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Summary: 
This thesis deals with the topic of excessive pricing, regulated by article 102 (a) TFEU. 

Excessive pricing can be very briefly described as a company charging the consumers 

exorbitantly high prices by exploiting its established market power. The aim of the thesis is to 

clarify the legal guidelines on excessive pricing and analyze it from the perspective of 

economic efficiency.  

The lately set forth partial legal guidelines by the European Court of Justice (hereafter ECJ) 

will also be made use of as a further insight into this issue. According to the ECJ, a price is 

described as unreasonably high; if it bears no rational relation to the economic value of the 

service. In order to assess the “fairness” of the price, one has to look at the gap between the 

sales price of an item/service and the cost associated. If the gap is found to be seemingly 

unreasonably high, the price should be assessed for fairness either independently on its own or 

relative to the pricing of the competition. The EU Commission has further developed this 

analysis approach by including factors which also relate to the demand-side. In general, one 

can conclude that excessive pricing occurs often due to companies being granted exclusive 

rights, which is why EU must take it into consideration while dealing with excessive pricing. 

Looking from the economics perspective, the juridical methods ECJ is using for identifying 

excessive pricing exhibits certain problems. Below, these methods are further analayzed using 

economics theory and can thereby concluded that they are either somehwhat economically 

ineffective or are at the very least not entirely objective. It can clearly be said that they further 

add to the already present lack of clarity around excessive pricing in the field of economics; as 

first of all economic theory does not provide a clear definition of a “reasonable price” and 

furthermore as there are a wide spectrum of factors which have to be taken into account. Thus 

individual criterion cannot be applied in isolation from other factors, as such the methods are 

therefore not sufficient to apply in practice. These limitations of juridical methodology, thus 

leads ECJ end up in mis judgements or wrongfully acquitting companies, which can end up 

disrupting the market. 

In order to expand these topics further, the thesis begins with a chapter providing an overview 

of the methodology and theory that will be used to illustrate the problem formulation. It will 

be followed by a chapter identifying the legal rulings in the area. With a final chapter 

elaborating further on the corresponding economic approach. The findings will then be 

presented as a comprehensive conclusion. 
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Forkortelser - begreber: 
 TEUF: Traktaten om den Den Europæiske Unions Funktionsmåde (EF-Traktaten efter ændring 

ved Lissabon-Traktaten) 

 EU: Den Europæiske Union 

 MC: Marginal cost 

 FC : Fix cost 

 Sunk Cost/irreversible omkostninger: Omkostninger der ikke kan tilbagevindes 

 Alternativ omkostninger: Omkostninger der ofres ved at gennemføre en vis handling 

 MR: Marginal Revenue 

 P: Price 

 DWL: Dead Weight Loss 

 D: Demand 

 CS: Consumer Surplus 

 PS: Producer Surplus 
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1. Kapitel: Introduktion 

Indledning: 
Misbrug i prissætning, som reguleres af art. 102 TEUF, udgør en betydelig andel af sager om 

misbrug af dominans i Den Europæiske Union (EU) hvert år. De fleste sager er karakteriseret 

ved ekskluderende adfærd, hvor virksomhederne misbruger deres dominerende stillinger til at 

ekskludere potentielle som aktuelle konkurrenter fra markedet1. Der er relativt få sager, der 

vedrører udnyttende adfærd, der dækker situationen, hvor den dominerende virksomhed er 

anklaget for at udnytte forbrugerne ved at opkræve excessive prices 2. Det sidstnævnte bliver 

betegnet som udnyttende adfærd, fordi det har en direkte effekt på tabet af 

forbrugeroverskuddet3.  

Den økonomiske teori viser, at markeder er mest effektive, når priser er ”konkurrerende”. Ved 

høje priser vil forbrugerne blive stillet ringere og den samlede velfærd vil falde. Ved lave priser 

vil virksomhederne ikke få en tilstrækkelig gevinst for deres investeringer, hvilket vil resultere 

i inefficient indgang og/eller exit. Uheldigvis er der stadig en del uvidenhed omkring, hvad 

benchmark prisen i et konkurrerende marked er i praksis, specielt i markeder hvor investering 

og innovation spiller en afgørende rolle4. Selvom man finder den rigtige benchmark, er der 

uklarhed om, hvordan denne skal anvendes. Man kan hurtigt konkludere, at en pris er excessive 

i forhold til benchmarken i praksis, selvom den i realiteten er konkurrerende og omvendt5.  

