
 

 

Bødeberegning 

Calculation of fines 

 
 

 
 

 

Cand.merc.(jur)-studiet 

Kandidatafhandling 
 

 

 

_________________________ 

Eva Isager-Sally 

 

Juridisk vejleder:  Jens Fejø 

Økonomisk vejleder:  Jørgen Hemmsen 

 

Afleveringsdato: 14.11.2011 



Bødeberegning 
Kandidat 2011 

Side 1 af 83 

 

Summary 

 

Hard-core cartels are considered as the worst infringement of The Treaty on the Functioning of 

the European Union Article 101(1) (TFEU). These hard-core cartels leads to overcharges and the 

economically loss is estimated to many billion dollars per year by the OECD. The European 

Commission (EC) estimates the overcharges to be within in the range of 10 to 40% with an 

average of 20%. 

 

The EC has the competence to fine companies who are in breach of The Treaty pursuant to 

Regulation 1/2003, art. 23(2)(a) within the limit of 10% of the company's total value of sales. 

The fines issued by the EC have become more and more severe during the years and are 

currently at the highest level ever. When exercising the power to impose fines the EC enjoys a 

wide range of discretion which enables the EC to exercise their power in the pursuit of bringing 

infringements of art.101(1) TFEU to an end.  

 

This thesis analysis the Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 

23(2)(a) of Regulation No. 1/2003 (the Guidelines). The Guidelines are issued in order to ensure 

transparency and impartiality on the method used by the EC but for the calculation of fines the 

EC uses their discretion. Based on the EC's decisions and the European Court of Justice's 

jurisprudence, the analysis purpose is to find out to which extent a company will be able to 

calculate a possible future fine before entering a horizontal hard-core cartel.  

 

Due to the EC's wide discretion the company will have difficulty estimating the fine and in the 

economically part the impact of this insecurity on the company's reflections of participating in a 

hard-core cartel will be analyzed. These reflections will be analyzed by use of game theory in 

order to find out whether the insecurity of the level of fine will strengthen the company's 

incentive compatibility constraints for collusion. At the end of the thesis the theory will be used 

in an example to illustrate the impact of the limited possibility of predicting the fine on a 

company's economically reflections. 
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Del I: Introduktion 

 

Kapitel 1 - Indledning 

 

1.1 Introduktion af emne 

Karteller er aftaler mellem konkurrenter, der har til formål at hindre, fordreje og/eller begrænse 

konkurrencen inden for det indre marked, og anses for at være en af de alvorligste overtrædelser 

af Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) art. 101, stk. 1. 

 

Overtrædelser af EU konkurrencereglerne, der håndhæves af Europa Kommissionen 

(Kommissionen) jævnfør art. 105 TEUF, kan sanktioneres med bøder jævnfør Forordning nr. 

1/20031, art. 23, stk. 2, litra a) med indtil 10% af virksomhedens omsætning. Forordningen 

indeholder ikke oplysninger om, hvordan bøden udregnes, men Kommissionen udstedte første 

gang i 19982 retningslinjer for bødeberegning med henblik på at skabe gennemsigtighed for 

Kommissionens metode for beregning af bøde. Siden 1998 har Kommissionen evalueret og 

revideret disse retningslinjer med nugældende Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 

23, stk. 2, litra a) i forordning nr. 1/2003 fra 20063 (2006-retningslinjerne). 

 

Kommissionens bøder har været stigende over årene og med 2006-retningslinjerne er 

bødeniveauet på det højeste nogensinde. Alene i 2010 og frem til juli 2011 har Kommissionen 

udstedt bøder for overtrædelse af art. 101, stk. 1 TEUF for 3,2 milliarder euro4.  

 

Karteller fører som udgangspunkt til overpriser5, hvorved der opstår et samfundsmæssigt tab, 

idet der ikke konkurreres på markedsvilkår. Hvor stort et tab, der er nøjagtigt er tale om, vides 

                                                 
1
 Rådets forordning (EF) nr 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens 

artikel 81 og 82 (EØS-relevant tekst). EF-Tidende nr. L 001 af 04.01.2003 s. 0001-0025 
2
 Retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel 15, stk. 2, i Rfo nr. 17 og artikel 65, stk. 5 i EKSF-

traktaten (98/C 9/03) 
3
 Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i forordning nr. 1/2003, (2006/C 201/02) 

4
 Kommissionens statistik pr. 12.10.2011 med korrektion for justering sket ved EUD - EUR 3.192.795.432 

5
 Draft Guidance Paper, June 2011, pkt. 122 leder 93% af de undersøgte karteller til overpriser 
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ikke, netop fordi disse aftaler er hemmelige, men anslås af OECD6 til at være mange milliarder 

dollars årligt. Kommissionen har dog på baggrund af kendte karteller antaget, at overpriser i EU 

er mellem 10 og 40% og har et gennemsnit på 20%7. 

 

1.2 Problemformulering 

Virksomheders målsætning er som udgangspunkt profitmaksimering og såfremt en aftale kan 

føre til øget profit, kan dette naturligvis virke tiltrækkende på virksomheder, men 

virksomhederne er nødsaget til at tage en eventuel bøde i betragtning i forbindelse med 

virksomhedens overvejelser angående karteldeltagelse. På baggrund af dette og ud fra 

virksomhedens synsvinkel fremsættes følgende problemformulering. 

 

Juridisk spørgsmål: 

I hvilket omfang med udgangspunkt i Kommissionens 2006-retningslinjer, vil den enkelte 

virksomhed før indgåelse af en horisontal konkurrencebegrænsende aftale være i stand til 

at beregne størrelsen af den bøde, virksomheden eventuelt bliver pålagt? 

 

Økonomisk spørgsmål: 

Hvilken betydning har usikkerheden i bødestørrelsen i relation til virksomhedens 

deltagelse i kartellet? 

 

 

1.3 Afgrænsning 

Afhandlingens hovedformål er at belyse forudseligheden i størrelsen af den eventuelle bøde 

virksomheden kan blive pålagt og belyse påvirkninger af de økonomiske overvejelser, 

virksomheder jævnfør økonomisk teori tager i betragtning før karteldeltagelse. Det antages 

derfor at der juridisk vil foreligge en overtrædelse af art. 101, stk. 1 TEUF. Den juridiske 

                                                 
6 OECD, Report on the Nature and Impact of Hard Core Cartels and Sanctions Against Cartels Under National 
Competition Laws, DAFFE/COMP(2002)7, 09.04.2002 
7 Draft Guidance Paper, June 2011, betr. 123 
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sondring mellem eksplicit aftale og samordnet praksis vil ikke blive uddybet, men forskellen kan 

have betydning for virksomheden i de økonomiske overvejelse og vil dér blive inddraget.  

 

Karteller eller hard-core karteller afgrænses, så der kun er tale om business-to-business og aftaler 

mellem konkurrenter med henblik på prisfastsættelse, produktionsbegrænsning eller 

markedsdeling. Sammenslutninger og den udveksling af informationer, der kan opstå her 

medtages ikke.  

 

Der vil i den økonomiske del tages udgangspunkt i det oligopolistiske marked med få spillere og 

høje adgangsbarrierer, og da der forudsættes overtrædelse af art. 101 TEUF vil de 

grundlæggende juridiske og økonomiske aspekter vedrørende markedsandele, 

markedskoncentration og markedsmagt ikke blive analyseret. 

 

Leniency vil ikke juridisk blive uddybet, men inddrages i den økonomiske del, hvor det belyses, 

hvilken påvirkning leniency eventuelt har på virksomhedens økonomiske overvejelser. 

I forbindelse med Kommissionens åbning af undersøgelse vil den økonomiske analyse tage 

udgangspunkt i at kartelaftalen er i kraft. Ex-post detection vil derfor ikke blive inddraget. 

 

Afhandlingen er således ikke en udtømmende analyse af hele det konkurrenceretlige og 

industriøkonomiske område vedrørende karteller, men en analyse af det snævre område, der 

vedrører bødeberegning og kartelprofit.  

 

1.4 Metode og teori 

1.4.1 Juridisk metode og teori 

For besvarelse af den juridiske problemstilling anvendes den retsdogmatiske metode. Idet EU 

bygger på et legalitetsprincip, hvilket betyder, at alle EU's instansers kompetencer skal være 

hjemlet indebærer denne metode en analyse af retskilderne i følgende rækkefølge: regulering og 

herefter retspraksis8. 

 

                                                 
8
Retssædvaner og forholdets natur ville ved analyse med dansk ret efterfølge jf.  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina 

D., Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 2008 
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EU's retskilder består af primær- og sekundærregulering samt retspraksis. Jævnfør 

retskildehierarkiet har den primære regulering højere rang end den sekundære regulering og der 

kan kun vedtages sekundær regulering, såfremt dette er hjemlet i den primære. Såfremt sekundær 

regulering strider mod den primære, vil retsfølgen være ugyldighed.  

 

Den primære regulering er Traktat om den Europæiske Union (TEU) og Traktaten om den 

Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) indeholdende formål og generelle principper samt 

regler om EU-institutionernes kompetencer, herudover er der i TEUF pålagt pligter over for 

medlemsstater og/eller borgere og virksomheder, bl.a. forbuddet mod konkurrencebegrænsende 

aftaler (art. 101)9. Traktaterne er bindende over for virksomhederne såfremt de anvendte artikler 

er klart og entydigt udformet sådan som f.eks. konkurrencereglerne i art. 101-106 TEUF er. 

 

Sekundær regulering består jævnfør art. 288 TEUF af den ikke-udtømmende liste med 

forordninger, direktiver, afgørelser (beslutninger) 10 , henstillinger og udtalelser. Der sondres 

mellem bindende og ikke-bindende sekundær regulering. Forordninger, direktiver og 

beslutninger er bindende, hvorimod henstillinger og udtalelser ikke er bindende. 

  

Retspraksis er afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol (EUD), bestående af 

Domstolen, som den øverste instans, og Retten11, udgør en vigtig retskilde, idet EUD jævnfør art. 

19 TEU skal sikre overholdelse af lov og ret ved fortolkning og anvendelse af traktaterne. 

Præjudikatværdien er højere ved Domstolen end Retten, idet Rettens afgørelser kan appelleres til 

Domstolen. Dissens offentliggøres ikke som i dansk retspraksis, men oplysninger om antallet af 

dommere og afdelinger kan som udgangspunkt give en indikation om, hvor principiel en sag 

anses for at være. General Advokaters (GA) udtalelser kan ikke anses for værende af høj 

retskildeværdi, men kan dog indgå som et bidrag til forståelse af de konkrete problemstillinger. 

Såfremt EUD er enige med GA og refererer til denne i domspræmisserne kan udtalelserne 

tillægges vægt.  

 

                                                 
9 Neergaard, Ulla; Nielsen, Ruth, EU Ret, Thomsen Reuter, 5. reviderede udgave 2009 
10

 Med Lissabontraktaten (TEUF) blev beslutninger ændret til afgørelser i den danske traktattekst. I denne 
fremstilling anvendes dog tidligere betegnelse "beslutning" for undgåelse af misforståelser, idet "afgørelser" også 
anvendes ifm. EU-domstolenes retspraksis.  
11

 Hertil et antal specialretter som f.eks. Personaleretten, hvilket ikke relevant. 
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Anvendelse af EU-regulering i denne fremstilling vil derfor lægge vægt på Kommissionens 

kompetencer og det skøn, der er hjemlet i hhv. traktaterne og Forordning 1/2003. Der tages 

udgangspunkt i offentliggjorte domme og beslutninger på dansk og engelsk, hvor 2006-

retninsgslinjerne er anvendt12. 

 

Kommissionens beslutninger er kun bindende over for adressaten (den eller de modtager(e) af 

beslutningen), men kan jævnfør art. 263 TEUF indbringes for EUD. Jævnfør art. 261 TEUF har 

EUD fuld prøvelsesret i forbindelse med sanktioner, som også anført i Forordning nr. 1/2003 art. 

31. EUD kan ophæve, nedsætte eller forhøje bøden.  

 

Kommissionens meddelelser og retningslinjer er ikke bindende. 2006-retningslinjerne er derfor 

ikke en retsregel, men EUD har udtalt, at Kommissionen pålægger sig selv ved udgivelse af disse 

en begrænsning i deres skøn og kan derfor kun fraviges under overholdelse af de grundlæggende 

EU-principper, som f.eks. begrundelsespligten og ligebehandlingsprincippet13. 

 

1.4.2 Økonomisk teori og metode 

Jævnfør neoklassisk økonomi anvendes industriøkonomi til at bekæmpe virksomheders 

markedsmagt, der udnyttes på grund af ufuldkommen konkurrence. Teorien om 

virksomhedsadfærd bygger på antagelsen om profitmaksimering og at virksomhederne er 

repræsentative, dvs. identiske mht. bl.a. omkostninger og afsætning14. Ydermere antages perfekt 

information. I modsætning til monopol og perfekt konkurrence, vil der på det oligopolistiske 

marked være en høj grad af gensidig afhængighed (interdependence), hvilket betyder, at 

oligopolister skal tage andre virksomheders handlinger og reaktioner i betragtning 15 . Den 

neoklassiske teori herunder Structure-Conduct-Performance paradigme kommer derfor til kort 

for løsning af oligopolproblemet, idet der i de oprindelige statiske Cournot og Bertrand modeller 

antages, at andre virksomheder ikke reagerer på handlinger og fastholder mængde eller pris. 

Denne noget urealistiske antagelse løses af spilteori, som mere eller mindre har overtaget fra den 

neoklassiske, dog tages der stadig udgangspunkt i førnævnte modeller for den individuelle 

                                                 
12

 Se bilag A for oversigt over Kommissionens beslutninger og Rettens domme, hvor 2006-retningslinjer er anvendt.  
13 Wills, Wouter P.J., Efficiency and Justice in European Antitrust Enforcement, Hart Publishing, 2008 
14

 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi, Bind 2, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 1994, s 57 
15 Ibid s. 61 
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virksomhedsprofitmaksimering. Hvor Cournot og Bertrand modellerne er statiske og kun for en 

periode, kan der i spilteori spilles gentagne spil i uendelighed samt finde den optimale 

profitmaksimering under interdependence. Hver rationelle spiller har samme mulige strategier, 

men ved ikke hvilken strategi, de andre vil anvende og vælger derfor egen bedste pay-off, givet 

det de andre gør. I simultane (statiske) spil, hvor spillere handler samtidig, vil der være imperfekt 

information, hvorimod i dynamiske vil der være et vist kendskab til tidligere valg af strategier. 

Vælges der ens strategier dvs. strategier i Nash-ligevægt, er der ikke incitament for at afvige, idet 

dette vil være den mest optimale pay-off for hver af spillerne, givet det de andre gør. 

 

I denne fremstilling anvendes derfor spilteori med gentagne uendelige spil med udgangspunkt i 

de statiske Cournot og Bertrand modeller, hvor alle antagelser omkring markedsforhold (f.eks. 

symmetri virksomhederne imellem) er ens for hver periode og kun strategien (adfærden) er 

variabel16. Herefter vil der anvendes dynamiske modeller, hvor både antagelser og strategi er 

variable for at se, hvordan incitamentsbetragtningerne for profitmaksimering påvirkes af 

endogene og eksogene faktorer, således at det økonomiske spørgsmål besvares. Sidst i analysen 

vil teorien implementeres i et taleksempel for illustrering af den påvirkning, som usikkerheden i 

bødestørrelsen har på virksomhedens økonomiske overvejelser. 

 

1.5 Struktur 

Del II den juridiske del indeholder kapitel 2, hvor Kommissionens hjemmel gennemgås og 

kapitel 3 indeholder en juridisk analyse af Kommissionens bødeberegning med udgangspunkt i 

2006-retningslinjerne og hvordan disse fortolkes af Kommissionen og EU-Domstolene. Del III 

den økonomiske del, indeholder kapitel 4 med indledning og kapitel 5 gennemgår faktorer, der 

faciliterer karteller. Kapitel 6 analyserer først de overvejelser virksomheder har generelt for 

collusion, dernæst leniency og til sidst omsættes teorien til et konstrueret taleksempel. Del IV er 

afslutning med henholdsvis konklusion og perspektivering.  

 

  

                                                 
16 Dutta, Prajit K., Strategies and Games: Theory and Practice, The Mit Press, 1. udgave 1999 
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Del II: Juridisk del 

 

Kapitel 2: Rådets Rfo nr. 1/2003  

 

2.1. Formål med bøde 

Formålet med bøde er at pålægge virksomheder, der overtræder konkurrencereglerne, en 

økonomisk sanktion og forhindre gentagelse af overtrædelser samt sørge for at traktatforbuddet 

bliver mere effektivt 17 . Der skal fastsættes så høje bøder, at de ikke blot har specifik 

afskrækkende virkning, men også generel afskrækkende virkning, således at det afholder andre 

virksomheder fra at udøve eller fortsat udøve adfærd, der er i strid med forbuddet i art. 101 

TEUF 18 . Ydermere vil det også være formålsnyttigt, hvis bøden overstiger den ulovlige 

fortjeneste, såfremt denne er mulig at skønne. Der skal med andre ord være en troværdig trussel 

over for virksomheder, der begår disse overtrædelser, og truslen skal samtidig have en præventiv 

virkning. I Musique19  henviser Domstolen til Kommissionen, som anfører, at virksomheder 

opretholder konkurrencestridig adfærd, fordi fortjenesten ved dette er større end bøder og at dette 

kun kan modvirkes ved højere bøder. Herudover tilføjes, at Kommissionen bør påse, at den 

trufne forholdsregel er af tilstrækkelig forebyggende karakter, der i særlig grad kan bringe 

gennemførelsen af Fællesskabets formål i fare20.  

 

2.2. Artikel 23, stk. 2, litra a) 

Kommissionen er som nævnt jævnfør art. 105 TEUF pålagt tilsynsopgaven med gennemførelse 

og overholdelse af EU's konkurrenceregler og har hjemmel til ved beslutning at pålægge bøder 

jævnfør Rfo 1/2003, art. 23, stk. 2 litra a), hvis virksomheder forsætligt eller uagtsomt 

overtræder traktatens artikel 81 (nu art.101 TEUF). Bøden kan for hver af de virksomheder, der 

har deltaget i overtrædelsen, ikke overstige 10% af den samlede omsætning i det foregående 

regnskabsår. Jævnfør stk. 3 skal der tages hensyn til både overtrædelsens grovhed og varighed. 

                                                 
17 Wills, Wouter P.J., Efficiency and Justice in European Antitrust Enforcement, Hart Publishing, 2008, s. 80 
18 Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) art. 53 forbyder også 
konkurrencebegrænsende aftaler som art.101 TEUF, hvorved overtrædelser af denne art også kan straffes i hhv. 
Norge, Liechtenstein, Island og Østrig (EFTA-stater). 
19

 Forenede sager C-100 til 103/80 Musique Diffusion Francaise m.fl. mod Kommissionen pr. 104 
20

 Ibid pr. 106 
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Dette er ikke ændret fra den tidligere Rfo 17/62, art. 15, stk. 2 21 , dog var ordlyden lidt 

anderledes, men selve indholdet er det samme. Jævnfør stk. 5 er beslutninger i henhold til stk. 2 

har ikke strafferetlig karakter, idet de ikke kan gå ud over, hvad der er nødvendigt for at stoppe 

den ulovlige adfærd22.  

 

Formålet med den fastlagte grænse på 10% er jævnfør Musique23 at bøderne ikke er urimelige i 

forhold til virksomhedens størrelse. Denne øvre grænse for bødestørrelse er det maksimale en 

virksomhed kan blive pålagt. Det er dog vigtigt, at holde for øje, at begrebet "virksomhed" i art. 

101 TEUF jævnfør retspraksis ikke er den samme, som f.eks. i selskabsretlig betydning. 

 

2.2.2. Begrebet virksomhed 

Begrebet virksomhed i konkurrencereglernes kontekst omfatter enhver enhed, som udøver 

økonomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde24 . Et 

datterselskabs adfærd kan tilregnes moderselskabet, når datterselskabet, selv om det er en 

selvstændig juridisk person, ikke frit bestemmer sin adfærd på markedet, men i det væsentlige 

følger instrukser fra moderselskabet navnlig under hensyn til de økonomiske, organisatoriske og 

juridiske forbindelser mellem disse to virksomheder25.  

 

Som udgangspunkt kan Kommissionen, når et datterselskab er 100% ejet af moderselskab, 

formode, at moderselskabet udøver afgørende indflydelse på datterselskabet, og moderselskabet 

vil derfor være ansvarlig for datterselskabets overtrædelse, med mindre moderselskabet beviser, 

at datterselskabet har handlet selvstændigt på markedet26. Der er altså tale om en afkræftelig 

formodning. 

                                                 
21

 Rfo 17/62, art. 15, stk. 2: "Ved beslutning kan Kommissionen pålægge virksomheder og sammenslutninger af 
virksomheder bøder på mindst 1.000 og højst 1.000.000 regningsenheder, idet sidstnævnte beløb dog kan forhøjes 

til 10% af omsætningen i det sidste regnskabsår i hver af de virksomheder, som har medvirket ved overtrædelsen 

såfremt de forsætligt eller uagtsomt: 

a) overtræder bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 1 eller artikel 86, eller 

b) handler i strid med et påbud meddelt i henhold til artikel 8, stk. 1. 

Ved fastsættelse af bødens størrelse skal der tages hensyn til både overtrædelsens grovhed og dens varighed." 
22 Torre, Fernando de la Castillo, The 2006 Guidelines on Fines: Reflections on the Commission's Practice, World 
Competition 33, No. 2 (2010), Kluwer Law International BV, s. 365 
23

 Forenede sager C-100 til 103/80 Musique Diffusion Francaise m.fl. mod Kommissionen pr. 119 
24 Bl.a. Sag C-97/08, Akzo Nobel NV mod Kommissionen pr 54 og C-407/08 Knauf Gips KG mod Kommissionen 
pr. 64 
25

 C-97/08 Akzo Nobel NV mod Kommissionen pr 58 
26

 C-286/98 Stora Kopparbergs Bergslags AB mod Kommissionen 
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I Stora Kopparberg foreslår General Advokat Mischo27, at Domstolen fastslår, selv om det er 

Kommissionen, der har bevisbyrden, at moderselskabet har øvet indflydelse på datterselskabets 

adfærd, men at denne bevisbyrde lettes, når moderselskabet ejer 100% af kapitalen. Der er stadig 

behov for andre beviser end kapitalandelen, men der kan herved være tale om indicier
28. General 

Advokaten foreslår dermed, at der udover den blotte formodning skal være "noget mere". 

Domstolen udtaler 29 : "Da der var tale om, at moderselskabet ejede hele aktiekapitalen i 

datterselskabet, kunne Retten nemlig - som påpeget af Kommissionen - retmæssigt lægge til 

grund, at moderselskabet faktisk øvede afgørende indflydelse på datterselskabets adfærd, navnlig 

efter at den…havde konstateret, at appellanten under den administrative procedure fremstod 

"som enerepræsentant for selskaberne i Stora-koncernen i forhold til Kommissionen for så vidt 

angik overtrædelsen". Under disse omstændigheder påhvilede det appellanten at føre 

tilstrækkelige beviser med henblik på at afkræfte denne formodning". 

Domstolen henviser ikke til General Advokatens forslag og det må antages, at Domstolen med 

henvisning til Rettens konstatering af den administrative procedure er bekræftelse af, at Rettens 

efterprøvning af Kommissionens påstand er foregået korrekt samt at appellanten ikke har ført 

tilstrækkelige modbeviser. Der kan således ikke tillægges formodningsreglen, at der skal "noget 

mere" til.  

