en betænkning om Konkurransen på finansmarkedet NOU 1986:5 stillet forslag om
på dette område at kræve godkendelse af fusioner og af samarbejdsaftaler samt at

45 Kommissionens seneste — ikke vedtagne — forslag til en forordning om fusions-
kontrol er trykt i EFT C 51, 23. 2. 1984 og er bl.a. omtalt i 15. Beretning om Kon-
kurrencepolitikken (1985) s. 47. — Selv i USA møder fusionskontrollen kritik, bl.a. af
Bork i The Antitrust Paradox s. 165 f f. — I England synes udbyttet af merger control
i det væsentlige at bestå i opretholdelse (eller forlængelse af livet for) lokale aviser, sml.
Merkin & Williams s. 238 f, navnlig s. 273. EF-debatten om fusionskontrol er omtalt
s. 280—293.

26
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begrænse adgangen til at indvælge samme personer som bestyrelsesmedlemmer i flere
finansielle virksomheder, jfr. nærmere oversigten over udvalgets konklusioner s. 190 ff.
Den frygt for, at de eksisterende virksomheder skal vokse sig større, som kommer til
udtryk flere steder i betænkningen, har næppe samme vægt i Danmark. Det danske marked
står åbent for udenlandske banker, forsikringsselskaber og (fra 1989) realkreditinstitutter.
Vi må afgive noget hjemmemarked og søge at finde kompensation i nye markeder ved
en international arbejdsdeling. Udlandsvirksomhed kræver finansiel styrke. At stække
de finansielle virksomheders vækstmuligheder kan få en betydelig negativ effekt.46

Det er et nyt, men ikke et uvæsentligt problem, at der kan være behov
for at holde øje med og sikre sig, at praktiseringen af de frie og lige vilkår
for alle uden diskrimination efter nationalitet og hjemsted i hele det store
indre marked holder trit med forskrifter og intentioner. Hvis ikke alle lande
er lige lovlydige, lider de flinkeste skade, mens de mindre flinke får fordele.
Problemet med at finde en passende placering på denne skala er ikke mindst
i et lille land, hvor både administration og domstole er let tilgængelige (åbne
og effektive) og har en lang — og god — tradition for med nidkærhed at
håndhæve enhver retsforskrift uden at kende til uvedkommende hensyn. At
fru Justitia bærer bind for øjnene er godt, men også en vis harmonisering
af nidkærheden i retshåndhævelsen kan måske være på sin plads, f .eks. på
følsomme områder som leverancer til det offentlige og til opgaver af national
karakter og størrelsesorden.

2. Konkurrencerettens grundlag i traktater og i nationale love

2.1. Fra erhvervspolitisk mål til operationelle retsregler

Det er en legislativ opgave både at vælge de erhvervspolitiske mål, som
konkurrenceretten skal søge virkeliggjort, og at udarbejde retsreglerne om
brug af egnede midler hertil, f.eks. krav om registrering af konkurrence-
begrænsende aftaler, forbud f.eks. mod faste videresalgspriser og indgreb
over for skadelige konkurrencebegrænsninger. Løsning af disse opgaver er
kun mulig i en politisk beslutningsproces. Det er imidlertid både på dette
og på andre lovgivningsområder en vigtig opgave for retsvidenskaben at yde
bidrag til det beslutningsgrundlag, som står til rådighed for de politiske
myndigheder, regering og Folketing.47

46 Fusioner mellem pengeinstitutter kræver godkendelse af industriministeren, jfr.
den danske Bank- og Sparekasselovs § 48. Godkendelse er, så vidt vides, endnu ikke nægtet
i noget tilfælde. Praktiseret på denne måde har reglen karakter af et krav om oplysning.

47 Der har (vistnok) medvirket jurister ved udarbejdelse af alle foreliggende be-
tænkninger om konkurrenceret, bl.a. ved de danske betænkninger vedrørende en lov om
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Omsætningen af de generelle økonomiske og sociale mål til konkurrence-
retlige retningslinier og regler, som kan danne basis for en administrativ
praksis eller en retsanvendelse, er vanskelig.

Opgaven tv for det første vanskelig, fordi der sjældent eller aldrig er
bred og fuldstændig enighed om det nøjagtige sigte for konkurrenceretten,
uanset at valget af velfærdsmaksimering som overordnet mål samler bred
tilslutning. Flertalsafgørelser i lovgivning overvinder erfaringsmæssigt ofte
kun en del af de vanskeligheder, som er en følge heraf, fordi lovgiverne
med åbne øjne som et kompromis eller som udtryk for, at også flertallet
nærer en vis tvivl, vælger at videregive deres uenighed og tvivl om, hvad
der inden for en vis ramme er den rette løsning, til de administrerende eller
retsanvendende myndigheder. Midlet hertil er i lov eller traktat at indsætte
fleksible regler, grundsætninger eller standarder. Alle kendte konkurrence-
retssystemer består for en væsentlig del af regler med et fleksibelt indhold
og standarder. Disse bestemmelser lægger vægten på de økonomiske virk-
ninger af dispositioner og fremgangsmåder, frem for på de retlige katego-
rier hvori virksomhederne har udformet deres dispositioner eller frem-
gangsmåder. Den konkurrencepolitiske debats vage og rummelige nøglebe-
greber er lovfæstet og uden nogen væsentlig bearbejdning overgivet til kon-
kurrenceretten. Hvad er i konkurrenceretlig forstand fri konkurrence,
markedsdominans, skadelig virkning, relevant marked og substitution?
Det ville imidlertid være halsløs gerning at lovfæste præcise konkurrence-
retlige guidelines. I hvert fald på videnskabens nuværende stade er det, alle
vanskeligheder og betænkeligheder tiltrods, tilrådeligst at lade sig nøje med
retsregler, som består af standarder dannet over de økonomiske begreber
og at acceptere en retsanvendelse, der bygger på økonomisk analyse og
vurdering, så langt det rækker og i øvrigt på skøn ud fra common sense,
praktisk erfaring og kendte undersøgelser. Regler med et præcist indhold
risikerer let at gøre betydelig skade. Det er f.eks. næppe hensigtsmæssigt
i lovgivningen og heller ikke fuldt ud i retsanvendelsen at knæsætte helt faste
regler om, at alle producenter af bøger, prestigebetonede mærkevarer af høj
kvalitet o.s.v. skal være afskåret fra at forbeholde distributionen af deres
varer for et begrænset antal forhandlere gennem eksklusive butikker med
et højt pris- og serviceniveau, at fastsætte bindende videresalgspriser (brutto-

konkurrencebegrænsning og monopol, København 1953 og Betænkning nr. 1075/1986,
samt ved den svenske Betænkning Ny konkurrensbegränsningslag SOU 1978:9. Littera-
turen med juridisk præg om konkurrenceretten de lege lata og de lege ferenda i de store
lande er overmåde omfangsrig, og denne litteratur har direkte og gennem mellemled øvet
betydelig indflydelse på lovgivning og retsudviklingen på grundlag af lovgivning.
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priser)48 eller at benytte tie-in sales.49 En lovgivning, der er udformet på
denne måde, overlader i betydeligt omfang den nødvendige præcisering af
delmål og valg af midler til retsanvendelsen. Der skal i administrativ og
judiciel praksis tages stilling til, hvad der bør anses som skadeligt og til,
hvilke indgreb der bør anses som tjenlige i forskellige situationer. Praksis
arbejder på konkurrencerettens område inden for store spillerum i rets-
grundlaget. Kun enkelte spørgsmål er klart og endeligt afgjort af lovgiv-
ningsmagten, såsom forbudene mod fastsættelse af bindende videresalgs-
priser (Monopollovens § 10) og mod forhåndsregulering af licitationsbud
(Licitationslovens § 4).

En konkurrenceretlig praksis bør stræbe efter at realisere de mål, som
er opstillet i lovgivningen (effektivitet, fri konkurrence), men det er for det
andet forbundet med betydelig vanskelighed at løse denne opgave på en
måde, som opfylder retsstatens krav til processen. Allerede tilvejebringelsen
af alle de oplysninger og hele den almindelige viden, som er nødvendig for,
at der inden for den enkelte sags rammer kan træffes meningsfulde afgørelser
ud fra de materielle konkurrenceregler, er ofte vanskelig. En god afgørelse
bør både finde en tilfredsstillende løsning på den enkelte sag og også sammen
med afgørelser af andre enkeltsager kunne føre til dannelse af mere præcise
generelle under regler, som stemmer overens med det almindelige mål og som
kan styrke retssikkerheden ved at skabe forudseelighed og muliggøre plan-
lægning. Også denne del af opgaven for retsanvendelsen er svær at løse.
Konkurrencerettens særegne opgave bevirker, at dens regler må lade udfaldet
af de afgørelser, som skal træffes, være afhængigt af formodninger og vur-
deringer af væsentlige virkninger af økonomisk og erhvervsmæssig art. Dette
særpræg kan ikke fuldt ud forenes med retsideologiens almindelige krav om,
at lovreglers indhold bør præciseres gennem præjudikater i egnede sager,
at der med tiden af retspraksis bør fremstå et regelværk, og at begrundelserne
i afgørelserne bør indeholde retningslinier for den administrative myndig-
hed og for erhvervslivet, som er så præcise i indhold og generelle i række-

48 Efter den gældende regel i Monopollovens § 10 kan Monopoltilsynet dispensere
fra forbudet mod håndhævelse af bindende videresalgspriser, jfr. om praksis Sølvkjær
s. 135 ff og Krustrup: Bogen i mediebilledet, 1987. — Der kan rekurreres til Monopol-
ankenævnet, mens judiciel efterprøvelse måske er udelukket, fordi beføjelsen efter reglen
— uagtet ikke væsentlig mere rummelig end lovens andre regler — fremtræder som
hvilende på et administrativt skøn.

49 Sullivan: Antitrust s. 431 beskriver (definerer) tying arrangements således: »A tie
exists when a seller, having a product whish buyers want (the »tying product»), refuses
to sell it alone and insists that any buyer who wants it must also purchase another product
(the »tied product»).
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vidde, at tvivl og uvished bortvejres. Karakteren af de konkurrenceretlige
forskrifter gør det ikke muligt at sikre en forsvarlig sagsbehandling (a due
process of law) på anden måde end ved at undlade indgreb, der ikke er
klart og overbevisende indiceret. Indskriden bør være afhængig af kon-
staterede skadevirkninger, og indgreb bør i almindelighed forbeholdes til-
fælde, hvor væsentlige skadevirkninger virkelig kan konstateres eller med
sikkerhed forventes. Ubestemtheden i regelgrundlaget bør have som kon-
sekvens, at indgreb, hvis nytte er tvivlsom, undlades. Målet er en fri, ikke
en administreret konkurrence.

En linie, der én gang er lagt i trufne afgørelser, bør ikke fraviges uden
en vægtig grund. Der er imidlertid et større behov for lydhørhed over for
betydningen af ændrede forhold i konkurrencesager end i retspraksis på de
fleste andre områder. Den retlige regulering af konkurrencen bør tage hen-
syn til, at elementerne i konkurrencelovens filosofi og generalklausuler er
variable i mange retninger: brancherne er forskellige, markedssituationen
og det økonomiske klima er i bestandig — undertiden hastig — bevægelse;
også indsigten i økonomiske og erhvervsmæssige forhold og den del af denne
indsigt, som monopolmyndigheder og domstole mener at kunne udnytte i
deres virksomhed, er i stadig udvikling. Doktrinen om stare decisis er uan-
vendelig på konkurrencerettens gebet.

Det ligger efter den retlige tradition i Danmark uden for en judiciel myndigheds
naturlige opgave at formulere generelle regler, som ville indebære en væsentlig retsteknisk
tilskæring af den tanke, som har fundet udtryk i en almen lovfæstet grundsætning, og
f.eks. foreskrive
— som sec 6 og 7 i den engelske Fair Trading Act af 1973 kun at åbne adgang til at

rejse sag mod en virksomhed, der har 25 % af markedet, jfr. Merkin & Williams
s. 121, eller

— som § 34 i den norske Prislov af 26. juni 1953, at virksomheder med en markedsandel
på 25 °/o eller mere er pligtige til at anmelde sig til et register, der føres af Pris-
direktoratet, jfr. Prislovens § 35, eller

— som i den tyske § 22(3) GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen af 27. juli
1975) en (uafbeviselig?) formodning for, at en virksomhed er »marktbeherrschend»
»wenn es für eine bestimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistungen einen
Marktanteil von mindestens einem Drittel; die Vermutung gilt nicht, wenn das Unter-
nehmen im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse von weniger als 250
Millionen Deutscher Mark halte».

Betænkning nr. 1075/1986 s. 265—267 foreslår, at en virksomhed med en markedsan-
del på under 15 % (af forbruget i det danske hjemmemarked?) ikke i almindelighed anses
som dominerende og omfattet af Monopolloven, mens virksomheder med markedsandele
under 40—45 °/o ikke alene i kraft af markedsandelens størrelse anses som omfattet af
loven. Tallet 40—45 % er også lagt til grund i praksis om Traktatens art. 86, jfr. United
Brands v. Kommissionen (sag nr. 27/76, Saml. 1978.207), men tal for det fælles marked
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og for Danmark er ikke komparable for varer, der frit uden tekniske eller retlige hindringer
med beskedne ekstra omkostninger kan leveres af et betydeligt antal producenter i andre
fællesskabslande, sml. MTMK 1984.108 (Danpo). Betænkningens 15 %-sats er for lav.
Tærskelen bør i et lille land snarere sættes højere end lavere end i store lande som UK
og BRD. Kommissionen har i sin Bagatelmeddelelse af 1986 (EFT 1986 C 231/2 af
12. 9. 86) fastsat en grænse på 5 % og en samlet omsætning for de deltagende virksom-
heder på 200 mio ECU.