1.1. Case - Antagelser: 

I min opgave tager jeg udgangspunkt i to markeder, hvoraf der i det ene er tale om en 

monopolist, der har fået foræret denne status af staten grundet tildeling af en eller flere 

eksklusive rettigheder. I det andet marked er der tale om en oligopolistisk konkurrence, hvor 

to eller flere virksomheder har dominerende stillinger, som er blevet til gennem 

                                                             
1 Jf. artikel “The necessary limits to the control of “excessive” prices by competition authorities – A view from 
Europe” af Damien Geradin, 2007, side 2.  
2 Jf. artikel “Staying safe – dominant firms’ Pricing decisions in industries where high prices do not attract 
entry” af Louise du Plessis og Lizél Blignaut, side 5.  
I art. 102, litra a bliver denne defineret som påtvingelse af urimelig købs- eller salgspriser. I retspraksis bliver 
denne defineret som uforholdsmæssige store beløb, jf. insemineringsdommens præmis 21. Da termerne på 
dansk er anderledes jeg også har valgt at anvende excessive pricing begrebet i min opgave. 
3 Jf. artikel “Exploitative and Exclusionary Excessive Prices in EU Law” af Massimo Motta and Alexandre de 

Streel, 2006, side 1.  
4 Jf. “Working Party no. 2 on Competition and Regulation” af 17. Oktober 2011 udfærdiget af Organisation for 
Economic Co-operation and Development (dokument DAF/COMP/WP2/WD (2011)54), punkt 1. 
5 Jf. artikel “Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules” af David S. Evans & A. Jorge 
Padilla, 2005, side 99. 
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markedskræfterne. Disse to markeder vil blive analyseret både ud fra en juridisk og en 

økonomisk tilgang. Endvidere vil jeg tage udgangspunkt i markeder, der har en linær 

efterspørgselskurve og konstant marginalomkostninger ved analysen.  

1.2. Problemformulering: 

1.2.1. Den juridiske problemformulering:  

Hvad er gældende ret for excessive pricing og hvornår er der tale om en krænkelse af art. 102 

TEUF ved excessive pricing? 

1.2.2. Den økonomiske problemformulering: 

Er de juridiske retningslinjer økonomisk rationelle? 

1.3. Synsvinkel: 

I min afhandling vil mit hovedfokus være fra lovgivers synspunkt, fordi de afgør 

retningslinjerne og den fremtidige løsning af excessive pricing problematikken. 

1.4. Struktur: 

Jeg har valgt at belyse den juridiske problemstilling først, da det er vigtigt at klarlægge den 

juridiske fremgangsmåde ved prisfastsættelsen af ydelser. I første omgang vil jeg fokusere på, 

hvilken lov excessive pricing er underlagt og analysere dette i overensstemmelse med 

formålsbestemmelsen. Dernæst vil jeg anvende domme, som efter min vurdering er relevante 

ved vurdering af excessive pricing. Derefter er det vigtigt at pointere, hvilke kriterier EUD har 

fastlagt og hvilke principper, der er blevet anvendt for at vurdere, om der har været tale om 

excessive pricing. Principperne og kriterierne vil hjælpe med at forstå, hvornår der vil være 

tale om excessive pricing og dermed et misbrug efter art. 102 TEUF.  

Derefter vil jeg i kapitel 3 belyse den økonomiske problemstilling, hvor jeg i første omgang vil 

introducere det generelle marked, altså markedet som det ser ud, når virksomhederne har magt 

til at kræve urimelige høje priser. Derefter vil jeg vurdere, hvad der sker med markedet, når 

myndighederne blander sig og om dette er økonomisk efficient.  

Endelig vil jeg belyse den integrerede problemstilling ved hjælp af den økonomiske og den 

juridiske analyse. Jeg vil sammenholde disse to analyser og vurdere, om man kan anvende 

kriterierne og principperne direkte på markedet. 
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1.5. Juridisk teori og metode: 

I dette afsnit vil jeg beskrive hvilken teori og metode, der anvendes i den juridiske analyse, for 

at kunne besvare min problemformulering. Jeg vil lave en retsdogmatisk analyse på området 

ud fra en retsrealistisk tilgang. På baggrund heraf vil retsrealismen sætte rammer for, hvordan 

jeg skal finde gældende ret, nemlig ved at tage udgangspunkt i domme.  

Det skal dog nævnes, at jeg vil tage udgangspunkt i EU-retten, da Danmark er underlagt denne. 

I Costa mod Enel6 sagen har EU-domstolen (herefter EUD) udtalt, at EU-retten har forrang for 

national ret, hvorfor en national domstolsafgørelse kan omstødes eller ændres af EUD, jf. 

præmis 10. Det er derfor vigtigt at vide, hvilke retningslinjer EUD udstikker.  

Retsteori: 

Retspositivismen analyserer, hvordan man skal forstå retsvidenskaben. Den er kendetegnet 

ved, at den fokuserer på retsvidenskaben ud fra, hvad ret er og ikke hvordan retten bør være. 