 

Formodningsreglen bekræftes og uddybes i Quimica sagen30. Sagen drejer sig om en økonomisk 

enhed, hvor Repsol RYPF (holdingselskab) er det "øverste" moderselskab, der ejer 100% af 

Repsol Quimica, der ejer 100% af General Quimica. Domstolen fastslår, at Kommissionen iht. 

retspraksis31 "…under visse omstændigheder kan vedtage en beslutning, der pålægger en bøde 

for en overtrædelse af EU-konkurrenceretten i forhold til et selskab, uden at det er påkrævet at 

påvise dets direkte forbindelse til denne overtrædelse, især når et datterselskab skønt det er en 

selvstændig juridisk person, ikke på uafhængig vis bestemmer sin adfærd på markedet, men i det 

                                                 
27 Forslag til afgørelse af generaladvokat Jean Mischo af 18.05.2000 i sag C-286/98, Stora Kopparbergs Bergslags 
AB mod Kommissionen 
28

 Min fremhævelse 
29

 C-289/98 Stora Kopparbergs Bergslags AB mod Kommissionen pr. 29 
30

 C-90/09, General Quimica SA, Repsol Quimica SA, Repsol YPF SA mod Kommissionen 
31

 Ibid, den i dommen pr. 34-38 nævnte retspraksis bl.a. Forenede sager C-189/02 Dansk Rørindustri mod 
Kommissionen pr. 112 
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væsentlige følger de instruktioner, som dets moderselskab har givet det". I denne sag blev både 

det det mellemliggende og øverste selskab pålagt moderselskabsansvar. 

I Hydrogen Peroxide and Perborate, beslutningen32 holdt Kommissionen Edison SpA ansvarlig 

for det 100% ejede Ausimont SpA's overtrædelse iht.  formodningsreglen under henvisning til 

Tokaidommen33. I Tokai34 udtaler Retten, at Kommissionen ikke er forpligtet til at undersøge om 

moderselskab faktisk udøver afgørende indflydelse. Retten 35  bekræfter dette i Edison, men 

udtaler, at Kommissionen på trods af formodningsreglen skal undersøge modargumenter, hvilket 

Kommissionen i Rettens øjne ikke havde gjort og at Edisons modargumenter netop tilstrækkeligt 

afkræftede afgørende indflydelse på datterselskabet 36 . Beslutningen vedrørende Edisons 

medansvar blev således annulleret pga. Kommissionens manglende undersøgelse af Edisons 

modargumenter. 

 

At afhænde et datterselskab, der indgår i overtrædelsen friholder ej heller moderselskabet for 

ansvar. Jævnfør Hoechst37 er det som udgangspunkt den fysiske eller juridiske person, der ledede 

virksomheden på selve tidspunktet for overtrædelsen, selv om det er en anden fysisk eller 

juridisk person, der er ansvarlig på beslutningstidspunktet.  Den tidligere ejer vil således være 

ansvarlig for den tid overtrædelsen er foregået under dennes ansvar frem til overdragelse. Dette 

sker netop for at virksomheder ikke skal søge at unddrage ansvar. Undtagelsen til hovedreglen er 

"økonomisk kontinuitet", der kun finder anvendelse, såfremt den tidligere ansvarlige er ophørt 

med at eksistere som juridisk person, og ansvaret for pågældende tidligere virksomhed kan 

pålægges den virksomhed, der har overtaget aktiviteterne38.  

 

Moderselskabsansvar har derfor stor betydning for bødestørrelsen. Bliver ansvar pålagt 

moderselskabet, vil det være moderselskabets totale omsætning, der skal tages i betragtning og 

ikke det datterselskab, der direkte har overtrådt konkurrencereglerne, hvilket kan medføre 

overskridelse af 10% af datterselskabets totale om sætning. Se nærmere herom i afsnit 3.9.3.2. 

Retligt fastlagt loft. 

                                                 
32 Hydrogen Peroxide and Perborate, Sag 38.620, C(2006)1766 final, 03.05.2006 
33 Forenede sager T-71/03, 74/03, 87/03, 91/03, Tokai Cabon Co. Ltd. m.fl. mod Kommissionen 
34

 Ibid pr. 60 
35

 T-197/06 Edison SpA mod Kommissionen 
36

 Ibid  pr. 76-78 
37

 T-161/05 Hoechst GmbH mod Kommissionen pr. 50 og den heri nævnte retspraksis 
38

 Ibid pr. 51 
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2.2.3. Samarbejde 

I Rfo 1/2003 kapitel IV fastlægges samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheder, herunder udveksling af alle faktiske eller retlige oplysninger jævnfør 

art. 12. Disse informationer kan anvendes som bevismateriale. Samarbejdet foregår i dag gennem 

European Competition Network (ECN). Der koordineres og udveksles informationer i 

forbindelse med undersøgelser, således at konkurrencereglerne effektivt gennemføres i hele EU. 

Ud over dette samarbejde har Kommissionen et globalt samarbejde (International Competition 

Network), hvor konkurrencemyndigheder fra bl.a. USA, Australien og Japan deltager. Dette 

globale samarbejde har på samme som ECN en vigtig funktion for afsløring og undersøgelse af 

internationale karteller. 

 

2.2.4. Undersøgelsesbeføjelser 

Kommissionen har jævnfør Rfo 1/2003 kapitel V art. 17-22 undersøgelsesbeføjelser og kan ved 

anmodning eller afgørelse indhente oplysninger fra virksomheder. Derudover kan der foretages 

kontrolundersøgelser af lokaliteter i samarbejde med nationale myndigheder. Disse 

undersøgelsesbeføjelser har til formål at indsamle bevismateriale for selve overtrædelsen, men 

anvendes også til brug for Kommissionens fastsættelse af bødestørrelse. 

 

2.2.5. Bevisbyrde 

Jævnfør art. 2 påhviler det Kommissionen at bevise en overtrædelse. Dette betyder, at 

Kommissionen skal løfte bevisbyrden for de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for 

bødestørrelsen. Jævnfør retspraksis 39  skal Kommissionen på tilstrækkelig nøjagtig og 

sammenhængende måde godtgøre de omstændigheder, der lægger til grund for Kommissionens 

beslutninger.  

                                                 
39 Forenede sager C-29/83 og 30/83 Compagnie Royale Asturienne des Mines S.A., Societe GmbH mod 
Kommissionen pr. 20 samt Burnley, Richard, Group Liability for Antitrust Infringement: Responsibility and 
Accountability, World Competition 33, no. 4, 2010, s. 608 
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Kapitel 3: Retningslinjer for bødeberegning af 2006 

 

3.1. Formål med retningslinjer for bødeberegning 

I 1998, da Kommissionen udstedte de første retningslinjer, var formålet at sikre gennemsigtighed 

og objektivitet i forbindelse med Kommissionens beslutninger både over for virksomheder og 

domstolen40.  

 

Efter 8 år med disse retningslinjer fandt Kommissionen, at der var opnået tilstrækkelig erfaring 

til udbygning og præcisering af deres bødepolitik41. Der er således sket ændringer fra 1998 til 

2006, hvilket har betydet en væsentlig skærpelse af metoden for fastlæggelse af bødestørrelse. Se 

nedenfor.  

 

De nuværende 2006-retningslinjer anvendes jævnfør pkt. 38 på sager, hvor der er meddelt 

klagepunkt efter 1/9-2006. Frem til i dag er der afgivet flere endelige beslutninger fra 

Kommissionens side jævnfør 2006-retningslinjerne, men kun få er afgjort ved Retten og endnu 

ingen ved Domstolen42.  

 

3.2. Bødeberegningsmodel 

Kommissionen har jævnfør retningslinjernes pkt. 2 "vide skønsmæssige beføjelser" inden for 

rammerne af Rfo nr. 1/2003 og skal "først og fremmest tage hensyn til overtrædelsens grovhed 

og varighed".   

 

De nuværende 2006-retningslinjer beregnes ud fra en to-trinsmetode; grundbeløb og regulering 

af dette.  Grundbeløbet for karteller består af summen af 2 led.  

 

Første led er afsætningsværdien, der jævnfør pkt. 13 består af varer eller tjenester, der direkte 

eller indirekte er forbundet med overtrædelsen i det relevante geografiske område inden for EØS. 

Til dette anvendes normalt virksomhedens afsætning i det seneste fulde regnskabsår, hvor den 

                                                 
40

 Retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel 15, stk. 2, i Rfo nr. 17 og artikel 65, stk. 5 i EKSF-
traktaten (98/C 9/03) formålsbetragtning 1. afsnit 
41

 2006-retningslinjer pkt. 4 
42

Se bilag A for oversigt over Kommissionens beslutninger og Rettens domme, hvor 2006-retningslinjerne er 
anvendt. 
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har deltaget i overtrædelsen. For fastlæggelse af virksomhedens afsætning anvendes 

virksomhedens bedste, tilgængelige oplysninger jævnfør pkt. 15. Afsætningsværdien 

multipliceres med overtrædelsens grovhed, der kan udgøre op til 30% af afsætningsværdien 

jævnfør pkt. 21. Herefter multipliceres ovennævnte beløb (afsætningsværdi * grovhed) med det 

antal år, overtrædelsen har varet.  

 

Andet led i grundbeløbet er jævnfør pkt. 25 en form for indtrædelsesbeløb eller ekstrabeløb for at 

indtræde i horisontale aftaler om prisfastsættelse, markedsdeling og begrænsning i produktionen. 

Dette beløb udgør 15-25% af førnævnte afsætningsværdi. 

 

Herefter sker der regulering af grundbeløbet jævnfør de ikke-udtømmende listede skærpende 

og/eller formildende omstændigheder hhv. pkt. 28 og 29. Gentagelsestilfælde i pkt. 28 første 

streg er eneste omstændighed, hvor der er fastsat procentsats og lyder: "hvis en virksomhed 

fortsætter eller på ny begår den samme eller en tilsvarende overtrædelse…Grundbeløbet 

forhøjes i så fald med op til 100% pr. overtrædelse".  

 

Ydermere kan der jævnfør pkt. 30 ske en forhøjelse for virksomheder, der har en særlig stor 

omsætning for afskrækkende virkning, og jævnfør pkt. 31 vil Kommissionen, når det er muligt at 

foretage et sådan skøn, forhøje bøden, således at bøden overstiger den ulovlige gevinst. 

 

Retningslinjer for 1998 foreskrev følgende model: Et grundbeløb bestående af grovhed og 

varighed, hvor grovhed blev kategoriseret ud fra 3 kategorier med fastsatte beløbsrammer43. 

Karteller blev kategoriseret som "meget alvorlige" med en beløbsramme på 20 mio. ECU og 

derover. Varighed blev også delt op, hvor under 1 år ikke gav tillæg, mellem 1 og 5 år udløste en 

forhøjelse på op til 50% af beløbet for grovhed, og mere end 5 år ville udløse op til 10% af 

beløbet for grovhed pr. år. Disse 2 beløb blev lagt sammen og herefter reguleret for eventuelle 

skærpende eller formildende omstændigheder.  

 

Ved fastlæggelse af grovhed og varighed har Kommissionen, også før 1998-retningslinjerne, 

taget udgangspunkt i afsætningsværdien af det produkt og den geografiske udstrækning, som 

                                                 
43

 Retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17 og artikel 65, stk. 5 i 
EKSF-traktaten (98/C 9/03) pkt. 1 
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overtrædelsen vedrører. Tidligere lå procentsatsen mellem 2 og 9% afhængig af grovhed og 

varighed44. Denne procentsats er så i den mellemliggende tid steget til nu at udgøre op til hhv. 

30% og ekstrabeløbet 25%. Der er således i 2006-meddelelsen sket en væsentlig skærpelse af 

den procentsats, som grovheden udtrykker i forhold til afsætningsværdien. Herudover er 

varighed ændret til at udgøre det aktuelle antal år og ikke "kun" en procentsats, således at der for 

varighed multipliceres med hele tal for hvert år. Gentagelsestilfælde blev tidligere normalt 

skønnet til 50%45, men er nu forhøjet til at kunne udgøre op til 100% pr. overtrædelse. Specifik 

forhøjelse i præventivt øjemed jævnfør pkt. 30 og 31 blev tidligere indregnet i grundbeløbet. 

 

Bøderne er således med 2006-retningslinjerne væsentligt forhøjet. Udover at bøden skal have 

afskrækkende virkning, skal bøden også helst være større end fortjenesten ved ulovlig adfærd, 

hvilket med de nuværende procentsatser stemmer meget godt overens med Kommissionens skøn 

af overpriser på mellem 10 og 40% og gennemsnittet på ca. 20%, som nævnt i indledningen. 

 

Faktorerne afsætningsværdi og varighed anses jævnfør Retningslinjernes pkt. 6 tilstrækkelige til 

at afspejle overtrædelsen og virksomhedernes økonomiske betydning, og anvendelsen af disse 

giver et godt fingerpeg om bødestørrelsen, men bør ikke opfattes som grundlag for en automatisk 

og aritmetisk beregningsmetode. Idet der i forbindelse med hemmelige aftaler ikke kan 

forventes, at alle data og hele sandheden kommer frem, må Kommissionen for fastlæggelse af 

disse faktorer nødvendigvis benytte sig af deres skønsmæssige beføjelser, således at formålet 

med sanktionen forfølges. 

 

3.3. Kommissionens vide skøn 

Kommissionen har inden for rammerne af Rfo 1/2003 vide skønsmæssige beføjelser for 

fastsættelse af bødebeløb46. De skønsmæssige beføjelser skal anvendes under iagttagelse af EU-

principper. 

 

Det følger af retspraksis47, at Retningslinjer ikke anses som retsregler, som Kommissionen under 

alle omstændigheder er forpligtet til at overholde, men de fastsætter dog vejledende regler for 

                                                 
44 Wills, Wouter P.J., Efficiency and Justice in European Antitrust Enforcement, Hart Publishing, 2008, s. 87 
45

 Ibid s. 94 
46

 Forenede sager C-189/02 Dansk Rørindustri A/S m.fl. mod Kommissisonen pr. 211 
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den praksis, der skal følges og som ikke kan fraviges i konkrete tilfælde uden at angive grunde 

som er i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet.  

 

Ligebehandlingsprincippet, hvor ens situationer skal behandles ens og forskellige situationer skal 

behandles forskelligt48, blev anfægtet af JCB, men afvist af Domstolen49 under henvisning til 

Rettens bedømmelse50, hvori Retten påpeger, at Kommissionen skal overholde ligebehandlings-

princippet, med mindre en sådan behandling er objektivt begrundet, og uanset hvilke relevante 

sammenligninger Kommissionen måtte foretage i forbindelse med udmåling af bøde, kan disse 

forhold kun være af vejledende karakter, når de faktiske omstændigheder ikke er identiske.  

 

Udover ligebehandlingsprincippet følger det af fast retspraksis51, at for effektivt at gennemføre 

konkurrenceregler må Kommissionen til enhver tid tilpasse bødeniveauet efter 

konkurrencepolitikkens krav. Legalitetsprincippet og princippet om den berettigede forventning 

angående metoden blev også i Dansk Rørindusti52  anfægtet. Kommissionen anvendte 1998-

meddelelsen på tidspunktet for endelig afgørelse og ikke den metode, der normalt blev anvendt 

på tidspunktet for overtrædelse, klagepunktsmeddelelse og høring53. Domstolen påpeger, at der 

jævnfør dennes retspraksis ved fastsættelse af bødestørrelse skal tages hensyn til overtrædelsens 

varighed og til alle elementer, der kan indgå i vurderingen af deres grovhed54, der fastslås på 

grundlag af en lang række forhold uden at der er opstillet en bindende eller udtømmende liste 

over de kriterier, som obligatorisk skal tages i betragtning 55 . At Kommissionens tidligere 

bødeberegningsmetode, i henhold til virksomhedens opfattelse, beroede mere på den relevante 

omsætning og ikke som den i beslutningen anvendte totale omsætning, mener Domstolen at være 

mere i overensstemmelse med retspraksis' fortolkning af dagældende Rfo nr. 17/62, idet 1998-

meddelelsen foreskriver at der i grovhedsbedømmelsen skal tages hensyn til et stort antal 

                                                                                                                                                             
47

 Bl.a. C-397/03, Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd. pr. 91 
48

 Kravet er udviklet ved EU-Domstolene, men selve ligebehandlingsprincippet er spredt i TEUF f.eks. art. 18 
nationalitetsdiskrimination, art. 34 varernes frie bevægelighed 
49

 C-167/04 JCB Service mod Kommissionen pr. 202-206 
50

 T-67/01 JCB Service mod Kommissionen pr. 187 
51

 Bl.a Forende sager C-100-103/80, SA Musique Diffusion Francaise m.fl. mod Kommissionen pr. 109 
52

 Forenende sager C-189/02 Dansk Rørindustri A/S m.fl. mod Kommissionen 
53

 Ibid pr. 43 
54

 Ibid pr. 240 
55

 Ibid pr. 241 
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faktorer 56 . Herudover refererer Domstolen til generaladvokatens bemærkning om at 1998-

retningslinjernes fleksibilitet giver mulighed for Kommissionen at udøve deres skøn i 

overensstemmelse med forordningen57. 

 

Det fremgår hermed af denne dom, som der også generelt refereres til i senere domme 

vedrørende Kommissionens skøn58, at Kommissionen ikke er bundet af tidligere beregnings-

metoder herunder størrelsen af disse, og at princippet for berettiget forventning til selve 

bødestørrelsen ikke kan gøres gældende, idet dette hører under Kommissionens vide skøn.  

 

I beslutningerne Candle Wax59 og Car Glass60 påpeger virksomhederne, at bødeberegning burde 

ske i henhold til 1998-meddelelsen og ikke 2006-meddelelsen, men dette afvises af 

Kommissionen netop med henvisning til Dansk Rørindustri- og Musiquedommene.  

 

Proportionalitetsprincippet61 jævnfør art. 5 TEU, hvor sanktionen skal stå i rimeligt forhold til 

overtrædelsen, bliver ofte anfægtet af virksomheder. Argumentationen er som regel, at bøden er 

uforholdsmæssig stor og ikke står i rimeligt forhold til overtrædelsen eller den omsætning 

Kommissionen har lagt til grund for beregningen. Dette afvises lige så ofte af Domstolene, under 

henvisning til, at for effektiv overholdelse af konkurrencepolitikken kan Kommissionen til 

enhver tid kan tilpasse bøden62.  

 

Retten har i Team Relocations63, hvor bødestørrelse er fastlagt efter 2006-retningslinjerne, i 

forbindelse med Kommissionens begrundelsespligt jævnfør art. 296 TEUF kommenteret at 

begrundelse for fastlæggelse af bøde i denne sag ikke er særlig detaljeret, men at Kommissionen 

ikke er forpligtet til at opstille en detaljeret redegørelse eller tal i forbindelsen med metoden for 

beregning af bødestørrelse, men fortsætter "…at det er ønskeligt for Kommissionen at uddybe 

                                                 
56

 Ibid pr. 260 
57

 Ibid pr. 267 
58

 Bl.a. T-21/05 Chalkor AE Epexergasias Metallon mod Kommissionen pr. 62, C-289/04 Showa Denko KK mod 
Kommissionen pr. 35 
59 Candle Wax, Sag 39.181, foreløbig udgave, 01.10.2008 betr. 624-625 
60 Car glass, Sag 39.125, foreløbig udgave, 12.11.2008 betr. 852 
61

 Afgørende betingelser for opfyldelse af proportionalitetsprincippet er at der forfølges et lovligt formål, midlerne 
skal være egnede for opfyldelse af målet og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt. 
62 Forenede sager C-322/07 Papierfabrik August Köhler AG m.fl. mod Kommissionen pr. 127 med henvisning til 
den appellerede doms pr. 494 og den heri nævnte retspraksis.  
63 Forenede sager T-204/08 og 212/08, Team Relocations NV m.fl. mod Kommissionen pr. 95  
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deres begrundelser for beregning af bøde med henblik på at gøre det muligt for virksomheder at 

opnå et detaljeret kendskab til metoden for beregning af den bøde, der pålægges dem. Mere 

generelt, en sådan fremgangsmåde kan tjene til at gøre den administrative handling mere 

gennemsigtig og lette Rettens udøvelse af sin fulde prøvelsesret, som gør det muligt at gennemgå 

ikke kun lovligheden af den anfægtede afgørelse, men også om de pålagte bøder er passende 

(Sag C-248/98 P KNP BT v Kommissionen (2000) ECR I-9641, pr. 46)"64. 

Med denne henvisning til denne 1998-dom, som var en af de første beslutninger 1998-

meddelelsen blev anvendt på, må det antages, at når Kommissionen skifter metode, at de så også 

begrunder selve metoden, så både virksomheder og Retten kan opnå et kendskab til den nye 

metode. Der er altså ikke tale om en udvidelse af begrundelsespligten. 

 

3.4. Beregning af grundbeløb 

3.4.1. Afsætningsværdi og regnskabsår 

Afsætningsværdien er den værdi af varer eller tjenester, som er direkte eller indirekte forbundet 

med overtrædelsen i det relevante geografiske område inden for EØS65, og danner basisbeløbet 

for bøden. Afsætningsværdien kan give en indikation af den fortjeneste virksomhederne har 

opnået ved ulovlig adfærd og/eller den skade, karteladfærden har forvoldt på markedet.  

 

Kommissionen fastlægger dette beløb ud fra bedste tilgængelige oplysninger, bl.a. de 

oplysninger virksomhederne selv har givet 66 . Såfremt oplysninger er mangelfulde eller 

ufuldstændige kan Kommissionen vælge om de skal danne baggrund for afsætningsværdien eller 

evt. anvende andre oplysninger, som den finder relevante67. For fastlæggelse af det relevante 

produkt, sker dette allerede ved Kommissionens vurdering om aftalen er i strid med art. 101 

TEUF. Denne vurdering af det relevante produkt sker også ud fra de oplysninger, Kommissionen 

får gennem deres undersøgelse samt metoden beskrevet i Kommissionens meddelelse om det 

relevante marked afhængig af, hvor tilstrækkelige virksomhedernes oplysninger skønnes af 

Kommissionen68. 

                                                 
64

 Forenede sager T-204/08 og 212/08, Team Relocations NV m.fl. mod Kommissionen pr. 97  
65

 2006-retningslinjer pkt. 13 
66

 Ibid pkt. 15 
67

 Ibid pkt. 16 
68 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets 
konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09.12.1997 s. 0005-0013. Se også omtale af T-38/02 Groupe Danone s. 23. 
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Ydermere benytter Kommissionen statistisk materiale fra Eurostat69, hvor Intrastat og Extrastat 

viser samhandlen mellem hhv. medlemsstater og samhandlen mellem medlemsstater og ikke-

medlemsstater, der benyttes til estimering af markedsandele og dermed indikation af 

afsætningsværdi. I Bananbeslutningen70, der omhandler koordinering af tilbudsprisen på ugentlig 

basis mellem banandistributører i den nordlige EU-region, blev Eurostat anvendt for at bedømme 

den samlede import af "friske bananer", således at markedsandele og afsætningsværdi for de 

involverede parter kunne bedømmes71.  

 

I Putters72, en af deltagerne i et belgisk flytteservicekartel73, hvor kartelaftalen kun omfattede 

flytteservice i Belgien, mener sagsøger, at afsætningsværdien ikke er fastsat for de ydelser, der 

aktuelt er omfattet af overtrædelsen, men i stedet for alle internationale ydelser. Til dette 

argument mener Kommissionen, at når produktmarkedet er fastsat, vil alt salg af dette produkt 

blive taget i betragtning i forbindelse med fastsættelse af afsætningsværdien og ikke kun den 

afsætning, der er dokumenteret i bevismaterialet74. Retten fastslår, at "…afsætning…som er 

direkte eller indirekte forbundet med overtrædelsen" skal forstås som værende afsætning i det 

relevante marked og ikke som sagsøger fortolker, som værende "afsætning påvirket af 

overtrædelsen"75. Ifølge sagsøgers fortolkning ville det betyde, at Kommissionen var forpligtet 

til at fastslå hvert enkelt salg, der var forbundet med overtrædelsen. En sådan forpligtelse har 

ikke været pålagt fra EU-Domstolenes side og der er ingen indikation på, at Kommissionen har 

villet pålægge en sådan forpligtelse med 2006-retningslinjerne76. Disse udtalelser går igen i 

Team Relocations 77 , afsagt samme dag, hvor Team Relocations (deltager i samme 

flytteservicekartel) mener, at der skal foreligge direkte bevis for afsætningen.  