Det danske Monopolankenævn har aldrig i sine kendelser sat bestemte laveste eller
højeste tal på markedsandel, forrentningsprocent eller andre af de kvantitativt målelige
faktorer, som indgår i Monopollovens standarder.

Det ville være uhensigtsmæssigt og ugørligt at opgive common sense og
erfaring som den væsentligste rettesnor i den konkurrenceretlige praksis,50

men det ville være ønskeligt, om der med udgangspunkt i den økonomisk-
juridiske litteratur kunne opnås en større uddybning og præcisering af, hvori
de ønskelige reale mål for en konkurrenceret består, end hidtil sket på dansk
grund. Megen værdifuld viden, som kan nyttiggøres til afklaring bl.a. af
betydningen af gennemsigtighed, af markedsandel i en del af et større
marked, af effektivitet og af konkurrence i et oligopolitisk marked, er til-
gængelig i den eksisterende litteratur om driftsøkonomi og industrial orga-
nization. En almindelig trend og consensus i økonomisk forskning bør ikke
uden vægtige grunde siddes overhørig. En frugtbar symbiose mellem law
and economics hører imidlertid hos os fremtiden til. Økonomerne i det
udvalg, som skrev Betænkning nr. 1075/1986, har ikke indviet læserne i,
hvilke muligheder deres videnskab måtte rumme for praktisk anvendelse i
konkurrenceretten.51 Betænkningen har ikke opfyldt behovet for import og
tilpasning af udlandets viden. Dette behov lader sig kun vanskeligt opfylde
uden bistand udefra i den praktiske retsanvendelse. Der er bl.a. den forskel
på teori og praksis, at en teoretiker kan anvende sit fulde professionelle liv
på at skabe værker om økonomiske problemer, mens medlemmerne af
instanser som MA, MD, Prisråd og Konkurrensrådet skal præstere af-
gørelser, også i principielle sager, i løbet af få dage eller uger.

50 Sml. herved Fejø: Monopolret og marked, 1985, s. 86—89, Sullivan: Antitrust
s. 7 ff og Betænkning nr. 1075/1986 s. 170 f.

51 Se note 23 ovenfor. En righoldig amerikansk litteratur beretter om tendensen i
USA i 1970'erne og 80'erne til under indflydelse bl.a. af ny økonomisk forskning at tillægge
en dynamisk udvikling i erhvervslivet og økonomisk effektivitet større betydning, at
tillægge bevaringen af the small businesses mindre betydning og som følge heraf, at
nedtrappe bl.a. indgreb over for selektive distributionssystemer, predatory pricing og
planlagte fusioner, jfr. bl.a. en litteraturoversigt i Dennis C. Mueller: Das Antitrustrecht
der Vereinigten Staaten am Scheidewege i Wirtschaft und Wettbewerb 1986.533—555.
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Da det næppe hverken er muligt eller ønskeligt at give præcise regler
i en konkurrencelovs tekst, må retssikkerheden søges fremmet ved adgang
til rekurs til en judiciel eller — som i Danmark — quasi-judiciel instans.52

Det er vigtige spørgsmål, om alle beslutninger om indgreb efter Konkurrenceloven
bør træffes (og om de efter de gældende love faktisk træffes) som judicielle afgørelser.
I systemer, der — som de nordiske landes — bygger på kontrol med konkurrencebe-
grænsninger, må initiativet til indgreb for en væsentlig del ligge hos det offentlige, og
initiativet kan formentlig kun henlægges til en administrativ instans. Dette er da også
tilfældet i alle landene, i Norge Prisdirektoratet, i Sverig Näringsfrihetsombudsmannen
(NO) og SPK samt i Danmark Monopoltilsynet, bestående af et direktorat og et mono-
polråd (Monopollovens § 3). Det er langtfra alle »sager», som i og for sig ud fra lovenes
bestemmelser ville kunne gennemføres, der faktisk bliver rejst. Indgreb forudsætter, at
sag rejses. Klager til Monopolankenævnet over, at Monopoltilsynet ikke griber ind, f.eks.
med leveringspålæg, forekommer og realitetsbehandles. En beslutning om indgreb kan
mildnes ved en frivillig eller aftalt ordning, hvis indhold afviger fra de i loven hjemlede
indgreb, jfr. om »forhandling» dansk Monopollovs § 12 og svensk Konkurrencelov 4 §.

Nogle praktikere vil formentlig mene, at en »truet virksomhed» er bedst tjent med
at søge at tale Monopoltilsynet fra at rejse sag, at den næstbedste løsning som oftest
er at rette netop så meget i aftaler, vilkår eller priser, at sagen sluttes, mens kamp —
en afgørelse fra Monopoltilsynet og forelæggelse for Monopolankenævnet — fremstår
som en sidste udvej.

Monopoltilsynet er næppe forpligtet til at rejse enhver sag, som det har ressourcer
til at bearbejde.53 Den administrative instans, som har den initiativtagende, aktive rolle,
er undergivet princippet om lovmæssig forvaltning, men spørgsmålet, om MT — kon-
kurrencerettens »anklagemyndighed» — bør arbejde efter et opportunitetsprincip eller
et legalitetsprincip, har ikke været genstand for principiel debat i Danmark. Den efter-
prøvende judicielle (i Danmark quasi-judicielle) instans skal (ønsker at) leve op til Grund-
lovens bud til alle dommere i riget: i deres kald alene at rette sig efter loven (dansk Grundlov
§ 64)."

52 I Norge er prisdirektoratet på flere af sine sagområder underlagt Forbruger- og
Administrationsdepartementet. I de i Prislovens § 4, stk. 4, nævnte sager (leveringsnæg-
telse, skadevirkninger af konkurrencebegrænsninger m.m.) forelægges sagerne Prisrådet,
som har en vis domstolslignende karakter (Prislovens § 4, stk. 1—3). Mens Prisrådets
afgørelser i almindelighed ikke kan påklages til højere myndighed, er Prisdirektoratets
afgørelser genstand for administrativ rekurs til departementet, men ikke for en tilbunds-
gående judiciel prøvelse, jfr. Prislovens §§ 49 og 50 samt Knut Blom: Prisloven 1954 s.
9 ff, Gundersen: Kontrollen med karteller og storbedrifter, 1972, s. 99 ff og Betænkning
nr. 1075/1986 s. 89.

53 Sml. herved MT's udtalelse i MTB 1960.23 om, at det hidtil har fremsat krav
om anmeldelse efter § 6, stk. 2 af dominerende enkeltvirksomheder, hvor betingelserne
herfor er opfyldt, men at der efter MA's kendelse i MTM 1960.208 må herske tvivl om,
hvorvidt MT er forpligtet hertil. — Kendelsen har næppe taget stilling til dette spørgsmål.
Der er i øvrigt et større behov for »opportunitet» ved indgreb efter §§ 11 og 12 end ved
krav om registrering.

54 Det antages i Danmark, at MA kan efterprøve både de af MT's afgørelser, som
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Den administrative myndighed er i Danmark, Finland og Norge i alle eller nogle sager
et kollektivt organ (Monopolråd, Prisråd, Konkurrenceråd) bestående af et større antal
personer repræsenterende et bredt felt af sagkundskab og interesser. Det er ikke ganske
afklaret, om det har været lovgivernes tanke, at disse råd alene skal afgøre, om de
indstillinger, der forelægges dem, har fornøden hjemmel i konkurrencelovgivningen, eller
om den brede medlemskreds er udtryk for, at rådet også er beføjet og måske endda
forpligtet til — inden for lovens rammer — at foretage en bredere erhvervspolitisk
vurdering, f.eks. om der bør tages hensyn til opretholdelsen af små butikker, til at en
væsentligt forøget opsparing i den private sektor forudsætter forøgelse af egenkapitalen
i virksomhederne etc.55

I nationale regler om fusionskontrol er den endelig afgørelse i almindelighed henlagt
til en politisk instans, jfr. således 7 § KL om regeringens fastställelse av MD's beslut,
mens i øvrigt administration af konkurrenceloven — bortset fra Norge — er lagt uden
for det almindelige administrative hierarki. Betydningen af politiske skift i Folketing og
regering er herved elimineret eller dog dæmpet.

Det er kun regeringen som efter indstilling fra NO kan »besluta att prövning av fråga
om åtgärd enligt 3 § i visst fall får ske beträffande en konkurrensbegränsning med verkan
utom landet. En sådan konkurrensbegränsning skall anses ha skadlig verkan, om den
strider mot» en international overenskomst (KL § 12), f.eks. frihandelsaftalen med EF (?)
Regeringen kan ligeledes efter indstilling fra NO kræve oplysninger af de erhvervsdrivende
om forhold uden for Sverige, jfr. UL 12 § UL (UL = Lagen om uppgiftsskyldighet rörande
pris- och konkurrensförhållanden (SFS 1956:245 og 1982:732)).

2.2. National ret og fællesskabsret

2.2.1. Dualismen i konkurrenceretten. Konkurrenceretten er et dua-
listisk system. I EF's medlemslande gælder både den nationale rets og i kraft
af Rom-traktaten fællesskabsrettens konkurrenceregler. Aftalerne mellem
EF og en række lande, herunder de nordiske, om frihandel har optaget
EF's konkurrenceretlige system i sig, jfr. aftalernes art. 23. Et væsentligt
spørgsmål, der ikke kan siges at have fundet sin endelige løsning, er, hvordan
mål og midler i de nationalretlige systemer allerede er påvirket og fremtidig
bør indrettes, efter at der er etableret et fælles marked, som er stort, frit
og undergivet en særlig fælles konkurrenceret.

2.2.2. National ret i kort resumé. Ingen national konkurrencelov er
udarbejdet i internationalt samarbejde, men der er gået væsentlige påvirk-
ninger over landegrænserne, fra den første Antikartellov blev vedtaget i USA

har karakter af fortolkning af retsregler og afgørelser af ren skønsmæssig karakter som
f.eks. spørgsmålet om meddelelse af dispensation af et »stop» i midlertidige love om pris-
eller avancestop, jfr. senest MTMK 1987.00 om Avancestoploven nr. 127 af 31. marts
1985 § 9.

55 Spørgsmålet er uomtalt i skildringen af Monopolrådet i jubilæumsbogen Mono-
poler og Priser s. 628 ff.
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1 1890 — The Shermann Antitrust Act, 26 Stat 209 (1890), 15 U.S.C.A.
§§ 1—7 —, til den norske Trustlov (lov om kontroll med konkurrenseinn-
skrenkninger og om prismisbrug af 26. marts 1926) blev vedtaget som den
første lov om emnet i Norden56 og senest til et dansk udkast til en ny kon-
kurrencelov udarbejdet på grundlag af Betænkning nr. 1075/1986. Bestem-
melserne om konkurrenceretten både i de nordiske nationale love og i
traktaterne består i hovedsagen af lidet bearbejdede gentagelser i lovsform
af beskrivelserne af de erhvervspolitiske mål, som lovgiverne har tilsluttet
sig. Rom-traktaten forbyder generelt konkurrencebegrænsende aftaler, men
undtagelserne er brede og talrige. De nationale love indeholder kun få for-
bud mod bestemte typer af konkurrencebegrænsning, men opstiller som mål
at konkurrencebegrænsninger så vidt muligt bør fjernes, og skadelige virk-
ninger af de konkurrencebegrænsninger, som ikke kan fjernes, så vidt muligt
afbødes.

(1) Sverige og Finland. Den svenske Konkurrenslag (SFS 1982.279) in-
deholder i 1 § denne målsætning: »Denna lag har till ändamål att främja
en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet genom åt-
gärder mot skadliga konkurrensbegränsningar». I den følgende 2 §, stk. 2,
præciseres, at »skadlig verkan» er: »att konkurrensbegränsningen på ett sätt
som är otillbörligt från allmän synpunkt
1. påverkar prisbildningen,
2. hämmar effektiviteten inom näringslivet eller —
3. försvårar eller hindrar annans näringsutövning.»

KL giver med den vejledning, som er indeholdt i disse lapidariske sæt-
ninger, en specialdomstol kaldet Marknadsdomstolen (MD) til opgave i de
sager, MD får forelagt enten af näringsfrihetsombudsmannen (NO) eller af
en klageberettiget part, jfr. nærmere 17 § KL, »at förhindra sådan verkan»
(d.v.s.: de nævnte skadevirkninger), og som middel til løsning af denne
opgave bemyndiges MD til at »besluta om åtgärder enligt denna lag», jfr.
2 §, stk. 1, KL.57 De foranstaltninger, som MD kan bringe i anvendelse er
opregnet i 3 §, der lyder:

56 Forhistorien er omtalt af Knoph: Trustloven af 1926 og af Fr. Vinding Kruse i
Trustkommissionens Betænkning, 1954, s. 51 ff.