 

                                                 
69

 Kommissionens statistiske database (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 
70

 Bananas, Sag 39.188, C(2008)5955 final, 15.10.2008 note 6 side 6, hvor Eurostat er anvendt for beregning af den 
samlede import af bananer til den nordlige europæiske region. Intrastat er baseret på den lovpligtige indberetning 
virksomheder skal foretage, i forbindelse med import og export af varer (serviceydelser er ikke omfattet af  
indberetning til Intrastat) EU-medlemsstater i mellem. Extrastat omfatter  indberetninger om import og export til  og 
fra ikke-EU medlemsstater via toldvæsnet. 
71

 Det skal nævnes, at selv om den geografiske udstrækning også omfattede Norge (EØS) er der ikke sket en 
overtrædelse af art. 53 i EØS aftalen, idet bananer ikke er omfattet af denne aftale. 
72

 T-211/08 Putters International NV mod Kommissionen  
73

 International Flytteservice, Sag 38.543, C(2008)926 final, 11.03.2008 
74

 Ibid betr. 537 
75

 T-211/08 Putters International NV mod Kommissionen pr. 59 
76

 Ibid pr. 60 
77

 Forenede sager T-204/08 og T-212/08 Team Relocations NV m.fl mod Kommissionen 



Bødeberegning 
Kandidat 2011 

Side 22 af 83 

 

I Banansagen stiller nogle af parterne spørgsmålstegn ved Kommissionens fastlæggelse af 

produktet, men afvises af Kommissionen med henvisning til at Kommissionen i kartelsager ikke 

er forpligtede til at definere markedet og at det produkt som karteladfærden dækker, definerer 

omfanget af overtrædelsen78. I denne sag, hvor parterne på ugentlig basis pr. telefon fastsatte pre-

tilbudspriser på branded bananer men ikke for ikke-branded bananer, har Kommissionen 

"udvidet" produktmarkedet til "friske bananer", der omfatter alle former for bananer undtagen 

tørrede bananer. Dette var på grund af udtalelser fra 2 fra parterne om, at købspris på ikke-

branded bananer, som parterne også solgte, også var vigtig for fastsættelse af pris på branded 

bananer79.  

 

Denne udvidelse af produktmarkedet kan forsvares med retningslinjernes fodnote i forbindelse 

med varer, der indirekte80 er forbundet med overtrædelsen, hvor der som eksempel er angivet at 

såfremt prisen tjener som basis for prisen på produkter af lavere eller højere kvalitet skal disse 

også medregnes.  

 

I Car-Glassbeslutningen 81 , hvor europæiske leverandører af bilglas koordinerede priser og 

allokerede ordrer, er der i kartellets første periode ikke medtaget værdien af alt salg af det 

relevante produkt, idet Kommissionen fandt, at kartellet havde en forsøgsperiode på 2½ år, hvor 

karteladfærden udelukkende var rettet mod større kunder samt en slutperiode, hvor 

karteladfærden blev udfaset og også her kun omfattede de større kunder. Der blev i disse 

perioder på møder kun diskuteret større kunder, hvorimod der i den mellemliggende 

kartelperiode blev diskuteret næsten alle kunder. Kommissionen fastslog derfor, at der i denne 

mellemliggende periode skulle medtages alt salg. Denne måde at opdele afsætningen på må 

antages at være baseret på de særlige konkrete omstændigheder i sagen og kan derfor ikke, som 

der i Team Relocations dommen82 også fremgår, være udtryk for, at relevant salg kun kan 

medtages såfremt der foreligger direkte bevis.  

 

                                                 
78

 Kommissionens beslutning 39.188 C(2008)5955 final Bananas betr. 287 
79

 Ibid 
80

2006-retningslinjer pkt. 13 
81

 Car glass, Sag 39.125, foreløbig udgave, 12.11.2008 betr. 660-667. Den endelige beslutning er endnu ikke 
offentliggjort, men der refereres til den i forenede sager T-204/08 og T-212/08 Team Relocations NV m.fl. mod 
Kommissionen samt at den i beslutningen diskuterede salgsværdi er af flere af de involverede parter blandt 
anbringenderne i sagerne anlagt ved Retten. Det må derfor antages, at Kommissionen har fastholdt denne opdeling. 
82

 Forenede sager T-204/08 og T-212/08 Team Relocations NV m.fl. mod Kommissionen pr. 67 
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Med hensyn til den geografiske udstrækning, som jævnfør retspraksis83  ikke skal defineres, 

anvendes de ovenfor nævnte indhentede data. Såfremt der er tale om globale karteller eller 

karteller, der strækker sig ud over EØS-området, kan Kommissionen jævnfør pkt. 18 inddrage 

den samlede afsætning af det berørte produkt i hele dette område for at vurdere den enkelte 

virksomheds afsætning i EØS, såfremt det af Kommissionen skønnes, at EØS afsætningen ikke 

afspejler de enkelte virksomheders betydning i forbindelse med overtrædelsen. Dette sker især i 

forbindelse med markedsopdeling, idet der som også anført i Power Transformers84, ikke vil 

være nogen afsætning i EØS området for de virksomheder, der har afstået fra at være på dette 

marked, og dermed vil bøden være lig 0 og virksomheden vil i så fald blive belønnet for at have 

indgået ulovlig aftale.  

 

I Marine Hoses85, et komplekst kartel gennem 19 år angående pumpeslanger til anvendelse i off-

shore branchen, anvendes også pkt. 18 og Kommissionen anfører i betragtning 432, at: "På 

grund af kartellets globale karakter vil de globale afsætningstal vise det mest retvisende billede 

af deltagernes kapacitet til at udøve væsentlig skade på andre operatører i EØS…Således giver 

global afsætning også en indikation af den enkelte virksomheds bidrag til kartellets effektivitet 

som helhed, eller omvendt den instabilitet, der ville have påvirket, såfremt virksomheden ikke 

havde deltaget…"86. 

Her har Kommissionen ud fra virksomhedernes egne oplysninger og fordi virksomhederne er 

globale, beregnet den relevante afsætning som summen af global afsætning for 3 år divideret 

med den aggregerede totale afsætning for disse 3 år, hvorefter Kommissionen multiplicerer 

denne afsætning med den totale aggregerede omsætning i EØS, som så giver den relevante 

afsætning i EØS87. Kommissionen har altså her vurderet, at alene omsætningen af pumpeslanger 

for de involverede parter i EØS ikke opvejer den skade, der ved kartellet påføres tredjemand 

samt taget virksomhedernes størrelse og vægt i betragtning. 

 

Den globale afsætning anvendes ikke nødvendigvis kun ved markedsdeling, men er i 

retningslinjerne angivet som et eksempel, og kan derfor anvendes i tilfælde, hvor Kommissionen 

                                                 
83

 Bl.a. T-38/02 Groupe Danone mod Kommissionen pr. 99 
84 Power Transformers, Sag 39.129, C(2009)7601 final, 07.10.2009 betr 232 
85

 Marine Hoses, Sag 39.406, 2009/C 168/05, 28.01.2009 
86

 Min oversættelse af den engelske udgave 
87

 Marine Hoses, Sag 39.406, 2009/C 168/05, 28.01.2009 betr. 434-436. 
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skønner, at EØS afsætningen ikke afspejler den enkelte virksomheds betydning for 

overtrædelsen. Der kan således opstå situationer, hvor markedsdeling kun er en del af den 

ulovlige aftale og hvor den globale afsætning tages i betragtning, som f.eks. i Aluminium 

Floride 88 , hvor overtrædelsen overvejende angik prisfastsættelse og kun i nogle tilfælde 

markedsdeling.  

 

Det er den enkelte virksomheds afsætning, der tages i betragtning, dog kan Kommissionen 

jævnfør pkt. 26 fastsætte samme afsætningsværdi for alle virksomheder, hvis afsætningsværdien 

kan ligestilles. 

 

Afsætningsværdien er altså ikke en veldefineret faktor og kan være svær at forudse. Det kan 

derfor skabe forvirring, når der i retningslinjerne fremgår, at afsætningsværdien er værdien af de 

berørte varer i det relevante geografiske område, og virksomheden kan derfor være af den 

mening, at det relevante marked skal defineres af Kommissionen for beregning af 

afsætningsværdien. Dette afvises af EU-domstolene. I den belgiske ølsag89, hvor der var tale om 

aftaler mellem belgiske ølproducenter udtaler Retten, at Kommissionen kun er forpligtet til at 

definere det relevante marked, såfremt der er tvivl om at aftaler eller samordnet praksis kan 

påvirke handelen mellem medlemsstater og at formålet med aftalen har til hensigt at hindre 

konkurrencen. Herudover afhænger afsætningsværdien også af Kommissionens skøn over 

hvilket regnskabsår, der skal anvendes. 

 

3.4.2. Regnskabsår 

Der anvendes normalt virksomhedens seneste fulde regnskabsår, hvor virksomheden har været 

involveret i overtrædelsen 90 . Anvendelse af seneste regnskab forudsætter, at dette giver et 

retvisende billede af overtrædelsen, heraf ordet "normalt". Dette giver Kommissionen mulighed 

for at afvige fra dette og anvende andre år eller et gennemsnit, såfremt dette vil give et mere 

retvisende billede af overtrædelsen. Som i Britannia Alloy91 kan der forekomme differentieret 

behandling af involverede parter, idet Kommissionen inden for skønsbeføjelsen"…er forpligtet 

til at pålægge individuelle sanktioner i forhold til de omhandlede virksomheders adfærd og 

                                                 
88

 Aluminium flouride, Sag 39.180, C(2008)3043 final, 28.06.2008 
89

 T-38/02 Groupe Danone mod Kommissionen pr. 99 
90

 2006-retningslinjer pkt. 13 
91

 C-76/06 Britannia Alloys & Chemicals Ltd mod Kommissionen pr. 44 



Bødeberegning 
Kandidat 2011 

Side 25 af 83 

 

kendetegn med henblik på at sikre effektivitet i hvert enkelt tilfælde"92. I denne dom havde 

Britannia Alloy ikke, som de andre, haft en omsætning i regnskabsåret før beslutningen og dette 

år var derfor ikke en pålidelig indikation af deres økonomiske situation, hvorfor Kommissionen 

valgte et andet regnskabsår, der viste normal aktivitet93. 

 

I Power Transformers94 anvendes der for hhv. Fuji og Toshiba et andet referenceår, idet der i det 

seneste år af overtrædelsen blev indgået joint venture mellem parterne og kunne derfor ikke 

anvendes. I Marine Hoses95 er der anvendt gennemsnitsår, idet der i kartelvarigheden er udsving 

i afsætningen og et gennemsnit dermed giver et mere retvisende billede. 

 

Det er således kun som udgangspunkt at seneste regnskabsår anvendes. Kommissionen kan 

afhængig af de konkrete omstændigheder vælge andre regnskabsår eller et gennemsnit for 

fastlæggelse af afsætningsværdien. 

 

3.5. Grovhed 

Grovheden af overtrædelsen skal vurderes fra sag til sag og der tages hensyn til alle relevante 

forhold i den enkelte sag96. Grovhed kan skønnes af Kommissionen til at udgøre op til 30% af 

afsætningsværdien97 , hvor der bl.a. skal tages hensyn til faktorer såsom overtrædelsens art, 

virksomhedernes samlede markedsandel, overtrædelsens geografiske udstrækning og 

udmøntning i praksis98. Det er gentagne gange påpeget af Domstolene99, at disse faktorer er ikke-

udtømmende og ikke alene kan anvendes, men skal betragtes som en helhed. Dog er horisontale 

aftaler om prisfastsættelse, markedsdeling og begrænsning af produktionen at betragte som de 

mest alvorlige konkurrencebegrænsninger og skal straffes strengt. Den procentvise del af 

                                                 
92

 Ibid pr. 43 
93

 Ibid pr. 37, hvor Britannia anfører, at regnskabsåret inden beslutningstidpunktet var 0 og at dette afspejlede 
virksomhedens økonomiske situation for den periode, hvor overtrædelsen havde fundet sted. Kartellet bestod i ca. 3 
år. 
94

 Power Transformers, Sag 39.129, C(2009)7601 final, 07.10.2009 betr. 228 
95

 Marine Hoses, Sag 39.406, 2009/C 168/05, 28.01.2009 
96

 2006-retningslinjer pkt. 20 
97

 Ibid pkt. 21 
98

 Ibid pkt. 22 
99

 Bl.a. C-534/07 William Prym GmbH & Co KG & Prym Consumer GmbH & Co KG mod Kommissionen pr. 54 
og den deri nævnte retspraksis 
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afsætningsværdien, der tages i betragtning ved disse aftaler ligger derfor i den øvre del af 

skalaen100.  

 

3.5.1. Overtrædelsens art 

En horisontal aftale kan indeholde mange konkurrencebegrænsende aspekter. Aftalens 

kompleksitet indgår derfor i grovhedsvurderingen og de såkaldte "multi-faceted" aftaler 

indeholdende flere af de i pkt. 23 nævnte konkurrencebegrænsende aftaler, har Kommissionen en 

tendens til at forhøje andelen af afsætningsværdien101. Dette medfører dog ikke, at en simpel 

aftale om prisfastsættelse vil blive vurderet lempeligere. Overtrædelsens art er en af de faktorer, 

der skal tages hensyn til i grovhedsvurderingen, men på baggrund af pkt. 23 kan disse 

begrænsninger dog alene udgøre en væsentlig grovhed. 

 

I Ziegler102 mener sagsøger, at Kommissionen i flytteservicebeslutningen103 har vurderet aftalen 

som værende "meget alvorlig" ved udelukkende at tage overtrædelsens art i betragtning og at 

dette ikke er tilstrækkeligt. Retten afviser denne argumentation og udtaler, at en klar 

overtrædelse af konkurrencelovgivningen som prisaftaler og markedsdeling i sin art er særlig 

alvorlig104. Dog skal der jævnfør retningslinjerne tages hensyn til alle relevante omstændigheder 

i den enkelte sag, men 2006-retningslinjerne er fundamentalt ændret fra den tidligere 

kategorisering i 1998-retningslinjerne til nuværende procentsatser. Kommissionen kan ikke 

under deres vide skøn fastlægge en procentsats uden også at tage særlige omstændigheder i 

betragtning, som også anføres i pkt. 22, men idet der jævnfør pkt. 23 anføres, at hemmelige 

horisontale aftaler skal ligge i den øvre del af skalaen og at disse anses for værende de mest 

alvorlige konkurrencebegrænsninger, er det klart, at procentsatsen som minimum skal være over 

15%105. I denne beslutning er satsen sat til 17%, og Retten konkluderer, at når Kommissionen 

blot fastlægger satsen til at være lig med eller næsten lig med minimumssatsen er det ikke 

nødvendigt at tage andre faktorer eller omstændigheder i betragtning, når der er tale om hard-

core karteller.  

                                                 
100

 2006-retningslinjer pkt. 23 
101

 Torre, Fernando de la Castillo, The 2006 Guidelines on Fines: Reflections on the Commission's Practice, World 
Competition 33, No. 2 (2010), Kluwer Law International BV, s. 377 
102

 T-199/08 Ziegler SA mod Kommissionen 
103

 International Flytteservice, Sag 38.543, C(2008)926 final, 11.03.2008 
104

 T-199/08 Ziegler SA mod Kommissionen pr. 137-143 
105

 Øvre del af skalaen er som minimum mere end halvdelen af op til 30%. 
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Jævnfør Team Relocation106 skal den relative grovhed af deltagelse i kartellet for hver enkelt 

virksomhed undersøges, hvilket følger af princippet om, at sanktionen skal være specifik for 

vedkommende, der begår en overtrædelse samt selve overtrædelsen. Viser det sig derimod, at en 

virksomhed ikke har deltaget i alle kartellets aspekter, kan der tages hensyn til dette under 

formildende omstændigheder. Det fremgår af Natriumchlorat107, hvor bl.a. Finnish Chemicals 

hævder, at deres rolle i kartellet var minimal. Denne argumentation afvises dog af 

Kommissionen, og det må antages, at EU-Domstolene vil være enige heri, idet en mindre rolle 

vil afspejles i afsætningsværdien og dermed give et mindre beløb. Atochem108 påpeger, at de 

ikke havde forestillet sig en overtrædelse og ej heller opmuntrede denne. Kommissionen svarer, 

at disse omstændigheder ikke har indflydelse på selve grovheden, men kan eventuelt medføre en 

lempelse under formildende omstændigheder. 

 

Grovheden i Marine Hoses109 er vurderet til 25%, hvilket er den højeste af de satser, der er 

pålagt110. Hard-core kartellet omfattede prisfastsættelse og markedsdeling, herudover allokering 

af projekter, koordinering og allokering af tilbudsprojekter, udveksling af informationer om 

priser, salgstal mv. Dette kartel må siges at være et "multi-faceted" kartel af meget alvorlig 

karakter, hvilket der også gives udtryk for i den meget høje procentsats. I denne sag hævder flere 

af parterne, at virksomhedernes salg af produktet kun udgør en mindre del af kommercielle 

aktiviteter og virksomhederne er derfor af den opfattelse, at deres ansvar bør være mindre. Dette 

afviser Kommissionen med den begrundelse, at en påstået mindre betydning af ulovlig aktivitet 

ingen indflydelse har på fastsættelse af bøde, og tilføjer herudover, at når virksomhederne ikke 

havde opgivet disse aktiviteter tyder det på, at overtrædelsen har været profitabel og kan derfor 

ikke unddrage sig ansvaret111. 

 

                                                 
106

 Forenede sager T-204/08 og T-212/08 Team Relocations NV m.fl. mod Kommissionen pr. 84-86 og den heri 
nævnte retspraksis 
107

 Sodium Chlorate, Sag 38.695, C(2008)2626 final, 11.06.2008 
108

 Ibid 
109

 Marine Hoses, Sag 39.406, 2009/C 168/05, 28.01.2009 
110

 Den højeste af de beslutninger, der er behandlet i denne afhandling.  
111

 Marine Hoses, Sag 39.406, 2009/C 168/05, 28.01.2009 betr. 441 
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Der kan forekomme situationer, hvor et enkelt medlem slet ikke har været involveret i visse dele 

af kartellet og dermed ikke kan holdes ansvarlig for disse. I Chalkor112 var det ubestridt, at 

sagsøger kun havde deltaget i ét af kartellets tre led113 og kunne derfor kun holdes ansvarlig for 

dette ene led. Retten modsagde dermed Kommissionen og nedsatte Chalkor's bøde med 10% 

med den begrundelse at en lovovertræder, der deltager i alle kartellets led i højere grad bidrager 

til kartellets effektivitet og grovhed end en lovovertræder, der kun har deltaget i et enkelt led114. 

Følgelig er sidstnævntes overtrædelse mindre grov end de, der har deltaget i alle led 115 . 

Kommissionen havde derfor overtrådt ligebehandlingsprincippet116, idet Kommissionen havde 

behandlet forskellige situationer ens uden en objektiv begrundelse117. 10% nedsættelse må anses 

for at være en beskeden reduktion fra Rettens side, men skal ses i lyset af, at 

konkurrencebegrænsende aftaler nu engang er en grov overtrædelse af konkurrencereglerne, 

hvad enten den enkelte virksomhed deltager fuldt ud eller ej. 

 

3.5.2. Markedsandel og geografisk udstrækning 

Den samlede markedsandel for kartelparterne i den geografiske udstrækning antyder hvilken 

økonomisk vægt de har og i hvilken grad de evner at påvirke konkurrencen. Har deltagerne en 

høj samlet markedsandel og dermed en højere økonomisk betydning kan dette give en højere 

procentsats. Her spiller den geografiske udstrækning også ind. Dækker kartellet hele EU kan 

procentsatsen også stige. Dermed ikke sagt, at en udstrækning, der kun dækker nogle få 

medlemsstater er mindre grov end hvis markedsandelen dækker alle medlemsstater, men denne 

sondring fremgår allerede af selve afsætningsværdien. 

 

Hvordan virksomhedernes samlede markedsandel vægtes i vurderingen kan ikke umiddelbart 

udledes af de offentliggjorte afgørelser med angivelse af disse118, men det ses, at hvor en samlet 

                                                 
112

 T-21/05 Chalkor AE Epexergasias Metallon mod Kommissionen 
113

 Ibid pr. 19, hhv. SANCO, WICU & Cuprotherm samt udvidede europæiske aftaler. Chalkor deltog kun i 
udvidede europæiske aftaler pr. 96. 
114

 Ibid pr. 99 
115

 Ibid pr. 101 
116

 Se afsnit 3.3. Kommissionens vide skøn 
117

 T-21/05 Chalkor AE Epexergasias Metallon mod Kommissionen pr. 104 
118 I Heat Stabilators skønnes den kombinerede markedsandel på de 2 produkter (tinstabilator og ESBO) til hhv. 
over 90%  og over 80%, hvilket må anses at være en monopollignende situation og virksomhederne må derfor have 
en stor økonomisk betydning. Der er i denne sag sat en procentsats på mellem 3-5% over minimumsgrænsen på de 
ovennævnte 15%. I Videotapes er markedsandelen også over 85% og her er procentsatsen 18. I Pumpeslanger 
skønnes den samlede markedsandel til over 85% og her er procentsatsen 25. Sodium Chlorate er markedsandelen på 
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markedsandel i den geografiske udstrækning er på over 80% er grovhed vurderet til 18% eller 

derover, hvorimod ved mindre markedsandel er grovhed vurderet til 17%. Det skal dog 

understreges, at den samlede markedsandel kun er en af de faktorer, der skal tages i betragtning, 

og der kan således ikke ud fra disse få afgørelser konkluderes noget endeligt.     

 

3.5.3. Udmøntet i praksis  

Udmøntet i praksis eller, som det omtales i Kommissionens beslutninger, implementering er nyt i 

retningslinjerne. I 1998-meddelelsen blev der under grovhed "…taget hensyn til overtrædelsens 

konkrete indvirkning på markedet - når den kan måles". Virksomheder har ofte tolket dette, 

således at Kommissionen videnskabeligt skulle bevise mærkbar økonomisk indvirkning og en 

årsagssammenhæng mellem denne indvirkning og overtrædelsen. Denne fortolkning og påstand 

er gentagne gange forkastet af Retten under henvisning til, at aktuel virkning på markedet er 

tilstrækkeligt bevist, hvis Kommissionen specifikt og troværdigt indikerer overvejende 

sandsynlig for at kartellet har haft virkning på markedet119. 

 

Virkning på markedet synes derfor at være ændret til "udmøntet i praksis". Virkning på markedet 

anvendes dog i nogle tilfælde bl.a. i Videotapes120, når virksomheder påpeger Kommissionens 

manglende påvisning af kartellets aktuelle virkning på markedet. Dette afvises som sagt med 

henvisning til retspraksis og formodes også i fremtiden at blive afvist. 

  

Ud fra de offentliggjorte beslutninger, hvor der er henvist til implementering, fremgår det, at 

denne faktor skal belyse, hvorvidt karteldeltagere har forfulgt formålet og handlet i 

overensstemmelse med aftalen, og det fremgår bl.a. i Aluminimum flouride 121  at parterne 

handlede i overensstemmelse med den påtænkte adfærd på markedet. I Bananer122 mener flere af 

parterne, at implementering ikke fandt sted, men Kommissionen påpeger, at den telefoniske 

kommunikation før fastsættelse af priser klart viser, at formålet i denne sag blev udmøntet i 

praksis. 

 
                                                                                                                                                             
over 90% og grovhed 19%. I Banansagen, hvor andelen skønnes til mellem 40-45% er grovhed vurderet til 17%. I 
CaC2 antages markedsandel til under 80% med en procentsats på 17. 
119

 T-127/04, KME Germany AG, KME Frankrig SA, KME Italy SpA mod Kommissionen pr. 68 
120

 Professional Videotapes, Sag 38.432, C(2007)5469 final, 20.11.2007 
121

 Aluminium flouride, Sag 39.180, C(2008)3043 final, 28.06.2008 betr. 135 
122

 Bananas, Sag 39.188, C(2008)5955 final, 15.10.2008 betr. 329-332 
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Kommissionens endelige grovhedsvurdering er en helhedsvurdering af de ovennævnte faktorer 

uden at dette skal opfattes som værende udtømmende. I kartelsager er udgangspunktet, at 

procentsatsen starter på 15%, hvorefter de andre faktorer inddrages og såfremt der er 

omstændigheder, der indikerer at disse er til stede, vil Kommissionen yderligere hæve 

procentsatsen.  

 

3.6. Varighed 

Afsætningsværdien og grovhedssatsen multipliceres med det antal år, op- eller nedrundet ved 

halve år, overtrædelsen har varet. Varigheden vurderes af Kommissionen som andre faktorer, 

nemlig ud fra de indsamlede beviser og er ofte ikke anfægtet af virksomhederne. Der kan dog 

være perioder, hvor overtrædelsen eller intensiteten ikke har været så udtalt, og i disse tilfælde 

vil virksomheder forsøge at argumentere for, at overtrædelsen ikke er en samlet og vedvarende 

overtrædelse, men derimod skal deles op, således at bøden bliver mindre. Kommissionen 

derimod er af den opfattelse, at såfremt kartellet ikke er stoppet helt, er der tale om en såkaldt 

kartelsuspension, hvilket ikke berettiger en opdeling. 

 

I Marine Hoses 123 har kartellet virket i 21 år i årende 1986-2007, men var fra 1997 til 1999 i en 

periode på ca. 2 år ikke lige så aktivt. Kommissionen fratrak de 2 år i varigheden, således at 

denne blev 19 år. Parterne påstår, at i denne 2-årige periode, hvor at intensiteten var mindre end 

de andre år og en af parterne var udtrådt af kartellet i denne periode og at der dermed ikke var 

tale om kartelsuspension med efterfølgende genoptagelse, men at kartellet var stoppet helt.  

Kommissionen mener derimod, på trods af at bevismaterialet om fortsat kommunikation i denne 

periode ikke er klar og tydelig, er der netop tale om kartelsuspension, og henviser yderligere til 

retspraksis navnlig Degussa124. I Degussadommen125 udtaler Retten, at en kartelsuspension kun 

kan anerkendes, såfremt dette er en kort 126  periode (der var her tale om 2 måneder) med 

forstyrrelser og forudsat at kartelvirksomheden genoptages. I modsat fald vil der ikke være tale 

om en samlet og vedvarende overtrædelse. En periode på 2 år og herefter genoptagelse af 

kartelvirksomhed kan næppe antages at være en kort periode, men ikke desto mindre henviser  

                                                 
123

 Marine Hoses, Sag 39.406, 2009/C 168/05, 28.01.2009 
124

 T-279/02 Degussa mod Kommissionen 
125

 Ibid pr. 178 
126

 Min fremhævelse 
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Kommissionen til Degussa og fastholder, at der er tale om en "samlet og vedvarende 

overtrædelse" og at kartellet genoptages på samme vilkår som før afbrydelsen.  

 

Tre af parterne127 har stævnet Kommissionen med anbringende om at der ikke er tale om en 

"samlet og vedvarende" overtrædelse og at den periode før de to års mindre aktivitet er forældet 

jævnfør Rfo 1/2003 art. 25, stk. 1. Såfremt Retten finder, at virksomhederne har ret, vil dette 

medføre en væsentlig reduktion af bøderne, idet basisbeløbet vil blive multipliceret med 8 år i 

stedet for 19 år. På trods af at suspensionsperioden er ca. 2 år, har Kommissionen jævnfør 

beslutningen beviser for at der fortsat var kommunikation om end begrænset i denne periode, 

hvilket tyder på, at kartellet og formålet med dette ikke var ophørt, men blot nedtonet. På den 

anden side har Kommissionen fratrukket de 2 år i den samlede varighed, hvilket kan tyde på, at 

Kommissionen ikke selv finder at bevismaterialet er stærkt nok til at påvise kartelsuspension. 

Retten har endnu november 2011 ikke afsagt dom, og resultatet af afgørelsen må bero på en 

konkret vurdering. 

  

Der kan være enkeltmedlemmer, der for en periode ikke er aktive i kartellet og for så vidt har 

udmeldt sig for senere at genoptage sit virke i kartellet. I sådanne tilfælde pålægges 

Kommissionen jævnfør Dansk Rørindustri128, at Kommissionen "…i det mindste må fremføre 

beviser, som vedrører faktiske omstændigheder, som ligger tilstrækkeligt tæt på hinanden til, at 

det med rimelighed kan fastslås, at overtrædelsen har varet uafbrudt mellem to præcise datoer". 

Alternativt kan virksomheden bevise, at parten ikke var til stede til møder og/eller at der ikke 

forelå nogen form for kommunikation mellem parten og kartellet i den omtalte periode. I et 

sådant tilfælde vil varigheden for denne part være mindre end de andres og bøden vil naturligvis 

også være mindre. 

 

3.7. Ekstra beløb 

Som afskrækkende faktor både for involverede parter og som præventiv virkning over for andre 

virksomheder pålægges der dette "entrebeløb", hvor der fastsættes en procentdel mellem mellem 

15 og 25% af afsætningsværdien.  

                                                 
127

 Verserende sager T-147/09 Trelleborg Industries, T-148/09 Trelleborg, T-146/09 Parker ITR og Parker-
Hannifin. 
128

 T-21/99 Dansk Rørindustri A/S mod Kommissionen pr. 62 
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Procentdelen ligger meget tæt på eller er lig med den grovhedsprocentdel i første led i de 

offentliggjorte beslutninger, idet der jævnfør pkt. 25 også tages udgangspunkt i en række 

faktorer, især de nævnte i pkt. 22, som også ligger til grund for grovhedsvurderingen. Dette 

ekstrabeløb skal derfor ses i lyset af grovheden af overtrædelsen. Således i f.eks. Marine 

Hoses 129 , hvor procentsatsen er den højeste 25% som for grovhedsvurderingen, Power 

Transformers med 16% samme som for grovhed. 

 

3.8. Delkonklusion  

Afsætningsværdien, der danner basis for grundbeløbet, kan ikke for en virksomhed antages kun 

at omfatte det specifikke produkt, kartelaftalen omhandler. Såfremt Kommissionen skønner, at 

det relevante produkt har afsmittende effekt på andre af virksomhedens produkter, vil 

afsætningsværdien af disse også blive omfattet, som for f.eks. Banansagen. Dette gælder også for 

den geografiske udstrækning. Hvis aftalen dækker produkt A i område B, vil salget af produkt A 

i område C også blive inddraget, som i Puttersdommen. En konkret definition af det relevante 

marked, der ligger til grund for selve overtrædelsen er Kommissionen ikke forpligtet til at 

foretage, men kan fastlægges i henhold til Kommissionen vide skøn og de oplysninger, der er 

indsamlet. Det kan således være svært for virksomheder, at vurdere afsætningsværdien på 

forhånd. 

 

Procentsatserne af afsætningsværdien kan virksomhederne påregne at være minimum 15% af 

afsætningsværdi i grovhed og minimum 15% i ekstrabeløb ved indgåelse af hard-core karteller. 

Udover dette vil procentsatsen forhøjes ud fra Kommissionens helhedsbetragtning af kartellets 

og dets deltageres indflydelse på konkurrencen. Herudover skal hver enkelt virksomheds adfærd 

tages i betragtning. De pålagte procentsatser andrager i beslutningerne mellem 15 og 25%. Den 

nøjagtige procentsats vil derfor ikke kunne beregnes nøjagtigt af virksomhederne og beror på 

Kommissionens vide skøn i de konkrete sager.  

 

Herudover vil Kommissionen tage hensyn til varigheden i helhedsvurderingen, men den aktuelle 

varighed, som første led af grundbeløbet skal multipliceres med, vil naturligvis først kunne 

bestemmes ved åbning af undersøgelse. Dog ved virksomhederne, at varighedsfaktor er 

                                                 
129

 Marine Hoses, Sag 39.406, 2009/C 168/05, 28.01.2009 
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proportional med år og derfor på forhånd kan se, at første led vil stige jo flere år kartellet 

eksisterer.  

 

Grundbeløbet er altså et beløb, en virksomhed ikke vil kunne beregne med nøjagtighed. 

Afsætningsværdien vil afhænge af det relevante produkt, der kan gå ud over, hvad den ulovlige 

aftale explicit dækker. Procentsatserne vil en virksomhed minimum kunne påregne 30% af 

førnævnte afsætningsværdi. Med hensyn til varigheden vil denne ikke kunne forudses, men 

virksomheden ved, at denne markant forhøjer første del af grundbeløbet.  

 

3.9. Regulering af grundbeløb 

Efter fastsættelse af grundbeløbet kan dette reguleres op eller ned jævnfør retningslinjernes pkt. 

27. Kommissionen regulerer procentvist på baggrund af skærpende eller formildende 

omstændigheder. 

 

3.9.1. Skærpende omstændigheder 

Retningslinjerne pkt. 28 lister en ikke-udtømmende liste over faktorer der kan forhøje 

grundbeløbet, f.eks. gentagelse, fortsættelse af overtrædelsen, virksomheden har afslået at 

samarbejde eller har hindret Kommissionen i deres undersøgelse eller at en virksomhed har haft 

en ledende rolle herunder tvunget andre med i kartellet eller udøvet repressalier ved ikke-

overholdelse af aftalen. 

 

3.9.1.2. Fortsættelse af overtrædelse eller gentagelse af samme eller tilsvarende overtrædelse 

En væsentlig faktor i vurderingen for fastsættelse af bødebeløb er tilfælde, hvor virksomheder 

begår samme eller tilsvarende overtrædelse af art. 101 TEUF. Dette anses for værende en 

skærpende omstændighed og kan medføre forhøjelse af grundbeløbet. Forhøjelse af bøde pga. 

gentagelsestilfælde er også forekommet før udgivelse af retningslinjer i 1998. 2006-

retningslinjerne er på dette punkt væsentligt skærpet i forhold til 1998. 
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Domstolen udtaler i Aalborg Portland 130 , at eventuelle gentagelsessituationer er en af de 

objektive faktorer, der skal tages i betragtning ved bødeudmåling. I Groupe Danone131 udtaler 

Domstolen, at gentagelse udgør et væsentligt element, og formålet med at tage gentagelses-

tilfældene med i betragtning er at tilskynde virksomheder, som har tendens til at overtræde 

konkurrencereglerne, til at ændre adfærd. Herudover forudsætter gentagelsestilfælde ikke en 

tidligere økonomisk sanktion, men, som før, kun at der er begået en overtrædelse af 

Fællesskabets konkurrenceregler 132 . En sondring af samme eller lignende overtrædelser på 

forskellige produktmarkeder finder derfor ikke sted, idet det er tilstrækkeligt, at konstatere en 

overtrædelse af samme bestemmelse i EU-traktaten133.  

 

Ovennævnte gælder for hele virksomheden og/eller den økonomiske enhed i art. 101 TEUF's 

forstand, således at gentagelsestilfælde kan sanktioneres på trods af, at det er en anden del af den 

økonomiske enhed, der har begået den tidligere overtrædelse 134 . (Se afsnit 2.2.2. Begrebet 

virksomhed).  

 

Når virksomheder gentagne gange overtræder konkurrencereglerne tyder det umiddelbart på, at 

tidligere sanktioner ikke har oversteget den indtjening, der kan opnås ved karteladfærd og at der 

ikke er opnået den ønskede virkning.  

 

Kommissionen er ikke i klagepunktmeddelelsen forpligtet til at liste eventuelle tidligere 

overtrædelser, men kan henvise til Kommissionens hensigt at inddrage gentagelsestilfælde i 

deres vurdering samt henvise til retningslinjerne135. 

 

Akzo Nobel N.V, der er moderselskab i Akzo Nobel koncernen, har 8 gange siden 2001 været 

modtager af Kommissionens beslutninger 136 . Teoretisk burde der så have været pålagt 

                                                 
130 Forende sager C-204/00, 205/00, 211/05, 213/05, 217/00, 219/00, Aalborg Portland A/S m.fl. mod 
Kommissionen pr. 91 
131

 C-3/06 Groupe Danone mod Kommissionen pr. 38 
132

 Ibid pr. 41 
133

 Forenede sager T-101/05 og T-111/05 BASF AG og USB SA mod Kommissionen pr. 64 
134 T-161/05 Hoechst GmbH mod Kommissionen  pr. 146. I Car Glass beslutningen er Saint-Gobain af den 
opfattelse, at 60% forhøjelse af grundbeløbet for 2 tidligere overtrædelser hhv. 1984- og 1988-beslutninger begået af 
datterselskaber, ikke er i overensstemmelse legalitetsprincippet og proportionalitetsprincippet. Det må antages, at 
dette anbringende under den verserende sag (T-73/09 Compagnie de Saint-Gobain mod Kommissionen) bliver afvist 
af Retten under henvisning til retspraksis. 
135

 T-343/08, Arkema France mod Kommissionen pr. 57 



Bødeberegning 
Kandidat 2011 

Side 35 af 83 

 

forhøjelser i forbindelse med gentagelsestilfælde, men kun i CaC2 afgørelsen fra 2009 har Akzo 

Nobel fået forhøjet grundbeløbet med 100% for de 4 tidligere tilfælde hhv. 2001, 2003, 2004 og 

2005137.  

 

Årsagen til, at der ikke er medtaget flere af de tidligere beslutninger antages at skyldes, at de 

tidligere beslutninger har været verserende sager ved Domstolene og at disse har kørt 

sideløbende med Kommissionens undersøgelser, herunder Hydrogen Peroxide and Perborate 138, 

hvor den af Akzo Nobel anlagte sag139 blev trukket tilbage efter de to beslutninger i 2009. Heat 

Stabilators er verserende ved Retten140.  

 

Kommissionen har i CaC2141 anført, at Akzo Nobel har gentaget karteladfærd, dog i forskellige 

sektorer, hvilket viser at de første sanktioner ikke havde været tilstrækkelige til at ændre deres 

adfærd. Denne udtalelse stemmer overens med den førnævnte retspraksis mht. formålet med 

gentagelsestilfælde.  

 

På baggrund af ovenstående virker det ikke umiddelbart, som om Kommissionen er konsekvent i 

deres anvendelse af eventuelle gentagelsestilfælde, således at formålet forfølges og 

virksomhederne ændrer adfærd. Desværre er der ikke i beslutningerne fra Kommissionens side 

nogen uddybende forklaring, og virksomhederne har naturligvis ikke spurgt ind til dette, hverken 

i klagepunktsmeddelelserne eller senere ved Retten. På den anden side er Kommissionen ikke 

forpligtede til at anvende muligheden og det er Kommissionen, der i hver enkelt situation 

skønner hvilke faktorer, der indgår i den konkrete sag. 

 

3.9.1.2.1.  Forældelse 

Jævnfør Rfo nr. 1/2003, art. 25, stk. 1 forældes Kommissionens beføjelser jævnfør art. 23 efter 

hhv. 3 år ved overtrædelse af bestemmelser om indhentning af oplysninger eller gennemførelse 

                                                                                                                                                             
136

 "Sodium Gluconate" fra 2001, "Organic Peroxides" fra 2003, "Cholinechlorid" fra 2004, "MCAA" fra 2005, 
"Hydrogen Peroxide and Perborate " fra 2006, "Sodium Chlorate" fra 2008 samt "CaC2" og "Heat Stabilators" 
begge fra 2009 
137

 Lidt paradoksalt med forhøjelse her, idet Akzo Nobel opnår immunitet jf. samarbejdsmeddelelsen og ender med 
en bøde på 0, hvorimod Akzo Nobel i "Heat Stabilators" ikke for forhøjelse og ikke har modtaget immunitet. 
138

 Hydrogen Peroxide and Perborate, Sag 38.620, C(2006)1766 final, 03.05.2006 
139

 T-199/06 Akzo Nobel NV mod Kommisionen. Sagen anlagt 17.07.2006, men  trukket tilbage 17.12.2009. 
140

 T-47/10 Akzo Nobel NV mod Kommissionen verserende, anlagt 17.04.2010  
141

 CaC2, Sag 39.396, C(2009)5791 final, 22.09.2009 betr. 310 
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kontrolundersøgelser og 5 år ved andre overtrædelser. Denne forældelsesfrist regnes fra den dag, 

hvor selve overtrædelsen er begået. Argumentation for at forældelsesfristen er overskredet 

anvendes ofte af virksomheder i gentagelsestilfælde, hvor tidligere overtrædelser ligger mere end 

5 år tilbage, men bliver afvist af både Kommissionen og EU-Domstolene under henvisning til at 

der hverken i Rfo 1/2003 eller bødemeddelelse er fastsat tidsgrænse. Herudover henvises til 

formålet med gentagelsestilfælde. 

 

Gentagelsestilfælde jævnfør Groupe Danone142 er underlagt Kommissionens skøn og derfor er 

Kommissionen ikke bundet af en eventuel forældelsesfrist. I denne dom blev Groupe Danones 

bøde forhøjet for overtrædelser, der lå hhv. 27 og 17 år tidligere med Domstolens henvisning til 

Rettens dom, hvor der ikke i dagældende Rfo nr. 17/62 eller anvendte 1998-retningslinjer er 

fastsat tidsgrænse143. Ydermere vil en politik, der har til formål at straffe gentagelse kun have 

virkning, "…hvis truslen om en strengere sanktion i tilfælde af en ny overtrædelse har virkning 

over en længere periode og dermed regulerer den pågældendes adfærd"
144 . Hertil vidner 

tidsrummet mellem de to tidligere overtrædelser på mindre end ti år, hvor der også blev 

konstateret gentagelsestilfælde, at virksomheden ikke er tilbøjelig til at drage de fornødne 

konsekvenser af at virksomheden er dømt for overtrædelse af konkurrence-reglerne145. 

 

I BASF146 anfægter sagsøger, at sagsøger er pålagt 50% for gentagelsestilfælde for 2 tidligere 

beslutninger i hhv. 1969 og 1994. Med hensyn til den meget tidligere beslutning fra 1969 (35 år 

før endelig beslutning) udtaler Retten, at der ikke i hverken Rfo 17/62, Rfo 1/2003 eller i 1998-

retningslinjerne er indeholdt nogen maksimalfrist for gentagelsestilfælde. Kommissionen er 

derfor ikke bundet af en forældelsesfrist og henviser til formålet med forhøjelse begrundet i 

gentagelse er, at tilskynde virksomhederne til at ændre adfærd147.  
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 C-3/06 Groupe Danone mod Kommissionen pr. 38 
143

 T-38/02, Groupe Danone mod Kommissionen pr. 353 
144

 Ibid pr. 354 
145

 Ibid pr. 355 
146 Forenede sager T-101/05, 111/05, BASF AG m.fl. mod Kommissionen 
147

 Ibid pr. 67 
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I "Power Transformers" 148  får ABB en forhøjelse på 50% for en tidligere overtrædelse i 

rørkartellet 149  fra 1998, hvilket er 11 år tidligere. Afgørelsen fra 2009 er jævnfør 2006-

retningslinjerne og der henvises til pkt. 28, men skønnes af Kommissionen til 50%. 

 

Den manglende tidsfrist og anvendelse af de tidligere overtrædelser, der ligger mange år tilbage, 

er blevet kritiseret for at tillade en uafbrudt skærpende omstændighed uden hensyn til det 

forløbne tidsrum mellem overtrædelserne, hvor der netop henvises til ovennævnte BASF sag150. 

Denne kritik kan ikke tiltrædes, idet det netop hører under Kommissionens vide skøn, og i BASF 

dommen udtaler Retten med rette, at selv om den 35 år gamle beslutning er nævnt, ville 50% 

forhøjelse alligevel være passende pga. de andre overtrædelser og at forhøjelsen på daværende 

tidspunkt var den normale forhøjelse. Herudover bliver der ikke i kritikken taget hensyn til 

formålet med gentagelsesforhøjelse, nemlig at ændre virksomhedernes adfærd, således at de ikke 

begår overtrædelser i fremtiden, hvilket er Kommissionens opgave og pligt inden for rammerne 

af deres kompetence. 

 

På trods af, at Kommissionen ikke konsekvent pålægger forhøjelser, må det derfor forventes at 

der ved gentagelse pålægges minimum 50% forhøjelse af grundbeløbet såfremt en overtrædelse 

af art.101 TEUF tidligere er begået inden for den samme økonomiske enhed i art. 101 TEUF's 

forstand og på baggrund af ovenstående retspraksis må det antages, Domstolene er enige med 

Kommissionen heri.  

3.9.1.2.2.  Ne bis in idem 

Princippet ne bis in idem medfører, at en juridisk person ikke kan straffes to gange for samme 

overtrædelse. Dette princip fremgår af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, art. 50151  og blev ved Lissabontraktaten gjort bindende med henvisning til EU-

chartret i Traktat om Den Europæiske Union (TEU) art. 6. 

 

Princippet bliver af virksomheder anvendt i forbindelse med gentagelsestilfælde, idet de er af 

den opfattelse, at en forhøjelse af grundbeløbet for tidligere overtrædelser er en dobbeltsanktion 

                                                 
148

 Power Transformers, Sag 39.129, C(2009)7601 final, 07.10.2009 
149

 Rørkartel (præisolerede rør), Sag 35.691, C(1998)3117, 21.10.1998. 
150

 Kristina Nordlander "The Commission's Policy on Recidivism: legal certainty for repeat offenders?" The 
Competition Law Review Volume 2 Issue 1 August 2005 
151

 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EFT C 364 af 17.12.2000 s 1-22).  
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af den tidligere beslutning og dermed i strid med ne bis in idem. Dette afvises af EU-

Domstolene152 med henvisning til at der skal være 3 kumulative betingelser opfyldt for at ne bis 

in idem princippet kan anvendes; de faktiske omstændigheder er identiske, at lovovertræderen er 

den samme person og at den retsbeskyttende interesse er den samme. Ved gentagelsestilfælde vil 

de faktiske omstændigheder ikke være identiske og dermed er betingelserne ikke opfyldt. 

Herudover er det ikke den tidligere overtrædelse, der igen bliver sanktioneret men derimod den 

nye med henblik på, at sanktionen skal have afskrækkende virkning og dermed ændre adfærden 

hos virksomhederne. 

 

Kommissionen kan ved vurderingen af grovhed tage de samme tidligere overtrædelser i 

betragtning ikke blot en gang, men flere gange. I Arkema France 153, hvor der blev pålagt en 

forhøjelse på 90%, mener sagsøger, at når en tidligere beslutning er taget i betragtning som 

skærpende omstændighed kan denne ikke tages i betragtning igen. Der er her tale om 3 

beslutninger i perioden 1984 til 1994, der blev medtaget som gentagelsestilfælde fordelt på 4 

beslutninger afgjort i perioden 2003 til 2006. I den anfægtede beslutning 154  tages de 3 

beslutninger i betragtning igen. Retten afviser dette under henvisning til, at betingelserne for ne 

bis in idem ikke er opfyldt, idet de faktiske omstændigheder ikke er identiske. Herudover er det 

ikke i strid med proportionalitetsprincippet, som sagsøger hævder, fordi den afskrækkende 

virkning allerede havde fundet sted ved beslutningerne 2003-2006. Retten fortsætter, at når 

grovheden overvejes skal gentagelsestilfælde tages i betragtning, og det faktum, at 

Kommissionen allerede har taget nogle tidligere beslutninger i betragtning, forhindrer dem ikke i 

at betragte dem endnu engang med det formål at afskrække sagsøger fra at gentage den ulovlige 

adfærd155. Retten bemærker at det vil være i strid med formålet med afskrækkelse, hvis en sådan 

tidligere betragtning udelukkede en forhøjelse af grundbeløbet for en senere pålagt bøde156. 