57 MD behandler ifølge 1 § i lagen (SFS 1970:417 og 1984:294) om marknadsdom-
stol m.m. ikke kun sager efter KL, men også sager efter følgende love om beslægtede
emner: marknadsföringslagen (SFS 1975:1418) og lagen (SFS 1971:112) om avtalsvillkor
mellan näringsidkare. — En oversigt over de svenske myndigheder og deres opgaver findes
i Bernitz: Svensk marknadsrätt 2. upplagan, 1986 navnlig s. 20—23. NO's virksomhed
er omtalt i Stina Holmberg: Mot monopolisering? 1981.
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»Marknadsdomstolen kan meddela näringsidkaren
1. förbud att tillämpa ett visst avtal, avtalsvillkor eller annat konkurrensbegränsande

förfarande eller att tillämpa väsentligen samma förfarande som det sålunda förbjudna,
2. åläggande att tillhandahålla en annan näringsidkare en viss vara, tjänst eller annan

nyttighet på villkor som motsvarar vad han erbjuder andra näringsidkare (säljåläggande)
eller

3. åläggande att eljest ändra ett av honom tillämpat konkurrensbegränsande för-
farande, att i samband med ett sådant förfarande uppfylla ett visst villkor eller att lämna
viss information eller vidta annan åtgärd som motverkar förfarandet (rättelseåläggande).

Om den skadliga verkan innebär att ett pris med hänsyn till kostnaderna och övriga
omständigheter är uppenbart för högt och saken är av större vikt, kan marknadsdom-
stolen ålägga näringsidkaren att under en viss tid, högst ett år, inte överskrida ett visst
högsta pris (prisåläggande).»

Den finske Lag om främjande av ekonomisk konkurrens 25. 5. 1973/423
stemmer i nogen grad overens med det svenske system. Sagerne udredes af
näringsstyrelsen og forelægges af konkurrensombudsmannen for konkur-
rensrådet. Fuldbyrdelse af dettes afgørelser beror dog på beslutning af
statsrådet (21 og 22 §).58

(2) Danmark. I den danske Konkurrencelov, Lov om tilsyn med mono-
poler og konkurrencebegrænsninger af 1955 (nu lovbekendtgørelse nr. 108
af 11. marts 1986), i daglig tale Monopolloven kaldet, er priskontrol noget
stærkere fremhævet end i KL, men i realiteten er Monopolloven ikke meget
forskellig fra KL.

Monopolloven siger i sin § 1, at loven »har til formål gennem offentligt
tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger at forhindre urimelige
priser og forretningsbetingelser samt at sikre de bedst mulige vilkår for den
frie erhvervsudøvelse».59 Denne toleddede formålsbestemmelse lader ane en
nuance i syn og holdning i forskellige kredse til konkurrencelovgivning, en
nuance som lovteksten ikke har villet eller kunnet forlige, men valgt at lægge
frem i en sideordnet præsentation.

Midlerne til at realisere lovens formål og betydningen af udtrykkene
»urimelige priser» og »de bedst mulige vilkår for den frie erhvervsudøvelse»
er nærmere angivet i § 11. De mulige skadevirkninger af monopoler og
konkurrencebegrænsninger, som loven vil modvirke, er urimelig priser og
forretningsbetingelser. Bedømmelsen af, om en pris er urimelig, skal efter
§§11, stk. 2, og 12, stk. 4, ske efter en cost plus-kalkule ud fra forholdene

58 Den finske ordning er kort omtalt i Betænkning nr. 1075/1986 s. 94 f.
59 Monopoltilsynet henviser bl.a. i MT 1986.427 som hjemmel for gennemførelsen

af brancheundersøgelser til bestemmelsen i § 1, sml. hertil tvivlende Sølvkjær s. 32. At
hjemmel findes, fremgår imidlertid i hvert fald forudsætningsvis af § 19.
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i en virksomhed, der drives på en teknisk og kommercielt hensigtsmæssig
måde.60 Som en forklaring af udtrykket i § 1 »de bedst mulige vilkår»
benyttes i § 11 en spejlvending, en »urimelig indskrænkning i den frie
erhvervsudøvelse eller urimelig ulighed i vilkårene for erhvervsudøvelsen».61

Kun indgreb over for væsentlige påvirkninger har hjemmel i loven, jfr.
dennes § 2 (»en væsentlig indflydelse»), men både mulighed for fremtidige
skadevirkninger og for fremtidig konkurrence (potentiel konkurrence) skal
tages i betragtning ved afgørelsen af, om indgreb efter loven er påkaldet.62

Det er ofte vanskeligt at komme til klarhed over, om en virksomhed har
en dominerende indflydelse i et marked, om en konkurrencebegrænsning
vil kunne få væsentlige virkninger eller endelig, om disse virkninger må be-
tegnes som skadelige, harmløse eller gavnlige. Bevisproblemerne i konkur-
renceretten er særegne og vanskelige. Loven giver ingen anvisning på deres
løsning, men — in dubio pro mercatore.

Den nyligt afgivne Betænkning nr. 1075/1986 foreslår at give Konkur-
rencelovens formålsbestemmelsen et positivt indhold: »Loven har til for-
mål at fremme effektiviteten i produktion og omsætning af varer og tjene-
steydelser gennem størst mulig gennemsigtighed vedrørende konkurrence-
forhold og ved foranstaltninger imod skadelige konkurrencebegrænsninger»
(s. 184). Tre forskelle mellem den gældende lov og dette forslag er åbenbare:

60 Lovudkastet udarbejdet på grundlag af Betænkningen af 1986 taler i § 16, stk.
1 om »als ob Preise», d.v.s. en pris eller avance der på grund af konkurrencebegrænsning
»overstiger, hvad der såvel med hensyn til størrelse som varighed ville kunne opnås på
et marked med virksom konkurrence», men prisen skal stadig bedømmes ud fra en cost
plus-kalkule (§ 16, stk. 2). Denne kalkule formodes at ville svare til prisen under fri kon-
kurrence. Dette er dog i bedste fald rigtigt for så vidt angår et gennemsnit over lang tid.

61 Den danske Monopollov er opbygget således, at begrebet markedsdominans —
eller væsentlig påvirkning af betydningsfulde økonomiske faktorer i markedet — er en
fælles grundbetingelse for alle indgreb efter loven, jfr. dennes § 2. Hverken den tyske
GWB eller den svenske KL indeholder en tilsvarende generel grundbetingelse, og behovet
for en sådan bestemmelse er da også kun ringe, da de operative bestemmelser om
registreringspligt og indgreb indeholder selvstændige krav om begrænset konkurrence.
Såfremt lovens målsætning antages at gå ud over sikring af effektivitet gennem workable
competition, kan en fælles grundbetingelse ikke fuldt ud opretholdes. Spørgsmålet har
ikke været klart stillet, og er derfor heller ikke besvaret i dansk praksis. — Det antages
af Monopoltilsynet, at forbudet mod bindende bruttopriser i Monopollovens § 10 og måske
også reglen om mærkning og skiltning med pris i § 13 har generel rækkevidde. Spørgs-
målet har ikke været forelagt for Monopolankenævnet eller for domstolene.

62 Væsentlighedskriteriet er omtalt af Sølvkjær: Monopolloven s. 70 f f og i Be-
tænkning nr. 1075/1986 s. 257 ff. Bestemmelsen i § 2 omfatter også muligheden af at
påvirke et marked (»vil kunne udøve»), jfr. Sølvkjær s. 77—81.



412 Bernhard Gomard

(a) Effektivitet er sat som mål. (b) Der er anvist to sideordnede midler
til at opnå effektivitet. »Foranstaltninger imod skadelige konkurrencebe-
grænsninger» er også kendt i den gældende lov, men gennemsigtighed ved-
rørende konkurrenceforhold som det vigtigste middel til imødegåelse af
begrænset konkurrence er noget nyt. (c) Urimelige priser og forretningsbe-
tingelser er ikke længere fremhævet som de skadevirkninger, det i særlig
grad påhviler Monopoltilsynet at søge bragt til ophør.

De foranstaltninger eller midler, som Monopoltilsynet kan og skal an-
vende, er i første omgang (1) forhandling med de berørte virksomheder om
afhjælpning af de skadelige virkninger af konkurrencebegrænsning og, så-
fremt der ikke ved forhandlingen nås et resultat, som ud fra lovens mål er
tilfredsstillende, (2) pålæg om hel eller delvis ophævelse af konkurrence-
begrænsende aftaler, vedtagelser og bestemmelser, om ændringer i priser,
avancer og forretningsbetingelser, herunder fastsættelse af maksima for
priser eller avancer, eller om leveringspligt, jfr. § 12 i den gældende Mono-
pollov og § b i forslaget i Betænkning nr. 1075/1986 (s. 307).

Adgangen til at anvende Monopollovens regler i en civil sag er beskeden,
da de væsentligste bestemmelser (§§ 11 og 12) kun aktualiseres efter en
konkret beslutning.63 Undtagelser herfra er »per se-reglerne» i Monopol-
lovens § 8 om ugyldighed af uanmeldte aftaler (UfR 1959.939 0), i samme
lovs § 12 om ugyldighed (forbud mod håndhævelse af) bindende videresalgs-
priser, jfr. Sølv kjær s. 134 f og i Licitationslovens § 4 om forbud mod afta-
ler om regulering af tilbud ved licitation (tilbudskonkurrence) inden for
bygge- og anlægsvirksomhed, jfr. Hørlyck: Entreprise- og licitationsbe-
tingelser, 3. udg. s. 408 ff. »Anbudskarteller» er også forbudt i Sverige,
jfr. 14 § KL og Bernitz: Förbudet mod anbudskarteller, 1985. Aftaler, der
strider mod Rom-traktatens art. 85(1), er ugyldige, også efter national ret.

Monopoltilsynets budget for 1987 er 211 årsværk (fuldtidsbeskæftigede
i 1 år) og 48,7 mio DKK i driftsudgifter.

63 Der gjaldt dog før Monopolloven nogle almindelige retsgrundsætninger om ugyl-
dighed af aftaler med eksklusiv effekt og om boykot, og disse grundsætninger gælder
stadig ved siden af Monopolloven. Retssager om emner inden for Monopollovens kærne-
område er imidlertid nu sjældne, jfr. herved UfR 1950.60 H, 1958.315 H og 1986.602 0
navnlig s. 603 samt Monopoler og Priser s. 678. Fr. Vinding Kruse tog i Trustkommis-
sionens Betænkning, 1954, s. 61 ff til orde for, at den hidtidige dommerskabte retstilstand
på konkurrencerettens område burde respekteres, bl.a. med den følge, at adgangen til
at fastsætte bindende videresalgspriser blev bevaret (s. 67—69). Tiden er definitivt løbet
fra denne opfattelse, men de almindelige retsgrundsætninger er forblevet bestående ved
siden af Monopolloven, men kun for så vidt de ikke er ændret ved denne lov, som f.eks.
ved forbudet mod faste videresalgspriser.
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Der er på grundlag af den nye Betænkning og høring over Betænkningen
udarbejdet et udkast til lovforslag, der imidlertid (endnu) ikke er fremsat
i Folketinget.

(3) Norge. Den norske Lov om kontrol og regulering av priser, udbytte
og konkurranseforhold af 26. juni 1953 nr. 4, i almindelighed kaldet Pris-
loven, beskriver i § 1 sit formål som

»å tjene som et ledd i arbeidet for å fremme full sysselsetting, nytte produksjonsmulig-
hetene effektivt, motvirke avsettingskriser og fremme en rimelig fordeling av nasjonal -
inntekten ved:

a) å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling og motvirke priser, for-
tjenester og forretningsvilkår som virker urimelig,

b) å hindre utdeling av høyere utbytte enn forsvarlig,
c) å trygge mot mislige omsetnings- eller konkurranseforhold og mot konkurranse-

regulerende tiltak som er urimelige eller til skade for almene interesser».

Prisloven fra 1953 indeholder både bestemmelser om priskontrol og om
konkurrencebegrænsning.64 Storbedrifter og aftaler, der regulerer konkur-
rencen i næringslivet, skal anmeldes til et kartelregister, og prisdirektoratet
kan gribe ind over for sådanne aftaler, dersom de må anses for urimelige
eller til skade for almene interesser, jfr. § 42. Myndighederne kan også opløse
konkurrenceregulerende sammenslutninger. Ved kgl. resolution er der i 1957
og 1960 med hjemmel i Prisloven udstedt forbud for leverandører mod at
binde eller generelt at påvirke videreforhandleres priser. Individuel vejled-
ning er derimod tilladt. Horisontalt prissamarbejde og konkurrenceregulering
for tilbud (anbud) er forbudt. I de senere år har myndighedernes politik,
selv om lovbestemmelser og de vigtigste kgl. resolutioner stort set har været
uændret i mange år, i væsentlig grad ændret karakter. Hovedopgaven be-
står nu i at fremme konkurrencen og modvirke konkurrenseregulerende sam-
arbejde, mens priskontrol er kommet til at spille en mindre rolle. Stortinget
fastlægger hvert år »retningslinjer for prismyndighetenes virksomhed», jfr.
for 1985 Årsrapport fra Prisdirektoratet i Pristidende nr. 3—86 s. 75 og
for 1986 St.meld. nr. 57.

Udviklingen i Norge synes, ligesom udviklingen i andre lande, at være
præget af de senere års økonomiske og konkurrencepolitiske analyse og de-
bat navnlig i USA. Omlægningen af politikken fra en reguleringspolitik til
en konkurrencepolitik har gjort spørgsmålet om en modernisering af Pris-
loven aktuelt, men der er dog endnu ikke nedsat et lovudvalg.

64 Prisloven blev kort efter sin tilblivelse kommenteret af Knut Blom (1954) samt
af Eckhofj og Gjelsvik (1955). Loven er omtalt i kapitel 6 i Gundersen og Bernitz: Norsk
og internasjonal markedsrett, 1977.
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2.2.3. Fællesskabsret.
(a) EF's medlemslande. I Danmark og i EF's andre medlemslande er

både den nationale konkurrenceret og fællesskabets regler om konkurrence-
ret gældende ret. De fællesskabsretlige regler udgøres af bestemmelserne i
Rom-traktatens art. 85—90 samt af de i medfør af Traktatens art. 85(3)
og 87 udstedte forordninger. Disse regler danner grundlag for afgørelser af
Kommissionen (art. 89) og af Domstolen.65 Af Kommissionens afgørelser
til og med 1986 angår 24 og af Domstolens domme 3 virksomheder med
hjemsted i et nordisk land.

I tilfælde af konflikt mellem indholdet af regler i de to retssystemer går
fællesskabsret forud for national ret. Dette antages i almindelighed for så
vidt angår konkurrenceretten at være fastslået af Domstolen i Walt Wilhelm-
sagen (nr. 14/68, Saml. 1969. 1 omtalt bl.a. af Stenberg: Studier i EG-rätt
1974 s. 183 f og 272 ff), men afgørelsen lader adskillige spørgsmål åbne,
jfr. nedenfor ved note 71.

Bestemmelserne i art. 85—90 er umiddelbart anvendelige i medlemslan-
dene. En aftale, som er ugyldig efter art. 85 kan derfor ikke håndhæves

65 Kommissionen samarbejder med de nationale konkurrencemyndigheder. An-
meldelser af aftaler til Kommissionen fremsendes til det eller de berørte medlemslandes
myndigheder, sml. Valentine Korah s. 55—57. Monotilsynet yder Kommissionen bistand,
jfr. lov nr. 505 af 29. november 1972. Kommissionen skal inden den træffer afgørelser
om overtrædelser af art. 85 eller 86, om udstedelse af negativattest eller om beslutning
i henhold til art. 85(3) høre det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål,
bestående af én enbedsmand fra hvert medlemsland (fra Danmark direktøren for Mono-
poltilsynet), jfr. Rfo nr. 17/62 art. 10. Udvalgets udtalelse om enkeltsager meddeles ikke
den berørte virksomhed. Dette er blevet kritiseret, og kritikken vil måske i en egnet sag
kunne vinde gehør i domstolen, som lægger vægt på at sikre virksomhedernes adgang
til at kommentere alt relevant materiale, jfr. nærmere Kerse: EEC Antitrust Procedure,
London 1981 s. 121 —124. Kritikken er imidlertid nu søgt imødekommet ved oprettelsen
af en stilling som Høringskonsulent, jfr. herom Kommissionens 13. Beretning om kon-
kurrencepolitikken 1983 s. 66 fog s. 276 f. De processuelle regler navnlig, Rfo nr. 17/62
er foruden af Kerse og Valentine Korah omtalt af Erik Nerep i Festskrift til Bernitz
s. 61 ff.

I klagesager for det danske MA »skal der gives klagerne adgang til at gøre sig be-
kendt med det for nævnet foreliggende materiale, for så vidt dette ikke indeholder fortrolige
oplysninger . . . » , jfr. Monopollovens § 18, stk. 3. Det er praksis at udlevere direktoratets
sagsfremstilling og et referat af Monopolrådets forhandling om sagen både til klagere
og til interesserede (Monopollovens § 17, stk. 2), mens direktoratets vurdering og indstilling
til rådet hemmeligholdes både for klagere og for MA. Denne praksis er kritiseret af en
advokat (Mohr-Mersing i UfR 1984B.7 ff) og er forsvaret af en embedsmand i MT {Mahon
Hansen i UfR 1984B.203). Betænkning nr. 1075/1986 tilslutter sig MT's opfattelse, jfr.
s. 202, 227 og 346.
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ved national ret.66 Dette gælder, selv om hverken Kommissionen eller Mo-
nopoltilsynet har grebet ind over for aftalen. En virksomhed, der måtte have
lidt skade på grund af en dominerende virksomheds misbrug af sin stilling,
kan formentlig med hjemmel i art. 86 kræve skaden erstattet ved dansk dom-
stol. En aftale, praksis eller anden adfærd, som er i strid med art. 85(1)
eller 86, kan ikke gøres lovlig og fritages for forfølgning efter art. 89 i kraft
af nogen generel regel i eller af nogen konkret beslutning truffet i medfør
af national ret, jfr. Simmenthal-sagen (sag nr. 106/77. Saml. 1978.629).

Monopoltilsynet kan gribe ind mod aftaler etc., som både er i strid med
fællesskabsretten og med dansk ret, ved forhandling og eventuelt med på-
læg til parterne om hel eller delvis ophævelse af aftalen eller ændring af
deres praksis, såfremt meddelelse af et sådant pålæg har hjemmel i Mono-
pollovens §§2, 11 og 12. Overlapning af sanktionsmyndighed er ikke en
konflikt mellem retssystemer.

En medlemsstat kan også håndhæve Traktatens konkurrenceregler. Så-
længe Kommissionen ikke har grebet ind, har medlemsstaterne kompetence
til at afgøre, om en aftale rammes af forbudet i art. 85(1), og om en virk-
somhed har misbrugt en dominerende stilling i det fælles marked, som nævnt
i art. 86, jfr. forordningens art. 9(3). De nationale myndigheders kompe-
tence ophører, dersom Kommissionen indleder procedure i medfør af Rfo
nr. 17/62 art. 2 om meddelelse af negativattest, art. 3 om standsning af
overtrædelser, art. 6 om beslutning efter Traktatens art. 85(3) eller om
overtrædelse af Traktatens konkurrenceregler mod den eller de berørte virk-
somheder.67 Kun Kommissionen har beføjelse til at give en — individuel
eller generel — dispensation efter art. 85(3), jfr. Rfo nr. 17/62 art. 9(1).
Dette kan skabe en vanskelig situation på områder, som Kommissionen
endnu ikke har beskæftiget sig med, jfr. således om franchising Ida Langer-
mann i Uf R 1986B.161 ff.

De danske monopolmyndigheder har (endnu) ikke aktivt søgt at hånd-
hæve fællesskabets regler, og behovet herfor er da også beskedent, da
Monopolloven indeholder hjemmel til indgreb i mindst samme omfang som
fællesskabsretten, såfremt forholdet udspiller sig i Danmark. Monopolloven
er så fleksibel, at spørgsmålet om, hvorvidt en særlig national hjemmel til
aktivt at håndhæve reglerne er nødvendig, ikke nødvendigvis kræver et svar.

66 Jfr. nærmere om nationale myndigheders anvendelse af den fællesskabsretlige
konkurrenceret 13. Beretning om konkurrencepolitikken 1983 s. 134—136 og om samspillet
mellem national of fælles ret med særlig henblik på UK Merkin og Williams s. 414 f.

67 Sml. Kerse s. 262 (10.09).
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Fællesskabsretten angår efter sit formål, og som det udtrykkeligt er sagt
i både art. 85 og 86, kun aftaler etc, som kan påvirke samhandlen mellem
medlemsstater. Bestemmelsen herom forstås således, at både direkte og
indirekte, aktuelle og potentielle påvirkninger tages i betragtning, og at
fællesskabsretten derfor f.eks. omfatter aftaler mellem virksomheder i sam-
me land, såfremt samhandlen mellem dette land og andre medlemsstater på-
virkes af disse aftaler etc.68 Denne EF's »interstate commerce clause» om-
fatter de fleste konkurrencebegrænsende aftaler etc., der har betydning for
et helt land eller væsentlige dele af et land og andre aftaler af en lignende
betydelig rækkevidde.69

Konkurrencebegrænsende aftaler m.m. af beskeden betydning eller af
lokal karakter, f.eks. i brancher hvor konkurrence over landegrænser kun har
ringe betydning (såsom aftaler om advokathonorarer) eller angående detail-
handelen, er alene undergivet national ret. Aftalerne er derfor ikke ugyldige
efter art. 85, men er anmeldelsespligtige efter national ret (dansk Monopol-
lovs § 6, stk. 1), ligesom eventuelle skadevirkninger kan imødegås efter den
nationale konkurrenceret (samme lovs §§ 11 og 12), såfremt aftalerne be-
grænser konkurrencen i det nationale marked (»i hele landet eller inden for
lokale markedsområder», jfr. Monopollovens § 2). Kompetencen efter den
nationale materielle ret (Monopolloven) ligger alene hos de nationale myn-

68 Der kan ikke sættes gærder om mindre dele af det fælles marked og slet ikke om
et helt land, jfr. f.eks. Kommissionens afgørelse i EFT nr. L 286/32 af 14. 11. 1979 om
salg af syntetisk ethanol i Danmark, hvorefter en (senere bortfaldet) aftale mellem et
dansk datterselskab af BP og De danske Spritfabrikker fandtes at påvirke handelen mellem
medlemsstater, fordi DDSF's forpligtelse til at købe hos BP gjorde det vanskeligere at
importere ethanol fra andre medlemslande end UK, jfr. navnlig præmis nr. 83—88. En
aftale mellem hovedparten af Hollands cementhandlere om anbefalede priser for cement
til salg i Holland fandtes at kunne påvirke samhandelen, jfr. Vereenigung van Cement-
handelaren v. Kommissionen (sag nr. 8/72, Saml. 1972.977). Se om den grundlæggende
Grundig-sag og om nyere afgørelser Korah: EEC Competition Law and Practice s. 22—26.

Al handel, der har et væsentligt omfang, kan siges at påvirke handlen mellem med-
lemslandene, også eksport til og import fra tredielande. Effektdoktrinen udvider fæl-
lesskabsretten til også at berøre tredielande, der har forbindelse med EF. Det er svært
at sige, hvor langt fællesskabsretten vil blive udstrakt. Kan f.eks. en klausul i en aftale,
der forbyder en køber eller licenstager i et østland at eksportere til EF, være omfattet
af art. 85? Sml. herved Korah s. 73 (7.2.), der ikke synes at have et »privat dumping-
værn» for øje.

69 Merkin & Williams: Competition Law 1984, s. 58 f og s. 411 antager med støtte
i Salonia v. Poidomani (sag nr. 126/80, Saml. 1981.1563) om et selektivt distributions-
system af aviser og tidsskrifter alene i Italien, at the interstate trade requirement kun
har ringe betydning.
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digheder (MT). En erklæring fra Kommissionen om en anmeldt aftale i form
af en negativattest eller et comfort letter, hvorefter Kommissionen ikke finder
anledning til at skride ind i medfør af art. 85(1) eller 86 (Rfo nr. 17/62 art. 2)
angår kun fællesskabsret. Sådanne erklæringer »freder» ikke aftalen i for-
hold til national ret — Monopolloven og MT.70

Kommissionen, der er den eneste myndighed, som har kompetence til
at gøre undtagelse fra forbudet i art. 85(1) efter reglen i art. 85(3), jfr. Rfo
nr. 17/62 art. 9(1), har dels givet — et beskedent antal — individuelle dis-
pensationer, dels udstedt en række generelle forordninger og meddelelser,
som erklærer art. 85(3) for anvendelig på væsentlige typer af aftaler. Disse
gruppefritagelser er i almindelighed betinget af, at visse størrelseskriterier
navnlig vedrørende parternes årsomsætning og markedsandel ikke er over-
skredet. Mange danske virksomheder opfylder disse kriterier og er dermed,
for så vidt angår de aftaletyper der omfattes af gruppefritagelsen, undtaget
fra forbudet i art. 85(1). Det er derfor et vigtigt spørgsmål, om en fritagelse
efter art. 85(3) eo ipso eller dog i almindelighed også freder aftalerne mod
indgreb fra nationale myndigheder efter national ret. Spørgsmålet vil blive
endnu mere betydningsfuldt, såfremt der meddeles stadigt flere gruppefri-
tagelser.

Rom-traktaten giver i art. 87(2) (e) Rådet mulighed for at løse spørgsmålet
om forholdet mellem de nationale og det fælles konkurrencesystemer ved en
forordning. Rådet har imidlertid ikke udstedt en sådan forordning, forment-
lig fordi spørgsmålet om, hvilken løsning der er at foretrække, er vanskeligt
og uoverskueligt. Spørgsmålet må derfor besvares alene på grundlag af
Traktaten, men domstolen har endnu ikke truffet klare afgørelser herom,
bortset fra afgørelsen om fællesskabsrettens primat. Kommissionen hælder
vistnok til den opfattelse, at indgreb efter national konkurrenceret mod en
aftale, der er omfattet af en fritagelse efter art. 85(3), er udelukket.71

70 Spørgsmålet, om en aftale bør anmeldes til Kommissionen (DG IV) kan være
vanskeligt, jfr. herved Korah: EEC Competition Law and Practice s. 37 f og 53 f, der
bl.a. påpeger, at et svar, der kun siger, at en agreement merits exemption kan være til
skade for virksomheden, da nationale myndigheder ikke selv kan give den formelle
undtagelse efter art. 85(3). — Betydningen af dette spørgsmål mindskes, når en effektiv
gensidig udveksling af anmeldelser mellem kommissionen og de nationale myndigheder
er kommet i stand.