Ydermere ville en sådan udelukkelse føre til den situation, at en virksomhed med et stort antal 

gentagne overtrædelser ikke blev pålagt en bøde, der gradvist øgedes i henhold til antallet af 
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 Bl.a. Forenede sager C-204/00 Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, C-3/06 Groupe Danone mod 
Kommissionen 
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 T-343/08 Arkema France mod Kommissionen 
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 Sodium Chlorate, Sag 38.695, C(2008)2626 final, 11.06.2008 
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 T-343/08 Arkema France mod Kommissionen pr. 87 
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overtrædelser, men tværtimod ville den marginale bøde gradvist blive reduceret ved stigende 

antal overtrædelser157. 

 

Kommissionen kan derfor for hver gang der sker overtrædelse af art. 101 TEUF inden for samme 

økonomiske enhed, tage alle tidligere overtrædelser i betragtning, også selvom de tidligere har 

været i betragtning, og herudfra vurdere, hvor stor forhøjelsen af grundbeløbet skal være. Eneste 

begrænsning der vil være, udover grundlæggende EU-principper, er hvis der ikke foreligger 

endelig afgørelse fra Kommissionen eller hvis afgørelsen verserer ved EU-Domstolene. Med en 

teoretisk forhøjelse på 100% pr. overtrædelse må dette siges, at opfylde formålet med 

afskrækkende virkning også selv om der i praksis kun forhøjes med mellem 50 og 100%. 

 

3.9.1.3. Afslår samarbejde eller lægger forhindringer i vejen for undersøgelser 

I forbindelse med Kommissionens undersøgelser er virksomheder og/eller personer forpligtede 

til at give de oplysninger, Kommissionen ønsker jævnfør Rfo nr. 1/2003, art. 18, stk. 4. I Marine 

Hoses 158  blev Sony pålagt en forhøjelse på 30%, idet en repræsentant ikke ville besvare 

spørgsmål i et interview og en medarbejder makulerede dokumenter navngivet "competitors 

pricing". Sony's totale afvisning af at svare på alle spørgsmål uden begrundelse samt at 

virksomhedens jurist var til stede vurderes af Kommissionen som værende mere end 

uacceptabelt159. Mht. makulering hævder Sony, at dette skete af en juniormedarbejder, men 

denne begrundelse afvises af Kommissionen, idet der naturligvis er arbejdsgiveransvar i 

forbindelse med instrukser og kontrol med medarbejdere.  

Det kan heraf udledes, at virksomheder, hvis de vil undgå bødeforhøjelser, skal samarbejde med 

Kommissionen og medvirke til, at undersøgelsen foregår effektivt.   

3.9.1.4. Ledende rolle eller repressalier 

Kommissionen skal jævnfør ligebehandlingsprincippet undersøge hver enkelt medlems 

deltagelse i kartellet herunder om der blandt disse har været en virksomhed, som har haft en 

mere fremtræden rolle end andre. I karteller, hvor der ofte er en form for organisation og struktur 

samt koordinering mellem deltagere kan der være virksomheder, der varetager denne funktion 
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mere end andre. Dette vil i så fald udløse forhøjelse som f.eks. i Stearin160, hvor Sasol får 

forhøjet bøden med 50%. I Marine Hoses 161  forhøjes bøden med kun 30% for Parker og 

Bridgestone, idet funktionen var delt mellem dem og at de ikke i hele perioden udfyldte denne 

funktion. 

 

Repressalier, hvor virksomheder lægger pres på andre virksomheder for overholdelse af ulovlig 

aftale er naturligvis en skærpende omstændighed. Umiddelbart virker det mere som om, at 

virksomheder forsøger at fremstå som offer for repressalier i håb om at dette vil blive anset som 

værende en formildende omstændighed og dermed få nedsat bøden. Jævnfør retspraksis162 vil 

pres fra andre virksomheder ikke fritage pågældende virksomhed for ansvar og kan ikke være en 

formildende omstændighed, idet pågældende virksomhed kunne have angivet det eventuelle pres 

til kompetente myndigheder og indgivet en klage. 

 

3.9.2. Formildende omstændigheder 

3.9.2.1. Ophør af overtrædelsen ved Kommissionens indgreb 

Bevis for at overtrædelsen er bragt til ophør straks ved Kommissionens indgreb kan ikke 

anvendes i kartelsager jævnfør pkt. 29 første streg. Denne kartelundtagelse er ny og fremgik ikke 

af 1998-retningslinjerne, hvor det fremgik at grundbeløbet kunne nedsættes f.eks. hvis en 

virksomhed bragte overtrædelsen til ophør straks efter Kommissionens første indgreb. Retten 

understreger i Ziegler163 at denne omstændighed ikke kan anvendes på karteller og tilføjer, at 

formildende omstændigheder er begrænset til tilfælde, hvor virksomheden ophører med 

overtrædelsen så snart Kommissionen griber ind. I denne sag greb Kommissionen ind efter at 

sagsøger havde stoppet karteldeltagelse. 

 

3.9.2.2. Uagtsomhed 

Jævnfør Rfo nr. 1/2003, art. 23, stk. 2 fremgår det at virksomheder kan pålægges bøder, hvis de 

forsætligt eller uagtsom overtræder art. 101 TEUF. Hvis en virksomhed uagtsomt overtræder 

forbuddet, må denne bevise uagtsomheden for at få nedsat bøden. Der skal således tages 
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 T-199/08, Ziegler SA mod Kommissionen pr. 152 
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udgangspunkt i, hvad virksomheden burde vide eller burde have vidst om formålet med kartellet. 

I CaC2 164  hævder NCHZ, at på grund af deres manglende erfaring, vidste de ikke, at 

konkurrencereglerne blev overtrådt. Dette afvises kategorisk af Kommissionen, idet NCHZ var 

informeret af anden deltager, om at eneste måde at opnå højere priser var at alle konkurrenter 

mødes. Kommissionen konkluderer dermed, at NCHZ handlede uagtsomt, og at ukendskab til 

loven ikke kan medføre formildende omstændigheder. Det forekommer derfor mindre 

sandsynligt, at der ved karteller kan forekomme uagtsomhed i en sådan grad, at Kommissionen 

tager dette i betragtning og nedsætter bøder.  

 

3.9.2.3. Stærkt begrænset deltagelse og manglende anvendelse i praksis 

Stærkt begrænset deltagelse og manglende anvendelse i praksis indebærer på grund af ordet 

"og", at begge betingelser skal være opfyldt for at få reguleret bøden. Der er altså tale om to 

kumulative betingelser.  

Stærkt begrænset deltagelse for en virksomhed betyder ikke det samme som at en virksomhed 

har deltaget i en kortere periode i kartellet end andre virksomheder. I Chalkor 165  hævder 

sagsøger, at når der sker frivillig udtræden før Kommissionens undersøgelse, bør dette også 

udløse en fordel. Dette afvises af Retten med den begrundelse at det jævnfør retspraksis ikke er 

nødvendigt for Kommissionen at reducere bøden pga. ophør af overtrædelsen inden 

Kommissionens første indgreb og tilføjer, at der allerede i varighed er taget højde for denne 

kortere overtrædelsesperiode166. 

 

En stærkt begrænset deltagelse og manglende anvendelse i praksis må betyde, at den enkelte 

virksomhed har udøvet konkurrencemæssig adfærd, og at dette tolkes som om at de har fraveget 

kartelaftalen og at denne adfærd kan have medvirket til at kartellet blev undermineret eller 

modarbejdet.  

I en artikel af Castillo de la Torre, medlem af Legal Service i Kommissionen167 udtrykkes det, at 

en sådan adfærd som udgangspunkt bør belønnes. Nedslaget i bøden vil dog være diskutabel, 

hvis der i grovhedsvurderingen ikke er sket forhøjelse på grund af implementering. Muligheden 

bør dog ikke helt udelukkes, hvis den pågældende virksomhed i en sådan grad har medvirket til 
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at kartellet ikke bliver en succes og at adfærden er betydelig anderledes fra de andre 

medlemmer168. Såfremt en nedsættelse af bøden i et sådant tilfælde skulle finde sted, må det 

antages, at det er ubestridt at den pågældende virksomhed har haft denne effekt på kartellet.  

 

3.9.2.4. Yderligere formildende omstændigheder 

Effektivt samarbejde uden for samarbejdsmeddelelsen 169  og ud over den retlige pligt kan 

medføre nedslag i bøden. I Power Transformers 170  opnår hhv. Hitachi og Areva 18% 

nedsættelse. Hitachi under ekstraordinære omstændigheder171. Areva opkøbte aktiverne efter at 

overtrædelsen havde foregået, og Areva havde samme år i en anden sag foretaget anmeldelse af 

kartel. Kommissionen vurderer, at en sådan adfærd og ekstraordinært samarbejde skal belønnes. 

Ingen af virksomheder opfyldte ikke betingelserne for leniency og det må derfor skønnes, at når 

virksomhederne samarbejder f.eks. som Areva ved at stille medarbejdere til rådighed for 

Kommissionens undersøgelse, kan nedsættelse forekomme.  

Der er givet væsentlige nedsættelser i forbindelse med at lovgivningen eller offentlige 

myndigheder har fremmet eller tilladt konkurrencebegrænsende adfærd. I Banan172 er der for alle 

virksomheder givet en reduktion på 60% og i Luftfragt173 givet 15%, men det antages, at der er 

tale om særlovgivning på de specifikke områder og vil ikke blive uddybet nærmere.  

 

3.9.3. Yderligere regulering 

3.9.3.1. Specifik forhøjelse i præventivt øjemed 

2006-retningslinjerne har med pkt. 30 flyttet den såkaldte afskrækkelsesmultiplicator til sidst i 

beregningen. Denne lå tidligere sammen med eller lige efter grundbeløbet. Her bliver der taget 

højde for, ganske som tidligere, hvor stor omsætning en virksomhed har ud over den afsætning 

overtrædelsen vedrører. Hvorvidt der er tale om en skærpelse rent beløbsmæssigt vil afhænge af 

de skærpende og/eller formildende omstændigheder, idet denne faktor multipliceres med det 

regulerende grundbeløb.  

                                                 
168 Torre, Fernando de la Castillo, The 2006 Guidelines on Fines: Reflections on the Commission's Practice, World 
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Herudover kan Kommissionen jævnfør pkt. 31 tage forhøjelse af bøde i betragtning for at denne 

skal overstige den ulovlige gevinst, når det er muligt at foretage et sådant skøn.  

 

Jævnfør retspraksis 174  og formålet med den afskrækkende virkning må bøden ikke være 

ubetydelig i forhold til en virksomheds størrelse og samlede ressourcer. En virksomhed med stor 

samlet omsætning vil lettere kunne fremskaffe de nødvendige midler til betaling af bøde, hvilket 

berettiger anvendelse af multiplikationsfaktoren.  

 

I Elf175, hvor sagsøger er moderselskab til det datterselskab, der har overtrådt art. 101 TEUF, 

bliver moderselskabet af Kommissionen selvstændigt pålagt 70% af det bødebeløb, 

datterselskabet er pålagt (og som sagsøger også solidarisk hæfter for) for specifik afskrækkende 

virkning. Begrundelsen herfor er at Elf har en global samlet omsætning, der er væsentlig større 

end de andre enheder i koncernen og vil derfor lettere kunne betale en bøde176. De 70% afspejler 

Elf's omsætning, der ligger udover afsætningsværdien for overtrædelsen. 

 

Hvor stor omsætning, der skal til for anvendelse af pkt. 30 nævnes der ikke noget om i 

retningslinjerne. Der nævnes heller ikke et tidspunkt for, fra hvornår denne store omsætning skal 

tages i betragtning, det vil sige, hvilket regnskabsår skal der anvendes177. Det må dog formodes 

at Kommissionen tager udgangspunkt i det seneste regnskabsår, som for afsætningsværdi. I 

Videotapes178 anvendes den omsætning fra regnskabsåret før Kommissionens afgørelse, hvor 

Sony får forhøjet deres bøde med 10%, idet Sony har en særlig stor omsætning udover den 

afsætning overtrædelsen vedrører samt at den totale omsætning er meget større end de to andre 

kartelmedlemmer. I Power Transformers 179  bliver forhøjelse fastlagt til 20% for to af de 

implicerede og 10% for en tredje.  
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Specifik afskrækkelse i præventivt øjemed er naturligvis en del af formålet med bøder og hører 

under Kommissionens vide skøn, og EU-Domstolene har så vidt vides indtil videre november 

2011 både før og efter 2006-retningslinjerne ikke gået imod Kommissionen. 

 

3.9.3.2. Retligt fastsat loft 

2006-retningslinjerne henviser i pkt. 32 til den retlige fastsatte grænse på 10% af en virksomheds 

totale omsætning det foregående år180. Efter regulering og eventuelt tillæg af afskrækkende 

faktor vil den endelige bøde blive sammenholdt med virksomhedens totale omsætning, og 

overskrides denne, vil bødebeløbet blive reguleret ned til 10% af den totale omsætning.  

 

Den skærpelse af bødestørrelsen, som 2006-retningslinjerne medfører, kan give anledning til at 

grænsen overskrides for flere virksomheder. I Putters181, udtaler Retten, at den nye metode kan 

medføre, at anvendelse af bødeloftet nu mere er reglen end undtagelsen for virksomheder, der er 

på et enkelt marked og har deltaget i et kartel i mere end et år.  

 

Er der tale om en koncern, vil den endelige bøde godt kunne overstige datterselskabets 

omsætning, idet det er moderselskabets omsætning grænsen sættes for, jævnfør afsnit 2.2.2. 

Begrebet virksomhed. 

 

3.9.3.3. Betalingsevne 

Under særlige omstændigheder kan virksomheder, såfremt en bøde kan forårsage ubodelig skade 

på dennes levedygtighed og aktiver bliver værdiløse, søge om bødenedsættelse jævnfør pkt. 35. 

Der skal være objektive beviser for, at bøden kan medføre denne skade og virksomheden bliver 

fra Kommissionens side underlagt en intens undersøgelse af deres økonomiske forhold. Jævnfør 

Ziegler182 skal der være to kummulative betingelser opfyldt: uoverkommeligt svært at betale 

bøden og eksistensen af en speciel "social og økonomisk kontekst". Formålet med denne 

bestemmelse er at undgå, at Kommissionens bøder leder til virksomheders konkurs. 
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Kommissionen har i forbindelse med 7 kartelbeslutninger i 2010 183  på baggrund af den 

økonomiske krise modtaget 32 ansøgninger, hvoraf 9 nedslag blev givet af Kommissionen. Det 

antages, at antallet af ansøgning er steget på grund af den økonomiske krise, men den 

økonomiske krise kan ikke alene udgøre virksomhedens argumentation for nedslag.  

 

3.9.4. Delkonklusion 

I skærpende omstændigheder som gentagelsestilfælde må virksomheden påregne minimum 50% 

forhøjelse for hver overtrædelse uanset, hvornår denne er begået og om denne tidligere har været 

pålagt.  At afslå samarbejde med Kommissionen eller have haft en ledende rolle i kartellet vil 

forhøje bøden, men en nærmere procentsats afhænger af de konkrete omstændigheder og 

Kommissionens vurdering af disse faktorer. Det nærmeste det umiddelbart kan skønnes er 

mellem 10 og 50% baseret på de omtalte beslutninger. Disse procentsatser er meget svingende 

og en virksomhed kan derfor kun skønne regulering med stor usikkerhed. 

 

Det forekommer umiddelbart, at formildende omstændigheder sjældent forekommer, og hvis de 

gør, så er det med en beskeden reduktion på ca. 10 til 20%. Karteller og hemmelige aftaler er en 

grov overtrædelse af konkurrencereglerne og der ligger implicit heri, at der skal være særlige 

omstændigheder såfremt en reduktion finder sted.  

 

Med hensyn til specifik forhøjelse vil denne afhænge af beslutningstidspunktet, idet 

virksomhedens totale omsætning skal ses i forhold til afsætningsværdien. Men såfremt en meget 

stor virksomhed (eller dens datterselskab) indgår kartelaftale på et af virksomhedens mindre 

markeder, vil der være risiko for at forhøjelse finder sted. Virksomhedens totale omsætning vil 

da overstige den afsætning, som overtrædelsen vedrører. Specifik forhøjelse kan ikke nærmere 

beregnes, idet afsætningen, som specifik forhøjelse tager udgangspunkt i, også er usikker. 
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Del III: Økonomisk del 

Kapitel 4: Indledning 

De økonomiske overvejelser i forbindelse med en virksomheds indgåelse af horisontal 

konkurrencebegrænsende aftale er som udgangspunkt profitmaksimering, idet virksomhederne 

vil kunne agere som én virksomhed på markedet og dermed hæve prisen over omkostninger. Idet 

disse aftaler er i strid med art. 101 TEUF vil virksomhedernes motivation for at overtræde 

konkurrencereglerne være, at den forventede kartelprofit er større end den forventede 

omkostning i forbindelse med pålæg af bøde184, det vil sige sandsynligheden for at virksomheden 

bliver opdaget og sandsynligheden for efterfølgende dom og bøde. Dette alene er dog ikke den 

eneste udfordring virksomheden står over for.  

 

Karteldannelse kræver involvering af flere parter samt tilpasning af fælles forventning til 

kartelprofit, hvilket giver stabilitet. Stabilitet kræver, at der er incitament til at overholde aftalen 

for alle deltagere. I og med at prisen hæves, vil der for virksomheder være incitament til at 

snyde, deviation og sætte prisen lige under den aftalte eller output lige over, således at hele 

markedet opnås, hvorved kartellet bryder sammen. Den forventede kartelprofit skal derfor ikke 

blot være større end den forventede bøde, men også være større end den profit, der kan opnås 

ved deviation. 

 

Kartelstabilitet og de faktorer, der faciliterer denne vil derfor først blive gennemgået, hvorefter 

den forventede gevinst herunder sandsynlighederne for bøde bliver inddraget med henblik på, at 

belyse, hvordan en virksomheds økonomiske overvejelser påvirkes af virksomhedens usikkerhed 

i bødestørrelsen. 
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Kapitel 5: Kartelstabilitet 

5.1. Deviation 

I en statisk model vil der altid opstå deviation. Dette kan simpelt illustreres med udgangspunkt i 

Prisonner's Dilemma i følgende matrix: 

 

B 
Collude Deviate 

A 

Collude 5 , 5 0 , 15 

Deviate 15 , 0 1 , 1 

                    Figur 1: Prisonner's Dilemma 

 

Begge rationelle virksomheder vil anvende den strategi, der giver den bedste pay-off uanset, 

hvad den anden gør, hvilket for begge er deviate (det grønne felt). Uanset om virksomhed A 

vælger collude eller deviate, vil virksomhed B vælge deviate, der giver B det bedste pay-off og 

omvendt. Virksomhed A vil vælge deviate, der giver det bedste pay-off, lige meget om 

virksomhed B vælger collude eller deviate. Dette er en Nash-ligevægt og en dominerende 

strategi. Det blå felt er pay-offs såfremt begge virksomheder vælger collude. Disse pay-offs er 

Pareto-inferiør, idet virksomhederne ville være bedre stillet, såfremt begge valgte collude, men 

er ikke en Nash-ligevægt, idet collude ikke vil være den bedste strategi, givet det den anden gør. 

 

Løsningen på deviation skal findes i, at kartellet selv kan opretholde aftalen185, og der skal 

dermed være mulighed for virksomhederne både at straffe deviation og at denne straf er 

troværdig, men også at observere deviation186. I et gentaget uendeligt spil vil der ved deviation 

være mulighed for at udløse straf, trigger-strategies i perioden efter. 

5.1.1. Trigger-strategies 

I en Bertrand model med antagelse om symmetriske virksomheder, vil disse virksomheder 

fastsætte den aftalte pris i hver periode, men hvis en virksomhed snyder og sætter prisen lige 

                                                 
185

 Idet disse aftaler er forbudte, vil virksomhederne ikke kunne opretholde aftalen vha. retssystemer 
186 Stigler, George J., A Theory of Oligopoly, The Journal of Political economy, Vol. 72, No. 1 (Feb. 1964) pp. 44-
61 
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under den aftalte, udløses straffen og alle virksomheder fastsætter konkurrenceprisen (p=c) 

fremover, hvilket giver en profit på 0. Alle virksomheder vender dermed tilbage til one-shot 

Bertrand Nash-ligevægt. Hvis der ikke snydes vil virksomhederne i alle perioder opnå 

kartelprofit. Deviation er således en kortsigtet strategi, der kan give en høj profit i en periode, 

men ingen i de fremtidige perioder. Denne straf, hvor alle virksomheder vender tilbage til 

Bertrand Nash-ligevægten kaldes en grim strategy, idet den varer for altid.  

 

Hvorvidt en virksomhed vil deviate afhænger således af deres vægt på den fremtidige profit. For 

angivelse af fremtidig vægt anvendes diskonteringsfaktoren. 

Diskonteringsfaktoren er udtryk for virksomhedens vægt af fremtidig profit, dvs. 1 € i næste 

periode svarer til δ€ i nuværende periode. Diskonteringsfaktoren kan udtrykkes δ = 1/(1+r), hvor 

r = markedsrenten under antagelse af, at virksomheden frit og uden risici har adgang til 

lånemarkedet187 og � �  �0,1�. 
En virksomhed, der regner med en lav diskonteringsfaktor (δ→0) vil dette afspejle, at 

virksomheden ikke lægger vægt på fremtiden og omvendt hvis høj diskonteringsfaktor (δ→1) vil 

virksomheden tillægge fremtidig profit samme værdi som nuværende188.  

 

I et gentaget spil med uendelig horisont vil hver enkelt virksomheds incitamentsbetragtning for 

ikke at snyde være: 

	
� �  �
�  �  	
� �  �
� 

(1) 

hvor venstre side udtrykker summen af kartelprofit ( 	
��  og den forventede fremtidige 

kartelprofit ��
��, og højre side udtrykker summen af deviationprofit �	
�� og den forventede 

fremtidige profit i strafperioden ��
�� . Dermed må der ikke være for stor forskel mellem 

virksomhedernes diskonteringsfaktor, idet der så vil forekomme snyd. Diskonteringsfaktoren 

skal ikke alene være ensartet, men også som nævnt ovenfor være af en vis størrelse.  

 

Hvis man forestiller sig 2 identiske virksomheder (duopol), der producerer homogene varer og 

har ens omkostninger vil prisen ved konkurrence være p=c. Såfremt disse virksomheder 

samarbejder, vil de være i stand til at hæve prisen over omkostninger (pc>c) og dele den fælles 

                                                 
187

 Ivaldi, Marc; Jullien, Bruno; Rey, Patrick; Seabright, Paul; Tirole, Jean, The Economics of Tacit Collusion, Final 
Report for DG Competition, European Commission, IDEI Toulouse, March 2003 
188 Motta, Massimo, Competition Policy, Theory and Practice, Cambridge University Press, 9. printing 2008, s. 160 
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profit og efterspørgsel. Den fælles kartelprofit vil udgøre πc = (pc-c)D(pc), der deles mellem de to 

virksomheder, og hver virksomhed vil derfor opnå:  
��
� �1 � � � �� � � �, hvor  ∑ �� �  �

������� . 

Hvis den ene virksomhed snyder og sætter prisen lige under den aftalte vil dette udløse Bertrand 

Nash ligevægt. Den enkelte virksomheds incitamentsbetragtning bliver således: 

 �
2 �1 � � � �� � � �  �   � �  �0 

(2) 

Det kritiske punkt for diskonteringsfaktoren for 2 virksomheder bliver da: 

� � 1 "  12 

(3) 

Virksomhederne vil derfor overholde aftalen, hvis diskonteringsfaktoren for begge virksomheder 

er ½ eller derover og der vil ikke snydes, idet kartelprofitten vil være større end den kortsigtede 

profit, der kan opnås ved snyd. 