71 Kommissionen synes at have tilkendegivet en forudsætning i denne retning i Kfo
nr. 1984/83 om eksklusive købeaftaler. Det 19. afsnit i præambelen til denne forordning
lyder således: »det strider ikke mod denne forordnings målsætning, dersom medlems-
staterne ved retsforskrifter eller ved andre foranstaltninger fastsætter den samme øvre
tidsmæssige grænse for videreforhandlerens eksklusive købspligt i aftaler vedrørende tank-

27
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Indgreb efter andre nationale regler end konkurrencerettens, f.eks. de
almindelige aftaleretlige regler om kontrakters ugyldighed eller uvirksomhed
er givetvis ikke i strid med art. 85. Et krav alene om registrering, som
foreskrevet i Monopollovens § 6, stk. 1, og dermed om offentliggørelse af
undtagne aftaler er næppe et indgreb, der strider mod fællesskabsretten.
Det henstår som uvist, om der består et spillerum for egentlige indgreb, som
vel er begrundet i konkurrenceretlige hensyn, men som ikke kolliderer med
fællesskabsrettens intentioner, fordi indgrebet er begrundet i særegne lokale
forhold, som Kommissionen ikke har taget i betragtning, og som hverken
ændrer den vurdering, der ligger til grund for Kommissionens fritagelse,
eller betager denne fritagelse dens tilsigtede virkninger.72 Disse betingelser
kan næppe tænkes opfyldt for aftaler, der er omfattet af en gruppefritagelse.
En tilsidesættelse af eneforhandlingsrettigheder i aftaler, der er omfattet af
Kfo nr. 1983/83, således som Betænkning nr. 1075/1986 synes at ville åbne
adgang til (s. 282 og s. 293), ville være i strid med fællesskabsretten. Den
nuværende praksis i Danmark og i EF bygger på samme grundprincip.
Udvælgelsen af forhandlerne i et selektivt salgssystem skal ske efter objek-
tive og kvalitative kriterier, som bygger på videreforhandlerens og hans per-
sonales faglige dygtighed og hans salgslokalers beskaffenhed (sml. Uf R
1978.361 H), og disse betingelser skal anvendes generelt og uden diskrimi-
nering, jfr. Metro-sagen (Saml. 1977.1875) og Kommissionens udtalelse i
EFT 1982 L 161/29 af 12.6.82 (Hasselblad). Dansk praksis er dog nu og

stationer, men samtidig foreskriver en kortere tilladt aftaleperiode enten i almindelighed
eller afpasset efter omfanget af leverandørens ydelser; denne forordning fastlægger blot
de yderste tidsmæssige grænser for indgåelse af aftaler om tankstationer, anvendelsen
og gennemførelsen af sådanne retsforskrifter og foranstaltninger må derfor anses for
at være i overensstemmelse med denne forordning». Ingen anden forordning indeholder
en sådan bemyndigelse til de nationale myndigheder til at fravige bestemmelser i forord-
ningen. Bestemmelsen er omtalt i Monopoltilsynets Fællesmarkedets konkurrenceregler
s. 73, 75 og s. 152 og ovenfor i note 34.

Danmark har efter vedtagelsen af forordningen benyttet sig af bemyndigelsen og
gennemført en Lov om benzinforhandlerkontrakter nr. 234 af 6. juni 1985. Heri er
opsigelsesvarslet for benzinleveringsaftaler maksimeret til 1 år. — For restaurations-
branchen gælder der et forbud mod, at virksomheder, der fremstiller eller forhandler
drikkevarer, driver eller giver lån til restauration med alkoholbevilling, jfr. nærmere
Restaurantloven (lovbekg. nr. 141 af 30. marts 1978 § 14) og om baggrunden for mod-
standen mod sådan vertikal integration Betænkning nr. 539/1969 s. 18 ff og Bent Nielsen.
Restaurantloven, 1979, s. 18 fog s. 120—123.

72 Spørgsmålet er omtalt af Sølvkjær s. 353 f, Fællesmarkedets konkurrenceregler
s. 150—153, Kerses. 280 f (10.29), Valentine Korah: EEC Competition Law and Practice
s. 2 f og s. 23—26 og Merkin & Williams s. 411 ff.
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da gået for langt i retning af pålæg af leveringspligt, sml. Betænkning nr.
1075/1986 s. 279 ff. Også Betænkningens gennemsigtighed risikerer at kom-
me på kollisionskurs med EF, sml. ovenfor ved note 15.

I sagen Hugin Kassaregister AB v. Kommissionen (sag nr. 22/78, Saml.
1979.1869, udførligt refereret i Fejø: Konkurrenceret og EF s. 367 ff) antog
domstolen, at nægtelse af levering af reservedele til en engelsk forhandler
ikke kunne antages at påvirke samhandlen mellem medlemsstater og derfor
ikke var en krænkelse af art. 86.73 Det ville måske kunne være et praktisk
kriterium, om Kommissionen — som i Hugin — undlod at beskæftige sig
med sager om aftaler og fremgangsmåder, der i hvert fald ikke i væsentlig
grad påvirker mellemstatlig handel, f.eks. således at der fastsattes størrelses-
kriterier for, hvad der er reguleret af fællesskabsret, og hvad der er over-
ladt til national ret. Bagatelmeddelelsen af 1986, der ikke er en bindende
gruppedispensation, løser ikke dette problem. En anden løsning, som også
både ville kræve en EF-forordning og nationale lovændringer, kunne bestå
i, at national ret tog sig af detailhandel og forbrugersalg, mens relationer
mellem erhvervsdrivende bedømmes efter fællesskabsretten.

I Danmark har MT — uden at tage stilling til principielle spørgsmål
om forholdet mellem national og fælles konkurrenceret — søgt at undgå
konflikter, der ville kunne føre til en afgørelse i MR, klage til MA og
danske domstole og eventuel forelæggelse for EF-Domstolen efter Traktatens
art. 177.

Registrering af aftaler i medfør af Monopollovens § 6, stk. 1, indebærer
ikke en prøvelse af aftalen og er ikke udtryk for, at MT for sit vedkommende
har taget stilling til, om aftalen er omfattet af art. 85(1).74

Aftaler mellem automobilfabrikker og deres danske importører (og
eneforhandlere) og disses underforhandlere indeholder bestemmelser om
»mærkebinding», d.v.s. om at forhandler og underforhandlere kun må føre
det eller de mærker, som er omfattet af importkontrakten. I 1981 gav MT
importørerne pålæg om at ophæve mærkebindingen. Importørerne klagede
til MA, men før sagen kom til hovedforhandling, blev det oplyst, at Kom-
missionen var ved at forberede en gruppefritagelse, som formentlig ville om-
fatte disse aftaler. Sagen blev stillet i bero, og da Kommissionens forord-
ning om anvendelse af art. 85(3) på kategorier af salgs- og serviceaftaler

73 Leveringspligt til fremmede værksteder kan vistnok pålægges en dominerende
fabrikant efter tysk ret, jfr. Registrierkassen-dommen i WuWE BGH 1435 og Möschel
Rd nr. 645, men ikke efter engelsk ret, jfr. Valentine Korah nr. 12.1.1a.

74 Sml. om UK Merkin & Williams s. 413.
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vedrørende motorkøretøjer forelå (Kfo nr. 123/1985), ophævede MT på-
lægget, og klagesagen faldt dermed bort.75

En konflikt mellem forbudet mod faste videresalgspriser i Monopollovens
§ 10 og prisbestemmelserne i EKSF-traktatens art. 63 er af værget ved en
dispensation til Det danske Stål valseværk, jfr. MTB 1972.27.76 Priskontrol
er ikke i strid med Traktaten, medmindre kontrollen er diskriminerende.
Kun i så fald er priskontrol en foranstaltning med tilsvarende virkning som
en kvantitativ restriktion, jfr. art. 30.77

Det påhviler både MA og domstolene — ex officio — i de sager, de får
forelagt, at påse, at MT ikke har handlet i strid med fællesskabsretten, sml.
herved 13. Beretning om Konkurrencepolitikken 1983 s. 135.78

(b) Frihandelsaftalelande. EFTA-landene, og deriblandt de nordiske
lande som ikke har ønsket medlemskab i EF, har indgået aftaler om fri han-
del med varer (bortset fra landbrugsprodukter) med Fællesskabet. I det
indbyrdes forhold mellem disse lande gælder stadig EFTA-Konventionen.
Frihandelsaftalerne indeholder bestemmelser, bl.a. om statsstøtte, forbud
mod handelshindringer og konkurrencebegrænsninger, som svarer til bestem-
melserne i Rom-traktaten, men har ikke optaget dennes bestemmelser om
etableringsfrihed, tjenesteydelser og kapitalbevægelser. Anvendelsesområdet
for konkurrencebestemmelserne, men ikke for Traktaten i øvrigt, er således
for så vidt angår varehandel udvidet til også at omfatte frihandelslandene.

Frihandelsaftalerne er stort set enslydende. De indeholder bl.a. en be-
stemmelse, som sammenfatter indholdet af Traktatens art. 85, 86 og 90.
I aftalen med Sverige (SFS 1972:698 art. 23) har bestemmelsen denne ordlyd:

75 MTMK 1981/604, 1983.396 og 1986.231 (Toyta). Sagen om mærkebinding er
omtalt af Sølvkjær s. 29, s. 176 med note 1 og s. 354 f. I MTMK 1986.231 var mær-
kebindingen en af MT's begrundelser for at kræve bilimportører med en væsentlig
markedsandel registreret efter Monopollovens § 6, stk. 2. Et registreringskrav af denne
art, der muliggør løbende overvågning, jfr. § 7, stk. 2, er næppe i strid med forordningen,
og spørgsmål herom blev da heller ikke rejst under sagen.

76 Både EKSF og Euratom-traktaten indeholder særlige konkurrenceregler, der
afviger fra Rom-traktatens, jfr. herved dennes art. 232. — I Sverige er den nødvendige
harmonisering sket ved en særlig lov, CECA-lagen (SFS 1972:762), jfr. Martenius s. 352 f.

77 Se nærmere EF-Karnov s. 133 og Supplement hertil (1978—84) s. 1152 samt
Monopoler og Priser s. 42 ff.

78 Af Torben Jensens kommentar i UfR 1983B.270 til UfR 1983.379 fremgår, at
Højesteret har antaget, at spørgsmålet om forelæggelse efter art. 177 afgøres ex officio.
Det må formentlig antages, at også spørgsmålet om anvendelse af EF-ret, f .eks. ugyldig-
hedsreglen i art. 85(2), er undergivet et officialprincip, jfr. herved den diskussion Tor-
ben Jensen henviser til s. 270 note 11. Sml. om anvendelsen af fremmed ret Gomard:
Civilproces, 2. udg. s. 299 ff.
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1. Följande förfaranden är oförenliga med detta avtals störningsfria tillämpning i
den mån de är ägnade att påverka handeln mellan Sverige och gemenskapen
i. överensstämmelser mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samord-

nade förfaranden mellan företag, vilka har till syfte eller följd att konkurrensen i
fråga om produktion av och handel med varor hindras, inskränkes eller förvanskas;

ii. missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning inom de av-
talsslutande parternas hela område eller en väsentlig del därav;

iii. offentliga stödåtgärder som förvanskar eller hotar att förvanska konkurrensen genom
att gynna vissa företag eller viss produktion.
2. Om en avtalsslutande part anser att ett visst förfarande är oförenligt med denna

artikel, kan parten vidtaga lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som
anges i art. 27 (om den blandede Komité).79

Fortolkningen af denne bestemmelse i frihandelsaftalerne er af væsent-
lig betydning. Fællesskabet har i en erklæring, der er føjet til aftalen, ud-
talt, at det vil fortolke art. 23 på grundlag af Rom-traktatens art. 85, 86
og 90 og af den praksis, som har udviklet sig i Fællesskabet. I Kupferberg-
sagen (sag nr. 104/81, Saml. 1983.3641) antog Domstolen, at den til Trak-
tatens art. 95 om forbud mod diskriminerende afgifter svarende bestemmelse
i frihandelsaftalen med Portugal er direkte anvendelig i Fællesskabet. Det
ligger herefter nær at antage, at også de andre bestemmelser i frihandelsafta-
lerne, der svarer til direkte anvendelige bestemmelser i Rom-traktaten,
ligeledes er direkte anvendelige i Fællesskabet.80 Bestemmelser som art. 23
vil således være at lægge til grund både i konkurrencesager, der behandles
af fællesskabets og af medlemslandenes myndigheder. Fortolkningstvivl i
sådanne sager for nationale myndigheder kan eller skal formentlig forelægges
for Domstolen efter art. 177 eller dennes analogi.

Retsstillingen både med hensyn til fortolkning og håndhævelse af han-
delsaftalerne i de lande, som har indgået aftale med Fællesskabet om fri-
handel, afhænger i første række af det pågældende lands ret. I Sverige ud-
talte departementchefen i propositionen om ratifikation af frihandelsaftalen
som sin opfattelse, at Sverige vel ikke er bundet af den tolkning som Fæl-
lesskabet kommer frem til, men at Traktatens regler om konkurrencebe-
grænsning er i god overensstemmelse med svensk lovgivning og praksis på
dette område (prop. 1972:135 s. 50).81 Det samme er formentlig tilfældet

79 Sveriges-aftalen er aftrykt i EF Karnov, 2. udgave 1978.716—718.
80 Sml. herved Claus Gulmann: Handelshindringer i EF-retten s. 488 ff, EF-

Karnov, Supplement 1978—84 s. 1379 f, Göran Lysén i SvJT 1986.500 f og Groeben
m.fl.\ Kommentar zum EWG-Vertrag art. 113 Anm. 47 a—c.