 

Dette betyder også, at antal virksomheder har en indflydelse, dvs. markedskoncentration. Der vil 

i praksis som regel være et større antal virksomheder end blot 2 (n = antal virksomheder) hvilket 

betyder δ ≥ 1 - 
�
$ . Jo flere virksomheder (n → ∞), des sværere vil det være at overholde 

incitamentsbetragtningen, idet � �  �0,1�.  
 

Den ovenfor anførte grim strategy er en stærk antagelse, idet virksomheder profitmaksimerer, og 

at vende tilbage til en 0 profit for altid er ikke i virksomhedernes interesse. Denne straf kan 

derfor virke utroværdig. En anden straf er jævnfør Abreu189 the stick and carrot, hvor der tages 

udgangspunkt i Cournot og straffen - the stick - er strengere, men der vil efter strafperioden 

kunne returneres til kartelprofit - the carrot. Under Cournot og ovennævnte grim strategy, hvor 

der i strafperioden returneres til Nashligevægt vil det optimale være, når alle virksomheder 

tilpasser produktionen af mængde umiddelbart efter deviation, hvorved profitten i strafperioden 

(Vp) vil være 0. Herefter returneres til kartelprofit. Når straffen for deviation er den strengeste 

(Vp=0) vil incitamentet til at overholde aftalen være højere. Stick and carrot straffen virker mere 

troværdig i og med der er udsigt til kartelprofit senere for profitmaksimering og virksomhederne 

kan derfor alle have en interesse i at straffe deviation. Kravet til diskonteringsfaktoren kan 

                                                 
189 Abreu, Dilip, Extremal Equilibria of Oligopolistic Supergames, Journal of Economic Theory Vol. 39, 1986  s. 
191-225 
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dermed også slækkes, fordi forskellen mellem kartelprofitten og deviationprofitten vil være 

større i denne Cournot model. 

 

5.1.2. Observerbarhed 

Karteller skal som nævnt være i stand til at opdage deviation. Jævnfør Stiegler 190  vil 

virksomheder have større incitament til at snyde, hvis dette ikke bliver opdaget. Hvis deviation 

bliver opdaget med det samme, vil straffen udløses straks. Der vil i situationer, hvor overvågning 

kun kan foretages ud fra virksomhedens egne salgstal, og hvor der er usikkerhed om 

efterspørgslen er høj eller lav, kunne udløses straf selvom der ikke er foretaget deviation191.  

 

Observerbarhed og opdagelse af deviation kan løses ved overvågning af virksomhederne, hvilket 

i praksis ses bl.a. i Marine Hoses192, hvor der jævnligt blev videregivet salgstal mv., således at 

udsving i efterspørgslen eller deviation hurtigt kunne opdages. 

 

5.2. Symmetri i markedsrelevante faktorer 

I de ovennævnte modeller er der antagelse om symmetri og denne symmetri mellem 

virksomhederne gør det nemmere at indgå kartelaftale. Ændres disse forhold, som f.eks. 

virksomhedsandele og produkthomogenitet vil incitamentsbetragtningen (ulighed 1) skærpes, 

således at deviation kan blive mere attraktivt for virksomhederne. 

 

5.2.1. Markedsandele på et marked 

Et marked med høj markedskoncentration betyder ikke nødvendigvis, at markedsandelene er 

fordelt ligeligt. På et duopol, hvor den ene virksomhed har en markedsandel på mere halvdelen, 

vil den virksomhed med mindre markedsandel have større incitament til at snyde, idet den 

umiddelbare deviationprofit vil være meget høj pga. den store markedsandel virksomheden vil 

opnå ved at underbyde.  

 

                                                 
190 Stigler, George J., A Theory of Oligopoly, The Journal of Political Economy, Vol. 72, No. 1 (Feb. 1964) s. 44-61 
191 Martin, Stephen, Industrial Economics, Second Edition, Prentice Hall, 1994 
192
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Forestiller man sig 2 virksomheder193, hvor VSH 1 har markedsandel på λ og VSH 2 har en 

markedsandel på 1-λ samt at λ > ½ vil der opstå difference i diskonteringsfaktoren. Under 

antagelse af priskonkurrence (pc = aftalt pris), samme diskonteringsfaktor og omkostninger samt 

grim strategy vil incitaments-betragtningen være som følger: 

 

	
� �  �
�  �  	
� �  �
� 

�%  &
 �'� "  (�)�'��
1 " �   �  �'� "  (�)�'�� � * 1

1 " +, 0 

�% &
 �'� "  (�)�'��
1 " � " �'� "  (�)�'��  �  0 

(4) 

For VSH 1 vil incitamentsbetragtningen derfor blive:  

-
1 " � "  1 � 0  �%    � �  - " 1 

(5) 

og for VSH 2: 

1 " -
1 " � "  1 � 0  �%    � �  - 

(6) 

Som det fremgår, vil VSH 2 have større incitament til at underbyde prisen og opnå en større 

andel af markedet udover hvad den har i forvejen, og kravet til diskonteringsfaktoren er derfor 

større. VSH 1 har i forvejen en større andel af markedet og vil ved snyd ikke opnå samme fordel 

som VSH 2. 

Asymmetri i markedsandele vil derfor skærpe kravet til diskonteringsfaktoren �� � -� for den 

mindre virksomhed, idet λ > ½. Ved symmetri er δ ≥ ½.  

Herudover vil interessen for, at den store virksomhed vil straffe den mindre virksomhed, være 

mindre end ved symmetriske markedsandele, idet der i strafperioden vil være større tab for den 

store virksomhed, end hvis markedsandelen var ligeligt fordelt. 

 

5.2.2. Markedsandele på flere markeder 

Såfremt virksomheder er aktive på flere markeder med forskellige markedsandele, vil 

asymmetrien på de enkelte markeder samlet set medføre symmetri, idet virksomhederne vil tage 
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 Ivaldi, Marc; Jullien, Bruno; Rey, Patrick; Seabright, Paul; Tirole, Jean, The Economics of Tacit Collusion, 
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begge markeder i betragtning194. Der sker en "sammenlægning", pooling af begge markeders 

incitamentsbetragtninger, og virksomheden kan anvende den lempelse i det marked, hvor 

andelen er størst for at opretholde den lille markedsandel på det andet marked. 

Anvendes samme eksempel som markedsandele på ét marked (marked A) og tilføjer et marked 

(marked B), hvor markedsandelen for de 2 virksomheder er omvendt vil incitaments-

betragtningen være som følger: 

 

&
.�'/ "  (�)�'/�
1 " � �  &
0�'/ "  (�)�'/�

1 " � "  2�'/ "  (�)�'/�  �  0 

(7) 

Ved reduktion vil incitamentsbetragtningen for begge virksomheder blive: 

- � 1 "  - � 2�1 "  �� 

(8) 

Herfra kan det udledes at δ ≥ ½, hvilket er det samme som for symmetriske markedsandele. 

Pooling medfører således, at truslen om deviation fra den mindre virksomhed (VSH 2) på 

marked A bliver udlignet af den trussel VSH 1 har på markedet B (hvor VSH 1 har en lille 

andel).  

 

5.2.3. Kapacitet 

I de omtalte modeller er det antaget, at virksomhederne ingen kapacitetsbegrænsninger har og at 

hele markedet kan mættes af en enkelt virksomhed ved deviation. Er der derimod begrænsninger 

i kapaciteten og denne er symmetrisk, det vil sige, at markedets samlede kapacitet er ligeligt 

fordelt mellem virksomhederne, vil dette påvirke incitamentet til deviation i begge retninger. 

Kapacitetsbegrænsninger vil reducere den umiddelbare deviationprofit, idet hele markedet ikke 

vil kunne opnås, men omvendt vil kapacitetsbegrænsningerne også gøre det sværere for andre 

virksomheder at straffe, hvilket kan gøre profitten i strafperioden positiv. Den symmetriske 

kapacitetsbegrænsning er derfor ikke entydig. 

 

Ved asymmetrisk kapacitet afhænger incitamentet dog af, hvorvidt den aggregerede kapacitet 

overstiger markedsstørrelsen eller ej195 . Ved duopol og under antagelse af den aggregerede 
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 Såfremt begge markeder blev betragtet isoleret, ville incitamentsbetragtningerne for hver virksomhed være de 
samme som for et enkelt marked. 
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kapacitet er større end markedet, vil den virksomhed med overkapacitet have større incitament til 

at snyde end den mindre. Den store virksomhed kan opnå en større umiddelbar deviationprofit 

ved at udnytte overskudskapacitet, og ydermere vil den lille virksomhed have sværere ved at 

straffe, hvormed den store virksomhed også vil opnå større profit i strafperioden. Selve 

fordelingen af kapaciteten vil dog kunne påvirke den store virksomheds incitament til at snyde, 

hvis der er flere små virksomheder på markedet. Såfremt den samlede kapacitet hos de små 

virksomheder er større end den store virksomheds kapacitet, vil de små være i stand til effektivt 

at straffe den store virksomhed, hvis denne snyder (profit = 0 i strafperioden).  

 

5.2.4. Efterspørgselselasticitet 

Efterspørgselselasticitet angiver den procentvise ændring i mængde, når prisen ændrer sig med 

1%.196. Jo mindre ændringen i mængden er, des mere vil elasticiteten nærme sig 0 og siges at 

være uelastisk. Denne vil derfor påvirke både kartelprofit og deviationprofit i samme retning. Jo 

mindre mængden ændrer sig, des højere kan prisen sættes, hvormed kartelprisen nærmer sig 

monopolprisen, men incitamentet til at snyde vil dermed også stige. 

 

5.2.5. Usikkerhed i efterspørgselsniveau  

Som nævnt i afsnit 5.1. Deviation kræver straf, at deviation opdages. Usikkerhed omkring 

hvorvidt efterspørgslen er høj eller lav kan i sig selv udløse straf selv om der ikke er snydt. I 

Green og Porters 197  Cournotmodel med imperfekt overvågning kan virksomhederne kun 

observere prisen og ikke den producerede mængde. Der er dermed ikke mulighed for en 

virksomhed at gennemskue om fald i virksomhedens salg skyldes lav efterspørgsel eller snyd. I 

modellen vil der udløses straf, hvis prisen når et kritisk punkt uanset om der er snydt eller ej og 

jævnfør stick and carrot strategien vil der efter strafperioden returneres til kartelproduktion. Hvis 

sandsynligheden for lav efterspørgsel er høj, vil incitamentet til at snyde være højere, idet 

kartelprofitten vil være lavere (pga. lav efterspørgsel) og tabet ved deviation vil således være 

mindre 198 . Green og Porter udleder derfor, at strafperioden vil vare længere ved høj 

                                                                                                                                                             
195 Compte, Olivier; Jenny, Frédéric; Rey, Patrick, Capacity constraints, mergers and collusion, European 
Economic Review, Vol. 46 No. 1, Januar 2002, s. 1-29 
196

 Definition af efterspørgselselasticitet: ED = (dQ/dP)*(P/Q) 
197 Green, Edward J & Porter, Robert H., Noncooperative Collusion and Imperfect Price Information, Ecometria, 
Vol. 52, No. 1, Januar 1984, s. 87-100 
198 Motta, Massimo, Competition Policy, Theory and Practice, Cambridge University Press, 9. printing 2008 
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sandsynlighed for lav efterspørgsel end ved høj sandsynlighed for høj efterspørgsel, idet 

forventningerne til fremtidig profit vil falde og incitamentet til deviation vil stige.  

 

Omvendt vil kartellet blive mere stabilt, såfremt der skønnes vækst i efterspørgslen199, hvilket vil 

medføre, at der lægges mere vægt på fremtiden, hvormed diskonteringsfaktoren vil være 

højere200. 

 

Sikkerhed i efterspørgsel og dermed en jævn ordreindgang vil effektivisere kartellet, idet 

forventningerne til kartelprofitten og dermed diskonteringsfaktoren vil være høje. Udsigten til en 

stor ordre kan dog give incitament til deviation på grund af den højere umiddelbare 

deviationprofit. Heri ligger også at købermagt kan påvirke kartellet. Ved få købere vil disse 

strategisk kunne enten stabilisere eller nedbryde kartellet. Ved jævn fordeling af ordrer vil 

kartellet blive stabiliseret, men hvis køberen presser virksomhederne kommercielt enten ved at 

true med skift i leverandør, samling af ordrer til én leverandør eller ved opkøb, således at køber 

selv kan producere, vil incitamentet til deviation hos kartelvirksomhederne stige. 

 

5.2.6. Produkt 

Homogene produkter faciliterer karteller pga. symmetri, men giver dermed også incitament til at 

snyde, idet hele markedet kan opnås. Hvorvidt differentierede produkter stabiliserer kartellet 

afhænger dog af graden af substituérbarheden201 både mht. den umiddelbare opnåelse af marked 

ved snyd og mulighed for straf. Såfremt et produkt nemt kan substitueres, vil incitamentet til at 

deviate være højere, idet en stor grad af markedet dermed kan opnås, men der vil så også være 

mulighed for straf. Omvendt vil der ved mindre grad af substituérbarhed ikke kunne opnås en så 

stor andel af markedet, hvorved den umiddelbare deviationprofit ikke vil være så høj, men 

profitten i strafperioden vil være positiv på grund af manglende straf.  

 

                                                 
199

 I denne fremstilling, hvor adgangsbarrierer er høje vil kartellet blive mere stabilt, men såfremt disse ikke var 
tilstede ville efterspørgselvækst betyde trusler fra entrants, hvilket vil have modsat effekt. 
200

 Ivaldi, Marc; Jullien, Bruno; Rey, Patrick; Seabright, Paul; Tirole, Jean, The Economics of Tacit Collusion, Final 
Report for DG Competition, European Commission, IDEI Toulouse, March 2003 
201 Chang, Myong-Hun, The effects of product differentiation on collusive prices, International Journal of Industrial 
Organization, Vol. 9 s. 453-469, 1991 
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5.2.7. Yderligere faktorer 

Symmetri i omkostningsniveauet (marginale omkostninger) vil naturligvis gøre det nemmere at 

opnå kartelaftale, idet der dermed også vil være symmetri i kartelprofit. Virksomheders 

mulighed for nedbringelse af omkostninger (c) ved fx R&D vil øge incitamentet til snyd, 

afhængig af hvor meget omkostninger kan sænkes, idet der vil kunne opnås en højere 

deviationprofit. 

Når der er få virksomheder på markedet vil disse også mødes oftere på markedet og have bedre 

kendskab til hinanden. Dette vil alt andet lige gøre det nemmere at opnå en aftale og tilpasning af 

den fælles forventning til fremtidig profit vil fremmes.  

Genforhandling af aftale kan spille en rolle. Motta202 påpeger, at ved eksplicitte aftaler, hvor 

genforhandling og dermed aftale om at grim strategy ikke skal gennemføres og der vendes 

tilbage til kartelaftale, giver anledning til deviation. Hvis en virksomhed forventer, at de kan 

aftale sig ud en straf, vil virksomheden naturligvis snyde og der kan således ikke findes en 

ligevægt, hvor genforhandling er tilladt. 

 

5.3. Delkonklusion 

Incitamentsbetragtning og dermed ligevægten for kartelprofit i forbindelse med deviation er som 

ovenfor gennemgået en udfordring. Der er mange faktorer at tage hensyn til og såfremt der er 

stor forskel mellem virksomheder på disse faktorer, kan det være svært at nå til enighed og 

dermed undgå deviation. Isoleret set vil usikkerheden i bødestørrelsen ikke have direkte effekt på 

incitamentsbetragtningen (ulighed 4, s. 50), men virksomhederne er nødt til at inddrage en 

eventuel bøde og fratrække denne omkostning fra kartelprofitten. Den forventede gevinst skal 

derfor også være højere, hvilket medfører højere overpriser. 

  

                                                 
202 Motta, Massimo, Competition Policy, Theory and Practice, Cambridge University Press, 9. printing 2008 
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Kapitel 6: Virksomhedens forventede gevinst 

6.1. Overpriser 

Karteller fører som udgangspunkt til overpriser203, hvad enten der er tale om pris-, mængde- 

og/eller markedsdelingsaftaler, hvorved der opstår et samfundsmæssigt tab, idet der ikke 

konkurreres på markedsvilkår. Hvor stort et tab, der nøjagtigt er tale om, vides ikke, netop fordi 

disse aftaler er hemmelige, men anslås som nævnt i afsnit 1.1. Indledning af OECD til at være 

mange milliarder dollars årligt, og at Kommissionen skønner overpriser i EU er mellem 10 og 

40% og har et gennemsnit på 20%204. 

 

Jævnfør rapport til Kommissionen205  skønnes de direkte procentvise overpriser fordelt som 

følger: 

 

 Figur 2: Observationerne er baseret på Connor og Lande 2008 og tilvirket med yderligere kriterier; 114 karteller fra og 
 med 1960, hvor gennemsnitlige overpriser samt metoden for beregning af denne har været tilgængelige samt at estimater 
 fra diverse artikler, rapporter, domstole, konkurrencemyndigheder er ekskluderet. 

 

Overprisen antages at være kendt af virksomhederne, idet virksomheder må formodes inden 

indgåelse af aftale at have et godt kendskab til markedet og hvad prisen uden ulovlig aftale ville 

være.  

                                                 
203

 Jf. Draft Guidance Paper, June 2011 pkt. 122 leder 93% af de undersøgte karteller til overpriser 
204

 Jf. Draft Guidance Paper, June 2011 pkt. 123 
205

 Quantifying antitrust damages Towards non-binding guidance for courts, Study prepared for the European 
Commission, December 2009 
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Den direkte overpris206  udregnes derfor i procent af den markedspris, der ville have været, 

såfremt der ingen aftale var. Dvs. hvis prisen er €100 og markedsprisen (mark-up price) €80 vil 

overprisen være 25%207. Dette gør virksomheden i stand til at beregne kartelprofit og fastlægge 

forventninger til denne.  

 

Usikkerheden omkring bødestørrelsen, opstår bl.a. fordi Kommissionen jævnfør afsnit 3.4. 

Beregning af grundbeløb ikke er forpligtede til at beregne kartelprofitten og kan ud fra en samlet 

betragtning skønne, hvilken værdi og hvilket regnskabsår, der skal anvendes for at bøden 

afspejler den profit, Kommissionen mener at virksomheden har haft208.  Usikkerheden kan dog 

gå begge veje. Kommissionen kan skønne for højt eller for lavt afhængig af, hvilke oplysninger 

Kommissionen er i besiddelse af. Kommissionen kan dog for hard-core karteller pålægge 

minimum 30% af afsætningsværdien jævnfør Ziegler209. Alt andet lige vil virksomheden tage 

højde for denne usikkerhed i overprisen og hæve overprisen. Der er dog modstridende interesser, 

for virksomheden ønsker naturligvis en så høj kartelprofit som muligt, men ønsker ikke at 

tiltrække for meget opmærksomhed, da dette kan føre til åbning af undersøgelse og eventuelt en 

bøde. 

 

Incitamentsbetragtningen for collusion bliver ændret, når en eventuel bøde inddrages, til: 

 

	
� �  �
�  "  123 �  	
�  �  �
� 

(9) 

hvor venstre side er den forventede gevinst. Den eventuelle bøde (123) består af210:  

σ = sandsynligheden for åbning af undersøgelse fra Kommissionens side, detection, σ � �0,1�; 
µ = sandsynligheden for efterfølgende at blive kendt skyldig og pålagt bøde, µ � �0,1�;  
                                                 
206

 Ved denne metode er der ikke taget højde for de indirekte overpriser, det vil sige de overpriser og 
samfundsmæssige tab, der yderligere opstår, når direkte overpriser føres videre. Det indirekte tab ligger udenfor 
denne fremstilling. 
207

 (pc-pm)/pm * 100 => (100-80)/80 * 100 = 25% 
208

 Overpriser kan fra Kommissionens side skønnes ud fra bench mark pris. Bench mark pris kan beregnes på 
baggrund af Lerner Index, der inkluderer markedsmagt (evnen til at hæve prisen over omkostninger) og elasticiteten. 
Bench mark prisen er en marginal pris og kan anvendes til at finde ligevægt og er derfor foretrukket af økonomer jf. 
Connor, John M., Price-fixing Overcharges Revised 2nd Edition April 27, 2010 
209 Sag T-199/08, Ziegler SA mod Kommissionen, hhv. 15% grovhed og 15% ekstra beløb 
210

 Bøde kan naturligvis også opstå under snyd (højre side) ved ex post detection, men dette er udeladt af denne 
fremstilling jf. afsnit 1.3. Afgrænsning 
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F = bødestørrelse, F � �6� 
 

Selve bødestørrelsen, F, er ikke den eneste usikre faktor. Sandsynligheden for henholdsvis 

detection og bøde er usikre, idet karteller er hemmelige og ingen ved, hvor mange karteller, der 

findes.  

 

6.2. Sandsynlighed for detection  

Detection kan ske på flere måder. Kommissionen kan af egen drift indlede undersøgelse af 

bestemte typer aftaler eller sektorer211 eller på baggrund af medieomtale. Nogle af de industrier, 

der formodes at være under større "overvågning" af Kommissionen er typisk på de markeder, 

hvor de faktorer, der stabiliserer karteller er udbredt. På stål-, kemikalie- og cementmarkederne 

vil der uden tvivl være større risiko for detection, idet disse markeder ofte er oligopolistiske 

markeder med høj interdependence og at der tidligere har været overtrædelser af 

konkurrenceretten netop på disse markeder. Herudover kan der til Kommissionen indgives klage 

fra kunder, leverandører mv. eller det kan ske ved whistleblowing. Virksomhederne selv kan 

indgive ansøgning om leniency, det vil sige bødefritagelse (eller hvis der ansøges efter detection, 

bødenedsættelse).  Leniency vil blive behandlet separat i afsnit 6.5. 

 

I og med at karteller er hemmelige kan sandsynlighed for åbning af undersøgelse kun fastsættes 

skønsmæssigt. Statistikker for hvor mange eksisterende karteller der findes og hvor mange af 

disse, der åbnes undersøgelse for, findes ikke. Der er derfor også foretaget meget få 

undersøgelser af denne sandsynlighed. En af disse, Bryant og Eckard212 er baseret på kendte 

kartellers levetid i USA og på en antagelse om at der opstår et nyt kartel hvert halve år samt at et 

antal karteller "dør" ved opløsning uden åbning af undersøgelse. Her skønnes sandsynligheden 

pr. periode eller den årlige sandsynlighed for detection til at være mellem 13 og 17%. Combe 

m.fl213 har med udgangspunkt i Bryant og Eckard statistik foretaget en lignende for EU. Her 

skønnes sandsynligheden til at være 12,9-13,3%. Disse procentsatser er naturligvis meget usikre, 

                                                 
211 Rådets forordning (EF) nr 1/2003, art. 17 
212

 Bryant, Peter G. & Eckard, E. Woodrow, Price Fixing: The Probability of Getting Caught, Review of 
Economics & Statistics, Aug 91, Vol. 73, issue 3, p. 531 
213

 Combe, Emmanuel, Monnier Constance & Legal Renaud, Cartels: the Probability of Getting Caught in the 
European Union, Brugges European Economic Research papers, March 2008, BEER paper No. 12 
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idet undetected karteller ikke kendes. Hvordan virksomheder opfatter denne sandsynlighed kan 

ikke uddybes, men virksomhedens overvejelser i forbindelse med detection illustreres nedenfor. 

 

6.2.1. Model - forventet gevinst med sandsynlighed for detection 

Denne simple, statiske model har følgende antagelser214: 

Identiske virksomheder i et uendeligt gentaget spil, hvor hver enkelt virksomheds kartelprofit 

ved prisaftale er πC .  