81 Jfr. Dahlström och Söderbäck: Sveriges avtal med EEC, 1972, SOU 1978:9
s. 174 f, Stenberg: Studier i EG-rätt, 1974, s. 224 og Bernitz: Internationell marknads-
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i Finland og Norge.82 Det må antages, at EFTA-landenes myndigheder vil
administrere deres nationale konkurrenceregler således, at de forpligtelser,
som landene har påtaget sig ved frihandelsaftalerne, bl.a. art. 23, vil blive
opfyldt og bl.a. efterleve bestemmelser svarende til Traktatens art. 85—90.
Disse bestemmelser, således som de er fortolket og suppleret i Fællesskabet,
er vistnok ikke fraveget i EFTA-landene, selv om bestemmelserne dér er
indpasset i en anden mere begrænset sammenhæng, sml. herved Polydor
v. Harlequin Records (Saml. 1982.329, omtalt af Korah s. 29 f (nr. 2.4.))

Frihandelsaftalernes bestemmelser er næppe umiddelbart anvendelige i
EFTA-landene.83 Ulf Bernitz har betegnet den umiddelbare anvendelighed
af art. 23 i Fællesskabet som en julegave til svensk næringsliv!84

EFTA-landene har alle en betydelig samhandel med Fællesskabets med-
lemslande. Fællesskabsretten har derfor væsentlig betydning for EFTA-
landene. Den muligvis endnu manglende umiddelbart bindende virkning i
EFTA-landene er uden større betydning for disse landes eksportvirksom-
heder, fordi Fællesskabet gør en udstrakt anvendelse af effektdoktrinen.
Enhver konkurrencebegrænsning, som påvirker samhandelen med et eller
flere medlemslande og som strider mod fællesskabsretten, kan føre til
ikendelse af bøder af Kommissionen og Domstolen. Som et eksempel på
indskriden over for aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder,
der alle er hjemmehørende uden for EF, kan sagen om Cellulose nævnes.
Alle de 43 producenter, som blev ikendt bøder af Kommissionen, havde
hjemsted uden for fællesskabet, bl.a. 12 i Finland, 11 i Sverige og 1 i Norge.
I afgørelsens præmis nr. 80 er fremhævet, at frihandelsaftalerne ikke ude-
lukker denne vidtrækkende anvendelse af effekt-doktrinen, jfr. EFT 1985
L 85/1 af 26. 3. 85. Kommissionens afgørelse er imidlertid af de finske virk-

rätt, 1980, s. 67 ff, om muligheden af af håndhæve internationale overenskomster,
herunder frihandelsaftalen med Fællesskabet.

Regeringen har hjemmel til at gribe ind over for konkurrancebegrænsninger, der
har virkning uden for Sverige, jfr. bestemmelserne i 12 § KL og 12 § UL samt dertil Mar-
ten ius s. 324 f og s. 440 f.

82 Jfr. herved Gundersen og Bernitz: Norsk og internasjonal markedsrett, 1977,
s. 77 ff og s. 254 ff.

83 Jfr. således for så vidt angår Schweiz og Østrig Peter Blok i TfR 1981.154. An-
derledes — men næppe rigtigt — for så vidt angår Sverige Lidgaard: Sverige — EEC
och Konkurrencen, Lund 1977.

84 Bernitz i Affärsrätt 1985:9 s. 5. I en rapport til et seminar i Helsingfors i 1984
betitlet »EEC law and nordic commercial relations with the communities» udtaler Ber-
nitz håb om, at afgørelsen i Kupferberg må blive efterfulgt af en tilsvarende udvikling
både i Sverige og i andre EFTA-lande.
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somheder indbragt for domstolen, idet det bl.a. gøres gældende, at effekt-
doktrinen (eller territorialprincippet med konstruktiv nærværelse ikke er en
bestanddel af fællesskabsretten (EFT 1985 C 127/6 af 24. 5. 85). Domstolens
afgørelse foreligger endnu ikke, sml. nedenfor ved note 104. Se også Gus-
tafsson og Coyet: EG's konkurrensrätt, 1986, s. 161ff.

Kommissionen kan afkræve virksomheder oplysninger og kan med
bistand af de nationale myndigheder i medlemslandene, jfr. for Danmarks
vedkommende lov nr. 505 af 25. november 1972, foretage undersøgelser i
virksomheder, jfr. nærmere Rfo nr. 17/62 art. 11 —14. Det er ikke endeligt
afklaret, hvordan Kommissionen kan skaffe sig fornødne oplysninger fra
virksomheder med sæde i frihandelsaftalelande, jfr. Kerse no. 3.12, 4.05
og 8.08.85

De lande, som er medlemmer af EF og de lande, der alene har indgået
en frihandelsaftale med EF, har en forskellig retlig stilling, men der er dog
med de forskelle i henseende til myndighedskompetencer og medvirken i
Fællesskabets myndigheder, som følger af stillingen som medlemsland i EF
eller som partner i en frihandelsaftale med EF, en betydelig lighed for så
vidt angår retstilstanden på konkurrencerettens område: der gælder ved siden
af hinanden to retssystemer, det nationale system og Fællesskabets regler,
for så vidt angår handel der påvirker forholdet til andre europæiske lande.

2.3. Den nationale og den fælles konkurrencerets sameksistens

2.3.1. Nationale opgaver. Ønskemålet for ordningen af forholdet mellem
det fælles og de nationale konkurrenceretssystemer er en hensigtsmæssig
koordination af de materielle regler og en praktisk arbejdsdeling mellem myn-
dighederne i Fællesskabet og i de berørte lande, være sig medlemmer eller
aftalepartnere. Fællesskabets og medlemslandenes ret har samme mål:
effektivitet og velfærd så vidt muligt gennem fri konkurrence og i øvrigt
ved fjernelse af skadelige konkurrencebegrænsninger. Kommissionen har
udtalt ønske om, at de nationale myndigheder i fremtiden i et betydeligt
omfang vil medvirke ved håndhævelsen af Fællesskabets konkurrenceret.
Så vidt vides har (endnu) ingen lande overvejet at udforme deres konkur-

85 Sml. Erik Nerep: Festskrift til Bernitz 1986 s. 69 og 75. — Kommissionen kan
formentlig kræve sig de fornødne oplysninger meddelt via den blandede komité, jfr.
Sveriges aftale art. 27(3)(a). — Et frihandelslands udstedelse af forbud efter en lovgivning
svarende til den danske Lov om begrænsning af danske rederes adgang til at afgive
oplysninger til udenlandske myndigheder nr. 254 af 8. juni 1967 ville formentlig være
uforeneligt med frihandelsaftalen.
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rencelov som en lov, der alene angår forhold uden (væsentlig) betydning
for samhandelen med andre medlemslande og med frihandelsaftalelande.

Den beskrivende del i Betænkning nr. 1075/1986 (kap. 1—4) omtaler de konkur-
renceretlige EF-regler (s. 104—110) og den faktisk skete internationalisering af erhvervslivet
(s. 143—152), men argumentationen i den retspolitiske del (kap. 5—9) er næsten helt
uberørt af de ændringer, der er sket som følge af Danmarks medlemskab fra 1. januar
1973 af EF, den gennemførte vidtgående frigørelse af kapitalbevægelser til og fra Dan-
mark og planen om endelig virkeliggørelse af et indre marked inden 1992. Det udtales
dog s. 268 i tilslutning til præmisserne i MA's kendelse i MTMK 1984.238 om Raack-
mans fabrikker (også omtalt s. 252 f), at danske virksomheder gradvis er blevet stillet
i en anden konkurrencesituation, end da Monopolloven blev vedtaget.

Konkurrencemyndighederne både i Danmark og vistnok også i andre
medlemslande har hidtil begrænset sig til at undgå konflikter mellem fælles
og national konkurrenceret og har i øvrigt opretholdt den hidtidige retstil-
stand både regler og praksis. MA har dog i en enkelt afgørelse ved af-
grænsningen af det relevante marked lagt vægt på, at Danmark er deltager
i EF, og at det fælles marked er i stadig udvikling mod et helt frit indre
marked, jfr. MTMK 1984.238 (Raackmanns fabrikker). Denne afgørelse bør
være retningsgivende for vurderingen af det relevante marked i fremtiden,
jfr. således også Betænkning nr. 1075/1986 s. 268. I en næsten samtidig
kendelse i MTMK 1984. 108 (Danpo) fandt MA dog at burde bortse fra
potentiel konkurrence og alene at lægge vægt på den aktuelle markedsandel.
Denne sidste afgørelse er imidlertid — som adskillige andre — præget af
den kunstige bedømmelse, der, som praksis har udviklet sig, skal foretages
i sager om anmeldelsespligt af enkelte virksomheder. Efter Monopollovens
§ 6, stk. 2, skal »enkeltvirksomheder og sammenslutninger, som udøver eller
vil kunne udøve en væsentlig indflydelse på pris-, produktions-, omsætnings-
eller transportforhold i hele landet eller inden for lokale markedsområder,
anmeldes, når tilsynet fremsætter krav derom». Bestemmelsen, der forår-
sager megen unyttig besvær, foreslås i Betænkning 1075/1986 afløst af en
adgang for MT til at pålægge virksomheder — være sig markedsdominerende
eller ikke — pligt til løbende at indsende oplysninger om konkurrencefor-
holdene til tilsynet (Betænkningen s. 212—214 og s. 278 f).

Grundtrækkene i EF's myndighedsstruktur og materielle konkurrence-
ret er lagt fast i Traktaten. Reglerne i Traktaten må i hvert fald på kortere
sigt betragtes som en given størrelse. Dette er en følge af Fællesskabets
størrelse, dets politiske og økonomiske betydning og beslutningsprocessernes
karakter. Samordningen af den nationale og den fælles ret må på EF's side
ske ved råds- og kommissionsforordninger, og i medlems- og frihandelslande
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ved ændringer af de nationale retsordninger.86 Konkurrencebegrænsninger,
som har en vidtrækkende betydning for det danske samfund, vil som oftest,
hvadenten begrænsningen skyldes aftale eller en enkeltvirksomheds domi-
nans, være af betydning for handlen mellem medlemslandene, således som
dette kriterium forstås i fællesskabsretten, og dermed være undergivet den
fælles ret. I hvert fald i et mindre land som Danmark kan væsentlige dele
af et marked sjældent være upåvirket af forholdet til omverdenen. Det ville
være naturligt, om indgreb mod konkurrencebegrænsninger, der ikke alene
har virkning lokalt, gennemføres på grundlag af de materielle fælles regler,
også når de kan foretages og faktisk foretages af nationale myndigheder.

En rationel national konkurrenceret, der skal respektere de retlige
grænser, som består i kraft af EF-retten og dens forrang, må stille sig det
spørgsmål, hvilke opgaver der i fremtiden vil være behov for at søge løst
i nationalt regie, d.v.s. af nationale myndigheder efter materielle nationale
regler. Fællesskabet begrænser opgaverne for en national konkurrenceret.
Enkelte professioner er ikke i væsentlig grad udsat for udenlandsk kon-
kurrence på grund af deres særegne nationale karakter. Aftaler i sådanne
professioner er enten forbudt efter art. 85 eller bør kontrolleres efter Mo-
nopolloven. I det europæiske marked har næppe nogen dansk virksomhed
en dominerende stilling, og Danmark er ikke en sådan afgrænset del af
markedet, at høj andel af det danske marked i sig selv er udtryk for domi-
nans. Sættes prisen op, rykker konkurrenterne ind. Også potentiel kon-
kurrence kan være effektiv, sml. herved bl.a. 13. Beretning (1983) no. 55.
De nationale grænser har stadig politisk, administrativ og kulturel betyd-
ning, men deres økonomiske betydning svinder nu — bortset fra de be-
sværligheder der følger af forskelle i afgiftsniveau — hastigt bort.

De arbejdsopgaver, der falder bort, bør ikke erstattes af en forstærket
indsats i sager af mindre betydning eller af lokal karakter. En sådan nid-
kærhed ville gøre mere skade end gavn.87

86 Væsentligt nye generelle retningslinier kræver vedtagelse i Rådet med kvalificeret
flertal (art. 87). Kommissionen modtager råd og støtte fra medlemslandenes konkurrence-
myndigheder, som beskrevet bl.a. i kapitlet »Involvment of national authorities» i Kerse:
EEC Antitrust Procedure. Det rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål er
omtalt i Kommissionens årlige beretninger om Konkurrencepolitikken (i 15. Beretning
for 1985 nr. 5 og 6).

87 Monopolloven åbner i princippet adgang til at skride ind over for enhver pris og
ethvert kontraktsvilkår, der findes at kunne betegnes som urimeligt. Der er imidlertid
næppe behov for myndighedsindskriden over for priser på produkter, der er uden betyd-
ning for prisniveauet eller over for kontraktsvilkår for levering af sådanne ydelser. En
sådan »undergrænse» for indgreb er ikke altid blevet respekteret. I MTMK 1986.129 var
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Tilbage som naturlige opgaver for den nationale ret og myndighed står
— aktiv og konstruktiv deltagelse i udviklingen af den materielle fælles kon-

kurrenceret og i håndhævelse af denne ret,
— opretholdelse af et beredskab over for skadevirkninger for nationale virk-

somheder som følge af imperfekt funktion af konkurrenceretten i EF
eller i andre lande,

— konkurrenceovervågning af detailhandel og håndværk både som købere
og som sælgere, og

— konkurrenceovervågning af brancher, markeder eller virksomheder der
på grund af deres begrænsede økonomiske betydning eller lokale karakter
ikke er udsat for væsentlig konkurrence.88

Antallet af »lukkede» brancher og markeder er ikke stort. Både aktuel
og potentiel konkurrence må tages i betragtning i markedsanalyser. Den
potentielle konkurrence bliver virksom, hvis prisen er attraktiv. En »over-
pris» svarende til normale transportomkostninger kan ikke begrunde indgreb,
sml. Danpo-sagen MTMK 1984.108 og afgørelserne om cement refereret
i Kommentarerne til Monopolloven af Fr. Jensen m.fl. s. 244 og af Sølv-
kjær s. 252 f. Tilbage står navnlig brancher, der som f.eks. nogle liberale
erhverv — i regle eller i praksis — stiller krav om sprogkundskab, national
uddannelse og dyb fortrolighed med det lokale eller nationale marked, og

således rimeligheden af, at et vagtselskab forbeholdt sig ejendomsretten til sine alarman-
læg, jfr. herved UfR 1985.589 H, optaget til en indgående prøvelse. MA ophævede på-
læg om forhandling, da vilkåret ikke fandtes urimeligt — og undgik således at skulle
udtale sig om en eventuel undergrænse. Kommissionens »Bagatehneddelelse», senest af
3. september 1986 (EFT 1986 C 231/2 af 12. 9. 86), omfatter kun »aftaler af ringe betyd-
ning» (minor agreements) og kriteriet efter meddelelsen — samlet markedsandel højst
5 °/o og samlet omsætning højst 200 mio ECU — er uanvendeligt for .så vidt angår al-
mindelige kontraktsvilkår. Tanken de minimis non curat lex har imidlertid værdi på hele
konkurrencerettens område. Monopolloven bør ikke udvikle sig til en »Avtalsvillkors-
lag», (sml. om denne lov Bernitz: Standardavtalsrätt, 3. uppl. s. 64—80).

88 Kommissionens Bagatelmeddelelse af 1986 pkt. 14 lyder således:
»Det relevante geografiske marked vil være mindre end hele fællesmarkedet, især når

— kontraktproduktets art og karakteristika, f.eks. store transportomkostninger i for-
hold til produktets værdi, begrænser varens bevægelighed, eller

— kontraktproduktets frie bevægelighed hæmmes på grund af statslige indgreb, der
begrænser adgangen til nationale markeder, såsom kvantitative restriktioner, væsent-
lige forskelle i beskatning eller ikke-toldmæssige handelshindringer, f.eks. typegod-
kendelser eller sikkerhedskrav. I så fald kan en medlemsstats område betragtes som
det relevante geografiske marked. Dette vil dog kun være berettiget i de tilfælde, hvor
sådanne hindringer ikke kan overvindes med en rimelig indsats og acceptable om-
kostninger.»
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som derfor ikke er og næppe heller vil blive udsat for en alvorlig interna-
tional konkurrence. Det er et hensigtsmæssighedsspørgsmål, i hvilket om-
fang sådanne branchers aftaler om pris, annoncering m.m. bør undergives
konkurrenceretten eller bør kontrolleres i forbindelse med andet offentligt
tilsyn med branchen. Eksempler på sådanne erhverv er advokater og ejen-
domsmæglere.

2.3.2. Fælles opgaver. I et internationalt erhvervsliv er også konkurrence-
begrænsninger af international karakter. En bekæmpelse af skadelige kon-
kurrencebegrænsninger på en hensigtsmæssig måde er derfor ofte kun mulig
i et samvirke som i EF mellem et større antal lande.

En fri eller friere konkurrence i sø- og luftfart kan f.eks. kun etableres
i internationalt samarbejde. Transportsektoren er særlig omtalt i Rom-
traktatens art. 3, litra e og i 74—84, og er i øvrigt undergivet Traktatens
almindelige bestemmelser, herunder art. 85, 86 og 90, hvor disse ikke, som i
art. 61(1) om tjenesteydelser, er fraveget. I Rfo nr. 1017/68 er der givet be-
stemmelser om transport med jernbane, ad landeveje og indre vandveje.89

Sø- og lufttransportens forhold er under overvejelse i EF, som det bl.a. frem-
går af dagspressen og af Kommissionens årlige beretninger om konkurrence-
politikken.90 De mindre landes interesser er af en sammensat karakter.
Stærkere konkurrence fører til billigere priser på person- og godstransport.
Fri konkurrence, social Darwinisme om man vil, kan føre til de stærkes sejr
over de svage. En del danske hjemmemarkedsindustrier har måttet give op,
efter at grænserne er blevet åbnet, men et sådant resultat er næppe accepta-
belt for erhverv, der har karakter af public utilities og udgør vitale led i lan-
dets økonomiske fundament. Afviklingen af konkurrencebegrænsninger bør
f.eks. ikke ske på en sådan måde, at deres nationale luftfartsselskaber
trænges ud af markedet. En tilfredsstillende løsning kan kun findes i inter-
og supranationalt regie.91

Rom-traktatens og Frihandelsaftalernes konkurrenceregler omfatter også
offentlige og koncessionerede virksomheder, jfr. nærmere Traktatens art.
37 og 90 og frihandelsaftalernes art. 23. Den danske Monopollov gælder
derimod — modsat den svenske KL — kun for private erhvervsvirksomheder,
for hvilke prisforhold og erhvervsudøvelse ikke i henhold til særlig hjem-

89 En kort oversigt over indholdet af disse regler findes i Fællesmarkedets kon-
kurrenceregler s. 136—142.

90 Senest 15. Beretning for 1985 s. 43 ff og s. 73 ff.
91 Sml. herved Egil Bakke's foredrag om Samferdselspolitikken, trykt i 1986 som

nr. 4 i serien Marked og konkurranse, udgivet af Prisdirektoratet.



428 Bernhard Gomard

mel bestemmes eller godkendes af det offentlige, jfr. Monopollovens § 2.92

I Betænkning nr. 1075/1986 foreslås en forsigtig åbning af mulighed for
at anvende Konkurrenceloven på visse koncessionerede virksomheder, jfr.
nærmere s. 328—341. Betingelsen i Traktatens art. 90(2) om påvirkning af
samhandelen mellem medlemsstaterne er for så vidt angår disse virksomheder
formuleret således: »udviklingen af samhandelen må ikke påvirkes i et så-
dant omfang, at det strider mod Fællesskabets interesse».93

Etableringsfrihed, adgang til at drive virksomhed på lige vilkår og frie
kapitalbevægelser er nu for en væsentlig del gennemført i EF. I løbet af nogle
år vil harmoniseringen og fri markedsadgang formentlig blive yderligere ud-
bygget i den finansielle sektor — banker, sparekasser, forsikringsselskaber og
realkreditinstitutioner. Konkurrencereglerne i art. 85—90 omfatter også dette
område.94 Frihandelsaftalerne omfatter ikke den finansielle sektor, men
lande, der ikke er medlemmer af EF, men har samkvem med Fællesskabet,
berøres også dette område af Fællesskabets regler i kraft af effektdoktrinen.
Skibene i en P & I Club (Protection and Indemnity) arbejder world wide,
og en afgørelse som Kommissionens fritagelse — efter at visse ændringer
var gennemført — efter art. 85(3) af en International Group Agreement
(IGA) mellem 17 P & I Clubs har således betydning både i og uden for
EF.95

Aftaler om renter og om forsikringspræmier er i strid med art. 85(1).
I en lidt tidligere afgørelse også fra 1985 — den første, hvor art. 85 blev
bragt i anvendelse på forsikring — havde Kommissionen fundet, at en an-
befaling fra det tyske Verband der Sachversicherer til sine (tyske) medlem-
mer af præmieforhøjelser på 10—30 % var en overtrædelse af art. 85(1),
og at fritagelse efter art. 85(3) var udelukket, fordi anbefalingen fandtes

92 Se om Monopolloven Sølvkjær s. 87 f f og om KL Martenius s. 82 f — IATA's
tariffer er anmeldt til MT's register i medfør af Monopollovens § 6, jfr. MA's kendelse
i MTM 1961.193. Kendelsen, der er kort omtalt i Sølvkjær s. 58, tager formentlig kun
stilling til effektdoktrinen (ikke til § 2, stk. 2). Kendelsen tager — af gode grunde —
ikke stilling til, om en parallel registrering efter Monopollovens §§ 6 og 7, stk. 2, er forenelig
med fællesskabsretten, f.eks. med en fritagelse efter art. 85(3).

93 Se herved Groeben m.fl.: Kommentar zum EWG-Vertrag, 3. Aufl. art. 90 Rd
nr. 42—46.

94 Således udtrykkeligt Kommissionen i 14. Beretning nr. 74 om bankers virksom-
hed og forsikring. — Domstolen har i domme af 4. december 1986 bl.a. fastslået, at
Traktatens art. 59 og 60 om tjenesteydelser også gælder om forsikring.

95 EFT L 276 af 31. 12. 1985. Kort referat i 15. Beretning nr. 69. — Et indgreb i
IGA på grundlag af national ret ville formentlig — på grund af fællesskabsrettens forrang
— savne hjemmel.
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at gå langt ud over de naturlige rammer for et teknisk samarbejde om
skadestatistik og lign.96 Selskaberne bør fastsætte deres præmier hver for
sig. Dette forstærker konkurrencen. Der lader sig næppe finde et naturligt,
selvstændigt arbejdsfelt for nationale konkurrencemyndigheder på disse om-
råder.97

Aftaler og systemer, der bygger på en markedsopdeling, markedsdif-
ferentiering eller -diskriminering, som følger de nationale grænser i EF's
område, er genstand for Kommissionens vågne og kritiske opmærksomhed
og modarbejdes formentlig efter omstændighederne også stærkere, end
ønsket om at fremme konkurrencen kan bære, fordi forskelsbehandling efter
nationalitet hæmmer den økonomiske integration, som er et overordnet mål
for EF.98 Allerede i Grundig-Consten-sagen (Samml. 1966.322, 389) udtalte
Domstolen, at aftaler, der »umiddelbart eller middelbart, faktisk eller
potentielt er egnet til at sætte handelens frihed mellem medlemsstater i fare
på en sådan måde, at virkeliggørelsen af målet om et fælles mellemstatsligt
marked kan blive skadet», er uacceptable.99 Kampen mod opdelinger af det
fælles marked er siden fulgt op på mange områder. Kommissionen har så-
ledes forbudt fabrikanter af landbrugsmaskiner, Deere and Company i 1984
og Sperry New Holland i 1985 at opdele markedet ved hjælp af klausuler
om eksportforbud.100 Et andet eksempel er en aftale om markedsdeling

96 EFT L nr. 35 af 7. 2. 1985.
97 Banker, sparekasser og forsikringsselskaber er undergivet Monopolloven. Til-

synet udøves imidlertid ikke af MT, men af de særlige Bank- og sparekassetilsyn og
Forsikringstilsyn, jfr. Monopollovens § 3 og Sølvkjærs. 95—97. Realkreditinstitutioner
er næppe undergivet Monopolloven, jfr. dennes § 2, stk. 2 in fine.

98 Der består stadig betydelige prisforskelle på adskillige områder mellem med-
lemslandene. Internationale prissammenligninger er imidlertid vanskelige at gennemføre.
Spørgsmålet, om og i hvilket omfang forskelle i priser og salgsvilkår i forskellige lande
er begrundet i forskelle i løn, energipriser eller andre omkostninger, i afgiftsforskelle
eller har en anden rimelig grund, kan i hvert fald kun besvares på grundlag af indgående
undersøgelser. Som harmoniseringen i EF skrider frem, og som alle skranker for parallel-
import fjernes, vil prissammenligninger formentlig få stigende betydning som indikator
for uacceptable overpriser.

99 Sagen er omtalt i alle fremstillinger af EF-ret, bl.a. i Fællesmarkedets konkur-
renceregler s, 7 f og Fejø: Monopolret og marked s. 283 ff.

100 EFT L 35 af 7. 2. 1985 (14. Beretning no. 67), EFT L 376 af 31. 12. 1985
(15. Beretning no. 56) og andre afgørelser omtalt i Fejø: Monopolret og Marked
s. 290—296. Forhandlerne af landbrugsmaskinerne, deriblandt DOMI i Danmark, var
i princippet strafskyldige til bøde efter Rfo nr. 17/62 art. 15(2), ligesom producenterne,
men slap i modsætning til producenterne fri, fordi Kommissionen fandt, at deres med-
virken var af en uselvstændig og underordnet karakter, sml. Kerse: EEC Antitrust
Procedure s. 171 ff især s. 175 med note 106.
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mellem producenter af brintoverilte, jfr. EFT L 35 af 7. 2. 1985. Bestem-
melser i f or handler kontrakter og lign. om forbud mod parallelimport er i
strid med art. 85(1), jfr. Kommissionens afgørelse i EFT 1982 L 161/18 af
12. 6. 82 (Hasselblad).