πC = 7 89�:�
$ ; "  < 89�:�

$ ;  for n ≥ 2. 

Uden aftale er mark-up prisen pr. periode; pN og profitten defineres πN som er Bertrand 

Nashligevægt. 

 

Virksomhederne mødes og fastsætter pris, men kan i alle perioder stoppe samarbejdet og vende 

tilbage til πN, hvilket også sker ved detection.  

Såfremt Kommissionen i en periode åbner undersøgelse, vil Kommissionen opnå tilstrækkeligt 

bevis (the smoking gun) til domsfældelse (µ→1), som vil udløse bøde (F). I den periode, hvor 

Kommissionen åbner undersøgelse vil profitten være πN minus den eventuelle bøde. Profitten i 

efterfølgende perioder vil også være πN. 

Hvis der i en periode ikke sker detection, vil kartellet fortsætte til næste periode. 

Virksomhederne vil i første periode (t=1) vælge, hvorvidt prisaftale skal indgås eller ej.  

Vælges collusion vil den forventede pay-off V(p), som er den ulovlige gevinst (forventede 

kartelprofit minus forventede bøde), være: 

 

V�p� � 1 ? 	@
1 " �  "  23A �  �1 "  1� ? 	B

1 "  �A �  	B
1 " � "  1 ?	B " 	@ � 23

1 " � A 

(10) 

 

Ligevægten vil kunne findes ved at sætte V(p) lig med den forventede profit ved deviation og 

herefter isolere σ: 

 

�'� �  	9 �  �	@ => 

                                                 
214

 De nævnte antagelser er som udgangspunkt fra Harrington (2005) med tilvirkninger 
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1 " � "  1 ?	B " 	@ � 23
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1 C  πB "  �1 " ��	9
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(11) 

 

Det fremgår af denne ligevægt, at jo mindre σ er, des større vil incitamentet til collusion være og 

den forventede gevinst vil også være større. Størrelsen af F vil dog have indflydelse og i denne 

model, hvor µ→1 og δ < 1, vil en usikkerhed i størrelsen af F betyde, at σ skal skønnes mindre 

eller at overpriser yderligere skal hæves for at collusion vælges. 

 

Blot at hæve priserne yderligere kan jævnfør Harrington215 dog skabe uønsket opmærksomhed. 

Et "hop" i prisen kan føre til en forhøjet sandsynlighed for detection. Det vil sige, sker der en stor 

prisstigning fra en periode til en anden, vil dette (for virksomhederne) skabe uønsket 

opmærksomhed fra eventuelle kunder eller Kommissionen. Harrington mener derfor, at 

virksomheder med tålmodighed og en langsigtet strategi, skal hæve prisen med små, 

symmetriske stigninger over flere perioder, en såkaldt price path, for at minimere detection og 

dermed forventede omkostninger.  

 

Harrington's teori om at prisændringer påvirker sandsynligheden for detection kan meget vel 

være korrekt, dog vil denne kun være en af mange årsager til, at detection finder sted, som også 

nævnt ovenfor.  Hvorvidt det er sandsynligheden for detection, der påvirker den forventede 

gevinst eller omvendt er der ikke et entydigt svar på. Begge veje synes at være sandsynlige, og 

det skal derfor blot konstateres, at overpriser og sandsynlighed for detection påvirker hinanden. 

 

6.3. Sandsynlighed for efterfølgende dom og bøde 

Såfremt en undersøgelse åbnes, vil Kommissionen under anvendelse af de i Forordningen 1/2003 

hjemlede undersøgelsesbeføjelser indsamle bevismateriale, som kan føre til eventuel bøde. Det 

må umiddelbart formodes, at denne sandsynlighed (µ) er større ved eksplicitte karteller end ved 

samordnet praksis, idet der foreligger kommunikation og skriftlig dokumentation ved eksplicitte 

                                                 
215

 Joseph E. Harrington Jr., Optimal Cartel Pricing in the Presence of an Antitrust Authority, International 
Economic Review, Vol. 46, No. 1, February 2005 
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karteller. Det antages derfor, at µ→1 ved eksplicitte karteller, derfor vil fokus i dette afsnit være 

på tacit collusion. 

 

Tacit collusion er som nævnt en bevidst parallel adfærd, der ikke eksplicit er udtrykt i en 

aftale216 . På et oligopolistisk marked, hvor interdependence er høj kan der, uden at det er 

hensigten, være en tilpasning af adfærd. Dette vil ikke være en overtrædelse af art. 101, men 

virksomhedernes argumentation for dette skal (også i lyset af Kommissionens vide 

skønsmæssige beføjelser) være overbevisende217. Virksomheden har jævnfør Rfo 1/2003218  pligt 

til at samarbejde med Kommissionen og vil, hvis denne pligt ikke opfyldes, udløse højere bøde i 

forbindelse med skærpende omstændigheder219 . Såfremt der åbnes en undersøgelse, kan det 

derfor være i virksomhedens interesse at samarbejde og udlevere de oplysninger, som 

Kommissionen ønsker, hvilket kan, hvis der samarbejdes udover denne pligt, føre til nedsættelse 

af bøden i form af formildende omstændigheder220. Herudover vil den forventede bøde stige, idet 

denne efter detection vil være µF, hvorimod den forventede bøde før detection er mindre, nemlig 

σµF, idet σ<1. 

 

Sandsynligheden for skyldigkendelse og bøde må umiddelbart antages at være mindre ved tacit 

collusion end ved eksplicitte karteller, men virksomheder vil søge at omkostningsminimere efter 

åbning af undersøgelse, og det må antages, at denne sandsynlighed også ved tacit collusion går 

mod 1, men ikke i samme grad som for eksplicitte karteller, idet der kan forekomme situationer, 

hvor Kommissionen vil have svært ved at løfte bevisbyrden.  

 

6.4. Delkonklusion 

Den for virksomheden usikre bødestørrelse har i sagens natur direkte indflydelse på den 

forventede gevinst og dermed også på overpriser. Overpriser vil blive tilpasset, således at det 

usikre element i bødestørrelsen bliver dækket ind. Denne yderligere forhøjelse af priser kan dog 

medføre forhøjet sandsynlighed for detection. Dette er dog ikke entydigt, idet sandsynligheden 

                                                 
216 Fejø, Jens, EU-konkurrenceret, Almindelig del, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave 2009, s. 61 
217

 Ibid s. 62 
218

 Forordning 1/2003 af 16.12.2002, art. 18 
219

 Marine Hoses, Sag 39.406, 2009/C 168/05, 28.01.2009. Hvilket i denne beslutning udløste 30% forhøjelse for 
Sony. 
220

 Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i forordning nr. 1/2003, (2006/C 201/02) pkt. 
29. 
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for detection også påvirker den anden vej. Jo højere sandsynlighed for detection skønnes af 

virksomheder, des mere vil overpriser tilpasses. 

Sandsynlighed for detection vil være meget svær at forudse og vil i denne sammenhæng være 

den faktor, der påvirker incitamentet til collusion mest negativt. Sandsynligheden for 

efterfølgende dom og bøde er større efter detection og vil som nævnt kunne give incitament til at 

virksomheden samarbejder. 

 

6.5. Leniency 

Udover den hjemlede sanktionsmulighed kan Kommissionen i forbindelse med deres 

bestræbelser for at komme karteller til livs tilbyde deltagere i ulovlige aftaler fritagelse eller 

reduktion i bødestørrelse i form af deres leniency program. Langt de fleste af de i denne 

afhandling omtalte Kommissionsbeslutninger, er åbning af undersøgelse sket på baggrund af 

leniency ansøgning fra en af de deltagende virksomheder. En virksomhed, der overvejer at indgå 

kartelaftale vil derfor også skulle tage leniency i betragtning. 

 

Jævnfør leniency programmet, der blev indført i EU i 1996, kan virksomheder under den 

nugældende meddelelse fra 2006 (samarbejdsmeddelelsen) 221  ansøge om bødefritagelse. 

Bødefritagelse kan opnås på de betingelser meddelelsens afsnit II fremsætter, og indebærer bl.a. 

at virksomheden som den første informerer Kommissionen på et sådan niveau, at Kommissionen 

er i stand til enten at foretage en målrettet inspektion eller at konstatere en overtrædelse af art. 

101 TEUF222, det vil sige før åbning af undersøgelse223.  

 

Bødenedsættelse kan ske jævnfør meddelelsens afsnit III efter åbning af undersøgelse, hvor 

nedsættelsen afhænger af den betydelige merværdi i forhold til det bevismateriale Kommissionen 

allerede er i besiddelse af224. Jævnfør samarbejdsmeddelelsens pkt. 26 er der procentsatser for 

nedsættelse, hvor den første virksomhed kan opnå 30-50%  nedsættelse, den anden 20-30% og 

efterfølgende virksomheder kan opnå nedsættelse indtil 20%. Hvor stor bødenedsættelsen bliver, 

afhænger derfor af, hvornår der ansøges og hvorvidt informationerne har merværdi for 
                                                 
221 Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (2006/C 298/11) af 
08.12.2006 
222

 Ibid pkt. 8 
223

 Yderligere økonomiske konsekvenser ud over bøde, som private søgsmål, der måtte opstå i forbindelse med 
erstatningskrav og personlig straf er uden for denne fremstilling. 
224

 Ibid pkt. 24 
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Kommissionen. Herudover er leniency ansøgninger fortrolige og behandles af Kommissionen i 

den rækkefølge, ansøgninger modtages. Virksomheden kan altså ikke med sikkerhed vide, 

hvilken bødenedsættelse, virksomheden eventuelt kan opnå.  

Kommissionen påpeger i samarbejds-meddelelsens indledning pkt. 4, at belønning af 

virksomheder, der deltager i afsløring af hemmelige karteller samt samfundets interesse heri 

vejer tungere end at pålægge disse virksomheder en bøde. Formålet med samarbejdsmeddelelsen 

er klart at belønne virksomheder, der bidrager til at afsløre hemmelige karteller, så 

konkurrencebegrænsende adfærd og de omkostninger denne adfærd medfører mindskes. 

Herudover mener Kommissionen, at virksomheder, der gerne vil ud af karteller og afsløre disse, 

ikke tør på grund af de store bøder, og en eventuel bødenedsættelse vil derfor give disse 

virksomheder incitament til at samarbejde med Kommissionen. Samarbejdsmeddelelsen er 

desuden udarbejdet for at skabe gennemsigtighed af betingelserne og de bødenedsættelser en 

virksomhed må forvente såfremt de ansøger om leniency. Kommissionen anfører også i 

samarbejdsmeddelelsens pkt. 38, at Kommissionen er opmærksom på, at samarbejdsmeddelelsen 

skaber berettiget forventninger hos de virksomheder, der ønsker at underrette Kommissionen om 

eksistensen af et kartel. 

 

Umiddelbart vil incitamentet til ansøgning om leniency før detection være ikke-eksisterende, idet 

den forventede bøde stadig er σµF225. Såfremt virksomhederne skønner sandsynlighederne σ og 

µ til at være høje, vil virksomhederne ikke have incitament til collusion. Hvis sandsynlighederne 

skønnes lave, vil virksomhederne have incitament til collusion og ikke søge om leniency før 

detection. Virksomhederne har da valgt den optimale løsning og såfremt der ikke åbnes 

undersøgelse, vil virksomhederne fortsætte med collusion226. Alt andet lige vil sandsynligheden 

for detection dog stige over tid og idet Kommissionens bøder stiger proportionalt med 

varigheden, vil risikoen for en større bøde over tid stige og incitamentet til collusion vil ikke 

være til stede. 

  

                                                 
225

 Som nævnt i afsnit 6.2. Sandsynlighed for efterfølgende dom og bøde, er den forventede bøde højere (µF) efter 
detection 
226 Motta, Massimo, Competition Policy, Theory and Practice, Cambridge University Press, 9. printing 2008 s. 201- 
202.  Motta påpeger, at ved 2-periodes spil, hvor Kommissionen åbner undersøgelse i t=2 vil et leniency program, 
der kun har mulighed for bødefritagelse eller -nedsættelse før åbning af undersøgelse, være ineffektivt og at der skal 
være mulighed for leniency også efter åbning af undesøgelse, således at også andre virksomheder samarbejder. Ud 
fra den enkelte virksomheds synsvinkel har dette ingen betydning. 
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Virksomhederne har som nævnt ovenfor også mulighed for at ansøge om leniency efter åbning af 

undersøgelse, hvor en reduktion af bøde kan opnås. I det følgende forudsættes det, at hvis 

virksomheden vælger at samarbejde, vil samarbejdsmeddelelsens betingelser være opfyldt og 

reducering af bøde finder sted.  

 

Ved anvendelse af Motta & Polo (2003) model227 kan incitamentsbetingelser for collusion under 

leniency udledes.  

Modellen tager udgangspunkt i incitamentsbetingelsen 	
� � �
�  "  123 �  	
�  �  �
�  og 

viser hvilke betingelser for sandsynlighederne σ og µ, der skal være opfyldt for at deviation 

undgås, når der er mulighed for leniency (R) efter åbning af undersøgelse. 

Spillet spilles over 2 perioder ad gangen med identiske virksomheder med følgende 2 strategier 

for virksomhederne: Collude og samarbejde (CR) og collude og ikke-samarbejde (CNR).   

For både CR og CNR gælder at 0 < R< F.  

Diskonteringsfaktoren228 er defineret som: � �  EF� EG
EF� EH, � I �0,1� 

 

CR: Collusion finder sted fra t = 1og frem, så længe der ikke sker deviation. Hvis der i periode 

t=1 ikke åbnes undersøgelse med sandsynlighed 1-σ, opnår virksomhederne ПC i slutningen af 

perioden. Åbnes undersøgelse i t=1 med sandsynlighed σ, vil virksomhederne samarbejde med 

Kommissionen og blive pålagt den reducerede bøde R. I perioden, hvor virksomhederne 

samarbejder, vil de opnå konkurrenceprofit ПN, hvor ПN< ПC. Hvis der ikke er forekommet 

deviation, vil virksomhederne efter perioden med samarbejde returnere til collusion. Ved 

deviation vil straf udløses med konkurrenceprofit ПN fremover.  

 

Den forventede pay-off for CR vil være: 

BJ �  1�Π@ " 6� �  �1 " 1��ΠB� �  �BJ �  EL
��� "  1�EG� EHMJ

��� �                 (12) 

                                                 
227 Motta, Massimo; Michele Polo, Leniency programs and cartel prosecution, International Journal of Industrial 
Organization, Vol. 21, 2003, s. 347-379. Modellen er tilvirket, idet Motta & Polo anvender modellen ud fra 
konkurrencemyndighedernes synsvinkel. Antagelse om at der kan fraviges strategier er excluderet aht. 
simplificiteten, men Motta & Polo påpeger, at der ved CR strategi ikke vil ske fravigelse, hvis en virksomhed ikke 
samarbejder, idet denne virksomhed blive pålagt fuld bøde. Dette sker fordi de andre virksomheder samarbejder og 
Kommissionen vil være i stand til at bevise skyld. Under CNR strategien vil fravigelse af strategi afhænge af, 
hvorvidt den forventede bøde µF er større eller mindre end R. Hvis µF >R vil der samarbejdes, hvis µF < R vil der 
ikke samarbejdes. 
228

 Bemærk at denne definition er anderledes end den hidtidige anvendt, hvor δ = 1/(1+r). 
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For at finde ligevægten for CR skal den forventede pay-off være lig deviation og 

sandsynligheden for detection skal isoleres (µ = 1, idet der samarbejdes): 

 

ΠN
1 " � "  1 ?ΠB "  Π@ � 6

1 " � A �  Π9 � � Π@
1 " � �% 

 

1 O 1BJ �  ΠB "  �Π@ "  �1 " ��ΠP
ΠB "  Π@ �  6  

(13) 

Sandsynligheden for detection (σ) skal være mindre end ligevægtspunktet, hvor virksomhederne 

er indifferente mellem collusion og deviation (σCR). Det fremgår ligeledes, at σCR er lille, når den 

reducerede bøde R er stor, det vil sige, at der kun gives et lille nedslag ved samarbejde. Såfremt 

der gives større nedslag i bøden (R falder), vil dette styrke incitamentet til collusion, men også til 

samarbejde med Kommissionen, i og med at sandsynligheden for detection således kan skønnes 

højere. Hvorvidt virksomheden vælger CR strategien eller deviation afhænger af, hvor store 

afslag Kommission giver og dermed R.  

 

CNR: Collusion finder sted fra t = 1 og frem, så længe der ikke sker deviation. Hvis der i periode 

t=1 ikke åbnes undersøgelse med sandsynlighed 1-σ, opnår virksomhederne ПC i slutningen af 

perioden.  

Åbnes undersøgelse i t=1 med sandsynlighed σ, vil virksomhederne ikke samarbejde og de opnår 

ПC i slutningen af perioden, idet Kommissionen skal anvende en periode til, for at kunne træffe 

beslutning på grund af det manglende samarbejde.  I t+1 vil virksomhederne blive kendt skyldige 

med sandsynligheden µ, pålagt F og opnå profit ПN. Virksomhederne vil da have opnået 2 

perioder med kartelprofit inden skyldigkendelse. 

Bliver virksomhederne ikke kendt skyldige med sandsynligheden 1-µ i t+1, opnås ПC og de vil 

fortsætte collusion i t+2.  

Ved deviation vil straf udløses med konkurrenceprofit ПN fremover. 

  

Modsat CR skal der ved CNR ligevægten også tages hensyn til µ, idet der netop ikke 

samarbejdes. Den forventede pay-off er derfor: 

 



Bødeberegning 
Kandidat 2011 

Side 66 af 83 

 

B@J �  Q�ΠR �  δ�µ�ΠS "  F� �  �1 " µ�ΠR�� �  �1 " σ��1 � δ�ΠR �  δ�VRSU 

(14) 

hvor første led er sandsynligheden for detection multipliceret med den forventede pay-off ved 

efterfølgende Kommissionsundersøgelse. Andet led viser pay-off, når der ikke åbnes 

undersøgelse. Denne pay-off består af kartelprofit samt den fremtidige forventede kartelprofit 

opnået i anden periode. Ved reduktion: 

 

B@J �  ΠB
1 " � " 12 ��ΠB "  Π@ � 3�

1 " ��  

(15) 

Ligevægten for CNR, hvor virksomhederne foretrækker at collude og ikke- samarbejde fremfor 

deviation, findes på samme måde som for CR, ovennævnte pay-off sættes lig deviation og σ 

isoleres. Ligevægten er således: 

 

1 O 1B@J �  �1 � ���ΠB "  �1 " ��Π9 "  �Π@�
2��ΠB " Π@ � 3�  

(16) 

Ligevægten her vil afhænge af forholdet mellem σ og µ. Jo højere µ er, des mindre bliver σCNR, 

hvilket betyder, at hvis sandsynlighed for skyldigkendelse er høj, så skal σCNR være tilsvarende 

lav ellers vil der ske deviation. Hvis µ er lav, vil sandsynligheden for de fremtidige omkostninger 

være lav, og σ kan skønnes højere og incitamentet til collusion stiger. Som for strategien CR skal 

sandsynligheden for detection (σ) være mindre end det kritiske punkt σCNR, for at virksomheden 

vil vælge CNR. 

 

Incitamentsbetingelserne ovenfor viser, hvornår hhv. CR og CNR hver for sig er at foretrække 

frem for deviation. Der skal derfor udledes, hvornår CNR er at foretrække frem for CR (VCNR > 

VCR), hvis Kommissionen åbner undersøgelse: 

ΠB
1 " � " 12 ��ΠB " Π@ � 3�

1 " �� %  ΠB
1 " � "  1 ΠB " Π@ � 6

1 " �  

(17) 

Ved løsning og isolering af µ: 

2 O  2B@J �  �1 � ���ΠB "  Π@ � 6�
��ΠR "  ΠS �  F�  

(18) 
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Det kritiske punkt µCNR er det punkt, hvor det forventede CNR tab med sandsynlighed µ er lig 

med det forventede CR tab for de to perioder. En sandsynlighed for skyldigkendelse og fuld 

bøde skal derfor være mindre end det kritiske punkt, for at virksomhederne vælger CNR frem for 

CR. 

 

Disse 3 ligevægtsbetingelser kan vises grafisk: 

 

 

 Figur 3229: Incitamentsbetingelser for collusion med mulighed  
 for leniency efter eventuel åbning af undersøgelse (R<F) 

 

Kurven σCNR viser ligevægtspunkterne, hvor virksomhederne er indifferente mellem CNR og 

deviation fra start periode t. Feltet øverst til højre over denne kurve (excl. A) er der, hvor 

virksomheder ikke vil collude, idet både σ og µ er høje. Til venstre under kurven (excl. B) vil 

sandsynligheden for skyldigkendelse være lav. Virksomhederne vil anvende strategien CNR, idet 

det skønnes, at Kommissionen ikke kan fremskaffe beviser til skyldigkendelse. 

Feltet B er området, hvor CR strategien vil blive anvendt og µ → 1 pga. samarbejdet.  

Feltet A afhænger af R og forholdet mellem σ og µ. Såfremt R er lille vil collusion fremmes, 

men hvis R er stor vil der ske deviation fra start. 

 

                                                 
229

 Motta & Polo (2003) Figur 1 s. 357 excl. fravigelse af CNR strategi-kurven. Denne kurve viser i Motta & Polo 
modellen, at jo mere R → F, des mere incitament er der for virksomhederne at overholde CNR-strategien. 
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6.5.1. Delkonklusion 

Bødestørrelsens usikkerhed og dermed også sandsynlighederne σ og µ vil ikke have indflydelse 

på leniency før åbning af undersøgelse, idet hvis disse skønnes for højt vil der ikke være 

incitament til collusion og omvendt hvis de skønnes lavt vil der ikke ansøges, vil incitamentet til 

collusion ikke opfyldes. 

Den enkelte virksomhed vil ved ansøgning om leniency efter detection kunne opnå 

bødenedsættelse. Jævnfør Motta & Polo modellen vil collusion afhænge af, hvordan 

virksomhederne skønner sandsynlighederne for hhv. detection og skyldigkendelse og hvor stor R 

er.  Hvis R er lille - dvs. stor nedsættelse - vil dette kunne fremme incitamentet til collusion, og 

omvendt hvis R er stor vil dette fremme deviation. Men idet R afhænger af den fulde bøde, F og 

hvis F er meget usikker, vil R derfor være lige så usikker, hvilket fremmer deviation. Herudover 

vil virksomheden, på grund af fortrolighed omkring leniency, ikke med sikkerhed vide, hvor stor 

bødenedsættelsen vil blive, hvilket yderligere fremmer deviation. 

 

6.6. Forventet gevinst i "praksis" 

De økonomiske overvejelser, der er gennemgået, samt den eventuelle bøde, der kan blive pålagt 

en virksomhed kan illustreres i følgende simple model, hvor teorien anvendes i et konstrueret 

eksempel. 

 

6.6.1. Model  

Antagelser 

3 identiske producenter (n=3), der dækker hele EU-markedet, overvejer at indgå eksplicit 

kartelaftale om at hæve priserne på deres eneste produkt A. Ingen af dem har global afsætning og 

ingen har tidligere overtrådt konkurrencereglerne. 

 

Ved konkurrence er profitten:  Π@ �  )@�7@ "  <� hvor QN = 50.000, PN = 10.000, C = 7.500 

Ved deviation er den forventede profit: Π9 �  )B�7B "  <� � VH�:H�B�
���  

Ved kartel er den forventede profit:  ΠB �  )B�7B "  <� �  VG�:G�B�
���    

Efterspørgselselasticiteten er: �  " ∆V
∆: X  :

V og det antages ε = - 0,1 
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Diskonteringsfaktoren230  δ = 
�

�MY  og � % 1 "  �
$ . Markedsrenten, r = 0,0744, hvilket giver en 

diskonteringsfaktor på 0,93.          