Konsekvenserne af ophævelsen af geografiske grænser rækker vidt. Det
er f.eks. »Kommissionens politik, at garantiordninger ikke må anvendes til
at overtale forbrugerne til ikke at købe uden for det land, hvor de har bopæl,
eller til ikke at købe af virksomheder, der foretager parallelimport», 13. Be-
retning om Konkurrencepolitikken no. 104—106. En fabrikant- eller for-
handlergaranti bør derfor være gældende overalt i Fællesskabet. Fords tyske
forhandlere og autoriserede værksteder var derfor ikke berettiget til at nægte
at udføre garantiarbejder på genimporterede tyske f ordvogne eller til at opnå
samme resultat ved at begrænse garantien til kun at gælde for arbejde udført
på den sælgende forhandlers værksted, jfr. også 12. Beretning 1982 no. 77.

Effektdoktrinen, der går ud på, at fællesskabsrettens materielle konkur-
renceregler i princippet er gældende for konkurrencebegrænsende adfærd,
som har eller kan få virkninger inden for fællesskabets område, giver i rea-
liteten på grund af Fællesskabets størrelse konkurrencereglerne betydning
world wide. En aftale mellem sammenslutninger af japanske og franske
kuglelejefabrikanter om forhøjelse af priserne på japanske kuglelejer ikke
alene i Frankrig, men også i det øvrige Europa, fordi franskmændene følte
sig generet af reeksport bl.a. via Tyskland, var ugyldig, jfr. art. 85.101 Et
andet eksempel er Kommissionens forbud mod en aftale mellem Siemens
og Fanuc (Japan) om salget af de af parterne producerede numerisk styrede
maskiner. Aftalen gik ud på, at Siemens skulle have eneforhandlingsret i
Europa og Fanuc i Asien. Priserne i Europa var 1/3 højere end priserne
i Japan.102 I en sag om en verdensomspændende markedsordning, som var
vedtaget i the Zinc Producer Group omfattende bl.a. produktionskontrol,

Parallelimport hindres ikke af varemærker eller patenter, jfr. nærmere Blok:
Patentrettens konsumtionsprincip navnlig s. 171 ff og s. 186 ff og udvikling i EF's praksis
Korah s. 83 ff.

101 Jfr. EFT 1974 L 343/19, hvor det bl.a. siges, at enhver begrænsning i import
fra Japan i givet fald må ske ved et offentligretligt dekret. Sagen er omtalt i Korah
s. 29 (nr. 2.4.), Kerse 8.03 og Fejø: Konkurrenceret og EF s. 97.

102 EFT L 376 af 31. 12. 1985 (kort referat i 15. Beretning 1985 nr. 54). Be-
tingelserne for gruppefritagelse af eneforhandlingsaftaler var ikke opfyldt. Denne fri-
tagelse er ikke anvendelig, hvor »producenter af indbyrdes konkurrerende varer overdrager
eneforhandlingen af disse varer til hinanden» (Kfo nr. 67/67 art. 3(l)(a). Bestemmelsen
er lidt ændret i efterfølgeren Kfo nr. 1983/83 art. (3)(l)(a) omtalt i Fællesmarkedets Kon-
kurrenceregler s. 67).
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prisfastsættelse og støtte af prisen på zink på London Metal Exchange (en
verdensbørs for andre metaller end jern), pålagde Kommissionen gruppens
europæiske firmaer bøder. De oversøiske firmaer gik fri, da deres deltagelse
i ordningen ikke fandtes at have haft direkte og væsentlige virkninger inden
for Fællesskabet.103 Som et eksempel på indskriden over for aftaler eller
samordnet praksis mellem virksomheder, der alle er hjemmehørende uden
for EF, kan sagen om cellulose nævnes.104 Kommissionen fandt, at der
mellem fyrretyve producenter af cellulose bestod en indbyrdes forståelse om
en prispolitik, som stred imod art. 85. Alle virksomhederne havde hjemsted
uden for Fællesskabet bl.a. i Finland, Norge og Sverige. Kommissionen anså
sig beføjet til at pålægge deltagerne i aftalen bøder efter reglerne i Rfo 17/62.
Kommissionen understregede (i præmis no. 80), at frihandelsaftalernes art.
23 ikke udelukker eller begrænser anvendelsen af effektdoktrinen. I den 14.
Beretning om Konkurrencepolitikken (1984) no. 60 udtalte Kommissionen
med henvisning bl.a. til cellulosesagen, at den vil hævde sin jurisdiktion over
non-EF virksomheder, når disse virksomheders aktiviteter har en direkte og
væsentlig virkning på konkurrence og handel inden for EF. Dette er udtryk
for den politik, som er betydningsfuld, således som verdenshandelen fore-
går nu om dage, at alle virksomheder, som vil gøre forretning uden for EF,
må respektere Fællesskabets konkurrenceregler på lige vilkår, uanset hvor
de har deres hjemsted, sml. ovenfor efter note 84.

Fra området for praksis under art. 86 kan som illustrerende eksempler
nævnes den allerede ovenfor ved note 30 nævnte Akzo-sag om indgreb mod
predatory pricing (EFT 1985 L 374, 31. 12. 85 — sagen er indbragt for dom-
stolen) og en sag mod IBM, der blev afsluttet ved, at IBM afgav en for-
pligtelseserklæring (trykt i Bulletin Kommissionen 1984 (no. 10) s. 93 ff),
hvorefter IBM vil offentliggøre oplysninger, som gør det lettere for andre
producenter at levere kompatibelt udstyr, jfr. 14. Beretning (1984) nr. 94
og 95. I en sag mod United Brands Company fandt Kommissionen, at
priserne på Chiquita bananer i Danmark og i Benelux var urimeligt høje
(excessive) ud fra sammenligninger med priserne i Irland, priserne på andre
mærker og priserne på bananer uden mærke. Afgørelsen blev ophævet af

103 EFT L 220 af 17. 8. 1984 (kort referat i 14. Beretning 1984 nr. 55). Kommis-
sionen har — måske påvirket af § 4 GWB om Strukturkrisenkartelle — erklæret sig åben
over for arrangementer til eliminering af overkapacitet, såfremt der ikke anvendes
uacceptable midler, såsom fastsættelse af priser, kvoter eller markedsopdeling, jfr. 13.
Beretning om konkurrencepolitikken 1983 no. 56—61 om forholdene på markederne for
zink, syntetiske fibre og nogle petrokemiske produkter.

104 EFT 1985 L 85/1 (kort referat i 14. Beretning nr. 56).
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Domstolen, da Kommissionen ikke havde analyseret United Brands om-
kostningsstruktur.105 I 1980 blev en klage fra Sterling Airways over SAS'
billetpris på ruten København—London afvist af Kommissionen, da prisen
ikke fandtes at være urimelig høj, jfr. 10. Beretning nr. 136—138.

II. Theser til debat

7. Behov for debat

Hensigten med omtalen i afsnit I af nogle af konkurrencerettens grund-
spørgsmål har ikke været at producere et forstudie til dele af en afbalanceret,
neutral lærebog, men at lægge op til debat om, hvorvidt konkurrencen bør
være en af en offentlig myndighed reguleret proces, eller om indskriden bør
begrænses til fjernelse af åbenbare vildskud, og om fællesmarkedsrettens
betydning for den fremtidige udvikling i medlemslandet Danmark og i de
øvrige nordiske lande. Det er af væsentlig betydning for konkurrenceret-
tens fremtid, hvilke grundsynspunkter der accepteres, og hvilke der for-
kastes. Kun få synspunkter på konkurrenceretlige spørgsmål har karakter
af selvindlysende sandheder.

Konkurrenceretten bygger på vurderinger og antagelser om vilkårene for
erhvervslivet. Virkninger af aftaler og fremgangsmåder af forskellig art er
sjældent fuld ud bevist eller helt overbevisende sandsynliggjort gennem verbal
argumentation, empiriske studier eller på anden måde. Helt sikkert er kun,
at teoriens forudsætning om ceteris paribus aldrig er opfyldt. Der er behov
for at formulere synspunkter og prøve dem ved argumentation og debat.

105 Saml. 1978.207. Sagen er omtalt af Fejø: Konkurrenceret og EF, 1980, s. 355—
362 og af Korah s. 135 f. Sidstnævnte forfatter føjer til referatet af sagen bl.a. følgende
kommentar: »Who, other than the market, is to determine the economic value of a pro-
duct? The Court is implying that a firm may be condemned and fined for having charged
a price which the Commission later decides exceeds the economic value of the product.
This is a far cry from the liberal inspiration of the Treaty, and made more serious since,
in United Brands, the Court has treated as dominant a firm subject to substantial com-
petition and with no power over prices. The cost plus approach ignores the function of
pricing as a signal encouraging new entrants. If prices and profits are high, new firms
may be attracted into the market. Many people think that only if natural barriers to entry
are very high, should this »invisible hand» of competition be sacrificed to price regula-
tion. Because of the uncertaintly, pris regulation ex post facto — the condemnation of
pricing in the past — is even more worrying than regulation for the future.»

Excessive pricing i UK og i EF er omtalt af Merkin & Williams s. 152 ff.



Konkurrenceret 433

2. Stat ctr. marked

Afgrænsningen af det relevante marked er af afgørende betydning for
vurderingen af konkurrencesituationen, af markedsandel, antallet af aktuelle
og potentielle konkurrenter og prisfastsættelse. Hvis landegrænsernes be-
tydning som barders to entry er ved at svinde bort, er den hidtil selvfølgelige
opfattelse af vort land som et marked kun relevant i særlige tilfælde som
dem, der er nævnt i Bagatelmeddelelsen af 1986 pkt. 14 (citeret ovenfor i
note 88). En ændret opfattelse vil få som konsekvens, at et betydeligt antal
virksomheder ikke længere antages at være beskyttet mod konkurrence, at
have en dominant position eller at være marktbeherrschend.

3. Symbiosen mellem fællesskabsret og national ret

Disciplinen konkurrenceret er naturligt nok blevet mere intenst be-
arbejdet i Fællesskabet og i store lande end i Danmark, der dels er et lille
land, dels kun er hjemsted for få store virksomheder. Det er en nærliggende
og tillokkende løsning at overlade de store opgaver til fællesskabsretten.
Myndighedssamarbejdet har endnu ikke fundet sin løsning.

4. Gennemsigtighed

Teorier om konkurrencens sande natur er universelle, men konkurrencens
vilkår er forskelligartede og afhængige af mange faktorer. Gennemsigtighed
er af betydning i detailhandelen og er afgørende, hvor handel ønskes afviklet
på grundlag af en prisnotering som på en børs eller på grundlag af tilbuds-
konkurrence som ved auktion og licitation, sml. ovenfor ved note 11.
Gennemsigtighed virker derimod ofte konkurrencedæmpende og kan ten-
dere mod samordnet praksis (concerted practice), hvor et mindre antal store
virksomheder har en betydelig andel af markedet (oligopoli). Overladt til
sig selv er konkurrencen i sådanne markeder ofte meget hård og effektiv.
Indgreb med pålæg bør kun ske, hvor der åbenbart er et væsentligt behov
herfor. Kortvarige fænomener kan ikke begrunde indgreb. Man må affinde
sig med, at der, som Möschel siger, kan opstå »ein Zielkonflikt zwischen
kursfristigen Verbraucherschutzvorteilen und mittel- oder langfristigen Wett-
bewerbsstrukturellen Nachteilen», (Rd nr. 559).

5. Registrering

En registrering af aftaler, som efter Monopollovens § 6, stk. I, bør

28
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opretholdes, eventuelt i en moderniseret form (Betænkning nr. 1075/1986
s. 215 ff). En registrering af større virksomheder, som efter Monopollovens
§ 6, stk. 2, har derimod vist sig at føre til futile stridigheder og spild af
ressourcer. Betænkning nr. 1075/1986 foreslår bestemmelsen ophævet og
henviser MT til at bede om de oplysninger, det mener at have brug for
(s. 212 ff).

6. Priskontrol

I særlige tilfælde, navnlig over for lukkede brancher og på områder, hvor
Danmark — formentlig på grund af ineffektiv konkurrence — er et højpris-
område i EF, er priskontrol på sin plads. Priskontrol bør derimod ikke
udnyttes til en finregulering af priserne i velfungerende virksomheder.
Eksempler på uhensigtsmæssige indgreb kan findes i MTMK 1985.66 (Gam-
mel Dansk) og 1987.000 (cigaretter). Betænkning nr. 1075/1986 s. 295—303
går ind for en nedprioritering af Priskontrol.

7. Konkurrenceret og forbrugerbeskyttelse

Konkurrencelovens generelle og fleksible bestemmelser bør ikke udnyttes
som grundlag for en almindelig censur af kontraktsvilkår. Möschels Ziel-
konflikt bør afgøres til fordel for konkurrencen.

Opgaverne for den nationale konkurrencemyndighed vil formentlig
gradvis skrumpe ind. Måske ville der både kunne opnås besparelser og vin-
des et klarere overblik over en større del af den samlede erhvervspolitiks
mål, midler og resultater ved en sammenlægning af konkurrence- og for-
brugermyndigheder. I Sverige er der sket en vis samling på judicielt niveau
ved afstikningen af kompetenceområdet for MD. I Danmark har Forbru-
gerombudsmanden på nogle områder stækket fortagsamhed og konkurrence
på en måde, som hverken er gavnlig eller forudset i Markedsføringsloven.

PS. Forfatteren er foruden at være professor ved Københavns Universitet
også medlem af MA. I dette oplæg har professoren haft ordet.
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