Afsætningsværdi: AV = PC * QC 

Bødens grundbeløb231: F = (g*v*AV) + (b*AV) 

 

Virksomhederne vil, hvis collusion vælges, i hver periode opnå kartelprofit og hvis 

Kommissionen ikke åbner undersøgelse fortsættes der til næste periode. Såfremt Kommissionen 

åbner undersøgelse vil dette ske i slutningen af en periode, og den forventede bøde vil beregnes 

på baggrund af kartelprofitten i samme periode. Åbnes undersøgelse vil dette medføre dom og 

bøde (the smoking gun), hvorfor µ=1 og Kommissionen vil på baggrund af deres undersøgelser 

fastlægge den korrekte afsætningsværdi, men vil ikke kunne beregne overprisen. Efter at være 

pålagt bøde vil virksomhederne gå tilbage til collusion.  

 

t = 0 

I første periode t=0 vil virksomhederne beslutte om de vil collude eller deviate jævnfør 

incitamentsbetragtningen 	
� �  �
� "  123 %  	
� �  �
� . Såfremt der vælges deviation vil 

hele markedet opnås i første periode, men dette udløses trigger-strategy og alle virksomheder går 

til bage til ПN i alle perioder fremover.  Π@ O  ΠB O  Π9, idet der ved snyd opnås hele markedet.  

 

Den samlede forventede gevinst skal være større end den samlede forventede deviationprofit og 

incitamentsbetingelsen for den enkelte virksomhed bliver således: 

)B�7B "  <� �  )B�7B " <�
1 " �  "  123 %  )B�7B "  <� � )@�7@ " <�

1 " �  

(19) 

For at den forventede kartelprofit som minimum skal dække den forventede bøde, skal minimum 

overprisen (∆PN) beregnes, således at ligevægtspunktet findes. Minimum overpris er beregnet til 

∆PN = 12,5%. Beregningen fremgår af bilag C. Overprisen skal derfor være større end 12,5% 

 

Det antages, at virksomhederne bliver enige om en overpris på 14%. Idet prisen stiger med 14% 

og elasticiteten er -0,1 vil mængden ændre sig med232: 

                                                 
230

 Bemærk, at diskonteringsfaktor kun anvendes ved angivelse af den forventede fremtidige gevinst. I talekselmpel 
anvendes denne ikke, idet der er tale om "praksis" og de reelle tal for 2 perioder. Inflationen antages dermed = 0. 
231

 Bødens grundbeløb: grovhed * varighed* afsætningsværdi + ekstra beløb*afsætningsværdi 
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ΔQS
ΔPS X  7@

)@ �  ] �%  Δ)@
14 X 10.000

50.000 �  "0,1 �%  Δ)@ �  "7 

 

Kartelprofit bliver således i første periode (t=0):  

)B�7B "  <� �  49.993 X d�1,14 X 10.000� " 7.500e � 194.972.700 

 

Virksomhederne vælger collusion og det antages, at der sker udveksling af salgstal, således at 

deviation straks vil opdages. 

 

For perioderne fremover vil virksomhedens forventede samlede gevinst være: 

1 ?ΠB " 3 � Π@
1 " �A � �1 " 1� ? ΠB

1 " �A 

(20) 

Inddrages bøden (F), vil virksomheden forsøge at beregne følgende: 

)B�7B "  <� %  123 �%  194.972.700 %  123 

 

Af den juridiske gennemgang ved virksomhederne, at der minimum vil blive pålagt 15% af 

afsætningsværdien i grovhed (varighed = 1, idet t=1) og 15% i ekstrabeløb, hvilket giver en 

minimum bøde på : 

�0,15 X  569.920.200� � �0,15 X  569.920.200� � 170.976.060 

 

Jævnfør Retten233 kan Kommissionen dog ved prisaftale alene og som ovenfor nævnt fastlægge 

procentsatsen til 15% eller lige over, og idet aftalen er implementeret og der sker udveksling af 

salgstal for at undgå deviation, kan det betyde at grovhedsvurderingen bliver sat til 17%. Bøden 

vil da andrage: (AV*0,17*1) + (AV*0,17) = 193.772.868. Dette bødebeløb er mindre end 

kartelprofit.  

 

Idet sandsynligheden for detection er meget usikker, antages det, at der er to muligheder for 

virksomheden, nemlig at Kommissionen åbner en undersøgelse eller at de ikke gør. Det vil sige, 

at sandsynligheden for detection er ½. Den forventede bøde i t=0 vil derfor være 

                                                                                                                                                             
232

 Se bilag B tabel 1 
233 Sag T-199/08, Ziegler SA mod Kommissionen 
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(0,5*1*193.772.868) = 96.886.434, hvilket er mindre end kartelprofitten. Der åbnes ikke 

undersøgelse i perioden her og der fortsættes til næste periode. 

 

t = 1 

Udløses bøden i t=1, vil den opnåede profit i periode 0 og 1 �2 X 194.972.700 � 389.945.400� 

og virksomheden vil opnå ulovlig gevinst, idet bøden vil blive �2 X 193.772.868� �
387.545.736. Såfremt undersøgelse ikke åbnes fortsætter virksomhederne til næste periode. 

 

t > 1 

Spillet starter forfra. 

 

6.6.2. Kommentarer til model  

Modellen og den skønnede bødestørrelse giver positiv ulovlig gevinst og hvorvidt 

virksomhederne fortsætter efter en periode uden detection vil afhænge af, hvor risikoavers 

virksomhederne er. Den i modellen anvendte sandsynlighed for detection på 50% er naturligvis 

en meget stærk antagelse. Herudover vil en lille ændring i procentsatsen (f.eks. til 18%) ændre 

gevinsten til et tab234, hvis der sker detection. En ændring til 18% må virksomheden overveje, 

idet Kommissionen ved grovhedsvurderingen inddrager store markedsandele i deres skøn.  

En eventuel forhøjelse for specifik afskrækkende virkning på 10% af den i modellen anvendte 

bødestørrelse vil jævnfør tabel 2 bilag A overstige kartelprofitten i periode 1. 

Denne usikkerhed vil naturligvis kunne dækkes ind ved at hæve overprise. Hæves overprisen til 

f.eks. 20% vil man risikere en bøde lige under profitten235. Dette kan virksomhederne naturligvis 

gøre, men som nævnt kan en stor ændring i prisen medføre uønsket opmærksomhed og forøget 

risiko for detection. 

 

Denne meget simple model illustrerer, at usikkerheden i bødestørrelsen har betydning for 

virksomheders overvejelser i forbindelse med indgåelse af kartelaftale. I praksis vil der være 

flere faktorer at skulle tage hensyn til end de, der er nævnt i modellen. Disse faktorer kan bl.a. 

være:  

                                                 
234

 Se bilag B tabel 1 
235

 Se bilag B tabel 2 
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- For virksomheder, der producerer flere produkter, vil Kommissionen have mulighed for at 

skønne, at virksomhedens andre produkter indirekte berøres af aftalen. I så fald vil 

afsætningsværdien ændre sig og bøden bliver større.  

- Såfremt der tidligere - uanset hvornår236 - er begået overtrædelse af art. 101 TEUF vil der 

kunne påregnes mellem 50 og 100% i skærpende omstændigheder.  

- Et 100% ejet datterselskab vil blive vurderet af Kommissionen ud fra moderselskabet og kan 

medføre væsentlig højere bøde både med hensyn til grovhedsvurderingen og risikoen for specifik 

forhøjelse. 

 

Ydermere kan virksomhederne ikke med sikkerhed forvente, at bødeniveauet er det samme, som 

for Kommissionens tidligere beslutninger237.  

 

6.6.3. Delkonklusion 

På baggrund af det konstruerede eksempel ses det, at usikkerheden har stor indflydelse på 

virksomhedens forventninger til ulovlig gevinst. Bødestørrelse er markant steget i og med at 

bøden stiger proportionalt med varighed og selv små ændringer i procentsatser af en stor bøde vil 

påvirke virksomhedens incitament til karteldannelse.  

 

Bødestørrelsen er i sig selv en afskrækkende faktor, men usikkerheden om, hvor stor bøden vil 

blive er også afskrækkende og har derfor en præventiv virkning. Det bevirker, at en virksomheds 

incitamenter til collusion væsentligt forringes.  

 

 

  

                                                 
236

 Se afsnit 3.9.1.2.1 Forældelse 
237

 Se afsnit 3.3. Kommissionens vide skøn 
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Del IV: Afslutning 

Kapitel 7: Konklusion 

 

7.1. Konklusion 

Kommissionen har inden for rammerne af Rfo 1/2003 vide skønsmæssige beføjelser, når 

Kommissionen skal beregne bøder for overtrædelse af art. 101 TEUF. Disse skønsmæssige 

beføjelser skal udføres under iagttagelse af de grundlæggende EU-principper som f.eks. 

ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. Dette medfører, at Kommissionen, ved 

beregning af bøde, ikke er forpligtede til at fremlægge konkrete beviser i forbindelse med 

fastlæggelse af bødestørrelsen.  

 

Bødestørrelsen vil af en virksomhed inden indgåelse af en horisontal konkurrencebegrænsende 

aftale blive overvejet. Med udgangspunkt i bødemeddelelsen vil virksomheden kunne se, at 

bøden beregnes på baggrund af afsætningsværdien af det berørte produkt, grovheden og 

varigheden af kartellet samt et ekstrabeløb for det alene at deltage i et kartel.  

 

Afsætningsværdien af det berørte produkt vil umiddelbart blive fastsat i henhold til de 

oplysninger virksomheden selv giver Kommissionen, men kan under Kommissionens vide skøn 

ændres. Det berørte produkt behøver derfor ikke kun at være det produkt aftalen direkte 

omhandler, men kan også omfatte virksomhedens produkter, der efter Kommissionens skøn 

indirekte bliver berørt. Virksomheden kan dermed ikke forvente, at afsætningsværdien for det 

specifikke produkt, aftalen vedrører også er den afsætningsværdi Kommissionen fastlægger. 

Herudover vil afsætningsværdien være for alt salg af produktet i det geografiske område 

karteladfærden dækker og ikke alene for det område aftalen specifikt dækker. Ydermere vil 

Kommissionen ved karteller af global karakter eventuelt tage den globale afsætning i 

betragtning, såfremt afsætningsværdien i den geografiske udstrækning ikke afspejler den skade 

kartellet påfører markedet.  Det regnskabsår, der normalt vil blive anvendt, er det seneste fulde 

regnskabsår for virksomhedens deltagelse i kartellet, men hvis dette regnskabsår ikke, efter 

Kommissionens skøn, giver et retvisende billede af overtrædelse, kan et andet regnskabsår 

anvendes eller eventuelt et gennemsnit af flere regnskabsår. Den afsætningsværdi Kommissionen 

lægger til grund for bøden, kan således være vanskelig for virksomheden at fastlægge.  
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Virksomheden vil på baggrund af Kommissionens beslutninger i et vist omfang kunne skønne 

procentsatsen for grovhedsvurderingen og dermed også ekstrabeløbet afhængig af, hvilke 

konkurrencebegrænsende aspekter aftalen indeholder. Karteller vil som minimum være 15% af 

afsætningsværdien og 15% i ekstrabeløbet. Herudover vil selve kartelopbygningen vurderes til at 

være multifaceted, såfremt kartellet har flere konkurrencebegrænsende aspekter, såsom 

allokering af ordrer og kunder samt koordinering og overvågning af karteldeltagere, således at 

virksomhederne hurtigt kan opdage deviation. Disse aspekter vil yderligere forhøje satsen.  

Den samlede markedsandel for karteldeltagerne vil virksomhederne kunne vurdere med rimelig 

sikkerhed. Såfremt kartellet har monopollignende markedsandel på over 80%, vil dette ud fra 

Kommissionens helhedsvurdering medvirke til yderligere stigning. Har virksomheden hertil 

udført den konkurrencebegrænsende adfærd i praksis vil virksomheden kunne skønne 

Kommissionens vurdering til at blive ca. 18%. Idet Kommissionen vurderer ekstrabeløbet på 

baggrund af grovhedsvurderingen vil en virksomhed kunne påregne procentsatsen til at være den 

samme som for grovhed. Grundbeløbet vil dog ikke kunne beregnes med sikkerhed, idet 

afsætningsværdien er for usikker samt at Kommissionens skønsbeføjelser ved bødeberegning 

ikke med sikkerhed kan vurderes af virksomheden. 

 

Formildende omstændigheder forekommer, men med moderate nedsættelser. 

 

Skærpende omstændigheder kan for gentagelsestilfælde andrage en forhøjelse på mellem 50 og 

100%. De andre omstændigheder afhænger af Kommissionens skøn og vil være vanskelige at 

forudse. Det er dog min vurdering, at Kommissionen kun pålægger en af omstændighederne. 

Dette gælder også for specifik forhøjelse af grundbeløbet. Har en virksomhed fået forhøjelse for 

gentagelsestilfælde, vil denne ikke også få for specifik forhøjelse og omvendt. Dette er højst 

sandsynligt på grund af proportionalitetsprincippet, hvormed at bøden skal stå i rimeligt forhold 

til overtrædelsen, og med de i forvejen høje bøder, Kommissionen fastlægger, vil flere 

forhøjelser gå udover hvad der er nødvendigt og dermed være i strid med 

proportionalitetsprincippet.  

 

Proportionalitetsprincippet bliver ofte påberåbt af virksomheder i forbindelse med bødens 

størrelse ved EU-Domstolene. Dette har dog sjældent virkning, idet EUD ikke har tendens til at 

gå imod Kommissionen vedrørende bødestørrelse. I de tilfælde, hvor EUD mener, at 
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Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad har overholdt de grundlæggende EU-principper ved 

udøvelse af Kommissionens vide skøn, kan EUD nedsætte bøden. Disse nedsættelser er dog 

beskedne. 

 

Overordnet set vil en virksomhed have meget svært ved at forudse bødestørrelsen. Der er alt for 

mange usikre faktorer især afsætningsværdien.  Ydermere vil det faktum, at det antal år kartellet 

har eksisteret, multipliceres med afsætningsværdi og grovhedsprocenten, øge bøden markant. 

Virksomheden må derfor antage, at bøden bliver meget stor, dog maksimalt det retlige fastsatte 

loft. Overskridelser af loftet vil med det øgede bødeniveau ses oftere i fremtiden, med mindre der 

er tale om et 100% datterselskab, hvor det er moderselskabets omsætning, der sætter grænsen.  

 

Idet Kommissionen har vide skønsmæssige beføjelser, må det konkluderes, at en virksomhed i 

kun begrænset omfang vil kunne beregne bødestørrelsen på forhånd.  

 

Bødestørrelsen og den usikkerhed virksomheden har ved beregning af denne, har stor indflydelse 

på de andre økonomiske overvejelser, virksomheden har i forbindelse med indgåelse af 

kartelaftale. Udover de formodninger virksomheden lægger til grund for forventet gevinst, 

herunder de faktorer, der stabiliserer kartellet, vil uforudsigeligheden i bødestørrelsen have 

afgørende betydning for om incitamentsbetingelsen for collusion kan holde. Den fremtidige 

ulovlige gevinst, når de forventede omkostninger ikke kan beregnes, vil derfor være vanskelig at 

skønne. Udover at bødestørrelsen kun i begrænset omfang kan forudses, vil sandsynligheden for 

detection være næsten umulig at skønne og vil afhænge af, hvor risikoaverse virksomhederne er. 

Sandsynligheden for at virksomheden bliver kendt skyldig med efterfølgende bøde, må dog 

antages at være høj, i hvert fald i forbindelse med eksplicitte karteller, på grund af det belastende 

bevismateriale, Kommissionen vil være i stand til at samle.  

 

Virksomheden vil, på baggrund af udsigten til en stor bøde, overveje en endnu højere overpris, 

således at den forventede gevinst overstiger den forventede profit ved deviation. Dette kan dog 

medføre en øget sandsynlighed for detection, hvilket medfører, at incitamentet til collusion 

falder. 
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Leniency vil eventuelt kunne fremme collusion, idet et nedslag i den forventede store bøde vil 

slække incitamentsbetragtningen, hvad enten ansøgning sker før eller efter detection. Hvorvidt 

collusion vil fremmes afhænger af, hvordan virksomheden skønner sandsynlighederne for 

detection og skyldigkendelse samt hvilken forventning virksomheden har til enten bødefritagelse 

eller bødenedsættelse. Hvis bødefritagelse eller bødenedsættelse ikke kan vurderes af 

virksomhederne vil dette have negativ effekt på incitamentet til collusion, fuldstændig som den 

fulde bøde har, idet den reducerede bøde kun i begrænset omfang kan beregnes. 

 

Skærpelsen i bødenivauet, og den uforudselighed bødestørrelsen har, vil give så stor usikkerhed i 

en virksomheds vurdering af fremtidige forventede omkostninger, at incitamentet til deltagelse i 

en konkurrencebegrænsende aftale bortfalder. 
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7.3. Perspektivering 

Det fremgår af denne afhandling, at virksomheder kun med meget stor usikkerhed kan beregne 

en eventuel bøde fra Kommissionen ved overtrædelse af art. 101 TEUF, hvilket bevirker, at 

virksomheder ikke vil have incitament til at indgå disse. Det kan derfor udledes, at formålet med 

bøder, nemlig både den specifikke afskrækkende virkning og den præventive virkning, opfyldes. 

Kommissionen har med 2006-retningslinjerne formået, inden for rammerne af deres kompetence, 

at tilpasse bødeniveauet, således at det vil afholde virksomheder fra at indgå kartelaftaler. Med 

andre ord er Kommissionens bøder effektive, således at det samfundsmæssige tab, der opstår ved 

konkurrencebegrænsende adfærd, også mindskes. 

 

En virksomhed, der overvejer at indgå i kartel, vil ikke kun kunne forvente en bøde fra 

Kommissionen. Såfremt en virksomhed overtræder konkurrencereglerne vil virksomheden 

udover bøden kunne risikere, at skulle betale erstatning til tredjemand, der lider økonomisk tab 

på grund af den konkurrencebegrænsende adfærd. Tredjemand, der direkte bliver berørt af 

overtrædelsen, vil kunne anlægge privat erstatningssøgsmål. I modsætning til Kommissionen 

skal tredjemand kunne bevise et økonomisk målbart tab, i hvert fald i henhold til dansk lov. 

Dette kan være svært, fordi tredjemand vil være nødsaget til at kunne opgøre tabet ved f.eks. det 

salg vedkommende potentielt ville have haft, såfremt kartellet ikke have eksisteret.  

 

I nogle lande vil en virksomheds ledelse eller øverste ansvarlige person ydermere kunne blive 

personligt straffet enten ved bøde eller fængsel bl.a. Bulgarien og England.  

 

Disse yderligere konsekvenser konkurrencebegrænsende adfærd kan medføre, vil forhåbentlig 

også være medvirkende til at karteldannelse forhindres og at eksisterende karteller opløses. 
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Bilag A

Oversigt over Kommissionens beslutninger og Rettens domme, hvor 2006-retningslinjer er anvendt

Beslutningsnavn Sagsnr. Dato Sagsøger Retten* Afsagt

International flytteservice 38.543 C(2008)926 final 11.03.2008 Ziegler SA T-199/08 16.06.2011

Team Relocations NV T-204/08 16.06.2011

Putters International NV T-211/08 16.06.2011

Sodium Chlorate 38.695 C(2008)2626 final 11.06.2008 Elf Aquitaine SA T-299/08 17.05.2011

Arkema France T-343/08 17.05.2011

Bananas 39.188 C(2008)5955 final 15.10.2008

Proffessional Videotapes 38.432 C(2007)5469 final 20.11.2007

Marine Hoses 39.406 2009/C 168/05 28.01.2009 Trelleborg T-148/09 Verserende

Trelleborg Industrie T-147/09 Verserende

Parker ITR T-146/09 Verserende

CaC2 39.396 C(2009)5791 final 22.07.2009

Aluminium flouride 39.180 C(2008)3043 final 25.06.2008

Power Transformers 39.129 C(2009)7601 final 07.10.2009

Car glass 39.125 foreløbig udgave 12.11.2008

Compagnie de Saint-

Gobain T-73/09 Verserende

Candle Wax 39.181 foreløbig udgave 01.10.2008

* De i oversigten nævnte domme, er domme der er henvist til i afhandlingen.



Bilag B

Tabel 1: Bødens grundbeløb ved forskellige overpriser i t=0

∆P P Q ∆Q C Profit AV g b Grundbeløb g b Grundbeløb g b Grundbeløb g b Grundbeløb

10.000  50.000,0  7500

1,0700 10.700  49.996,5  -3,50    7500 159.988.800  534.962.550  0,15 0,15 160.488.765  0,17 0,17 181.887.267  0,18 0,18 192.586.518  0,20 0,20 213.985.020  

1,1100 11.100  49.994,5  -5,50    7500 179.980.200  554.938.950  0,15 0,15 166.481.685  0,17 0,17 188.679.243  0,18 0,18 199.778.022  0,20 0,20 221.975.580  

1,1200 11.200  49.994,0  -6,00    7500 184.977.800  559.932.800  0,15 0,15 167.979.840  0,17 0,17 190.377.152  0,18 0,18 201.575.808  0,20 0,20 223.973.120  

1,1300 11.300  49.993,5  -6,50    7500 189.975.300  564.926.550  0,15 0,15 169.477.965  0,17 0,17 192.075.027  0,18 0,18 203.373.558  0,20 0,20 225.970.620  

1,1400 11.400  49.993,0  -7,00    7500 194.972.700  569.920.200  0,15 0,15 170.976.060  0,17 0,17 193.772.868  0,18 0,18 205.171.272  0,20 0,20 227.968.080  

1,1500 11.500  49.992,5  -7,50    7500 199.970.000  574.913.750  0,15 0,15 172.474.125  0,17 0,17 195.470.675  0,18 0,18 206.968.950  0,20 0,20 229.965.500  

1,2000 12.000  49.990,0  -10,00  7500 224.955.000  599.880.000  0,15 0,15 179.964.000  0,17 0,17 203.959.200  0,18 0,18 215.956.800  0,20 0,20 239.952.000  

1,3000 13.000  49.985,0  -15,00  7500 274.917.500  649.805.000  0,15 0,15 194.941.500  0,17 0,17 220.933.700  0,18 0,18 233.929.800  0,20 0,20 259.922.000  

Tabel 2: Grundbeløb + 10% for specifik afskrækkende virkning 

14% 194.972.700  188.073.666  213.150.155  225.688.399  250.764.888  

15% 199.970.000  189.721.538  215.017.743  227.665.845  252.962.050  

20% 224.955.000  197.960.400  224.355.120  237.552.480  263.947.200  

30% 274.917.500  214.435.650  243.027.070  257.322.780  285.914.200  

Grundbeløb v/20%Minimum grundbeløb Grundbeløb v/18%Grundbeløb v/17%

30% 274.917.500  214.435.650  243.027.070  257.322.780  285.914.200  
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Beregning af minimum overpris ∆P
N
 i afsnit 6.6.1. 
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 og � � 1 �  

�

�
. Markedsrenten, r = 0,0744, hvilket giver en 

diskonteringsfaktor på 0,93. 

 

Ligevægt ved minimum ∆P
N
: 

����� �  
� �  
����� � 
�

1 � �
�  ����� �  
� � 

����� � 
�

1 � �
 

 

�25.000∆���10.000�10.000 � 10.000∆��� �  7.500� � �1/�1 � 0,93� � 

�25.000∆���10.000�10.000 � 10.000∆��� �  7.500� �  50.000�10.000 � 7.500� � �1/�1 � 0,93� �� 

 

�3.321.425.000∆��" �  830.356.250∆�� �  1.785.712.500 � 0 

 

Ved at differentiere og sætte lig 0: 

6.642.850.000∆�� �  830.356.250 �  0 ��  

 

∆�� �  0,125 � %&, '% 

 