Der er således en adskillelse mellem ret og moral i modsætning til naturretten. Dette er vigtigt 

at påpege, da retsprositivismen siger, at retten skal være uafhængig af moral, etik og/eller 

religion. En lov er en lov og den skal overholdes, lige meget om den strider imod vores morale, 

etik eller religion7. Retten afhænger således af de samfundsmæssige forhold og er ikke styret 

af fornuftsmæssige, moralske eller religiøse principper. 

I den juridiske del vil jeg anvende den realistiske retsteori8, retsrealismen, som Alf Ross 

(herefter Ross) har udviklet og som bygger videre på elementer fra retspositivismen. Ifølge 

Ross går retsrealismen ud på at tyde, hvad gældende ret er, dvs. hvad der er social effektiv og 

dermed hvad der gælder lige nu i samfundet. Han mener, at social effektivisme er en blandning 

af et normativt ideindhold (fx. loven) og sociale fænomener. De sociale fænomener skal 

sammenholdes med, at retsvidenskaben skal fokusere på de empiriske videnskaber. På 

baggrund heraf mener han, at man klarlægger gældende ret ved at opstille sætninger om 

                                                             
6 Costa mod Enel, sag 6/64, Flaminio Costa mod ENEL, Saml. 1964.531, EUDs dom af 15. juli 1964. 
Sagen drejede sig om en advokat, Flaminio Costa i Milano der ikke ville betale sin elektricitetsregning til el 
selskabet, ENEL der var en statslig monopolvirksomhed var dannet efter nationalisering af el-sektoren i Italien. 
Den italienske dommer spurgte EUD om de italienske lovbestemmelser stred mod traktaten. Den italienske 
regering fastholdt at EUD burde have anvendt den italienske lov, hvilket stemmer med den dualistiske teori, 
hvor national ret gælder i det nationale territorium. Dog har EUD brugt denne sag til at definere hvad EU-ret er 
for første gang. EUD udtalte at EU-retten hverken er national eller folkeret, men en tredje slags ret. Endvidere 
udtalte EUD at medlemsstaterne har begrænset deres suverænitet ved at overfører en del af beføjelserne til EU-
retten og at denne har forrang for nationl ret, hvorfor disse hverken må anvendes af de nationale domstole og 
skal være uvirksom, jf. præmis 10.  
7 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 341. 
8 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 368. 
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gældende ret, som empirisk kan betegnes som verificerbare eller falsificerbare. Dermed 

forholder han sig både til lovgivningen og til retspraksis, hvor hans synspunkt er, at empirien 

(dommeradfærd /retspraksis) er afgørende for, hvad gældende ret på området bliver. Det er 

således dommerne, der verificerer påstanden om, hvad gældende ret er sammenholdt med det 

normative ideindhold, altså lovgivningen. Han baserer retsrealismen på en prognoseteori om 

dommernes adfærd, dvs. deres forudsigelse af fremtidige hændelser. Ross mener, at 

dommernes forudsigelse er det, der er virksom i deres sind, dvs. det de mener er socialt 

bindende og det, der derfor effektivt efterleves9. Det er vigtigt at påpege, at etik, morale eller 

religion ikke har betydning i forhold til at finde gældende ret ifølge Ross. Det er denne 

tankegang, han har anvendt fra retspositivismen. Der er således kun en verden og alle 

realudsagnene er underlagt empirisk efterprøvelse, forstået på den måde at alle juridiske kilder 

bliver analyseret med moderne formel logik10 uden at inddrage morale, etik eller religion.  

I forhold til EU-retten mener Ross, at denne også er gældende ret for dansk ret, da en dommer 

vil tage højde for dette, når vedkommende træffer afgørelser. Han anerkender således, at EU-

retten er en del af retskildelæren, hvor den indgår på lige fod med de øvrige danske retskilder. 

Han påpeger igen, at det er dommerens sind, der er afgørende og hvis denne mener, at EU-ret 

er socialt bindende og derfor effektivt efterleves, vil dommeren inddrage denne også ved 

bedømmelsen af gældende ret11. Ross mener ikke, at dommeren er tvunget til at anvende en 

bestemt retskilde til at udlægge gældende ret. Ross har som tidligere nævnt grupperet 

retskilderne i 4 grupper ligesom i den retsdogmatiske fortolkning, nemlig loven, praksis, 

retssædvane og forholdets natur. Han har dog forladt tanken om at rangordne disse, da 

dommeren ikke er forpligtet til at følge en bestemt retskilde, fordi vedkommende vil føle sig 

forpligtet til at anvende alle retskilder, som han finder relevant12. Når man anvender 

retsrealismen, er det vigtigt at påpege, at denne accepterer EU-retten som en del af gældende 

ret, da EU-retten tillige danner grundlaget for min afhandling.  

Ifølge retsrealismen er alle retssystemer et individuelt normsystem, som opdeler retsreglerne 

efter forholdsnormer og kompetencenormer. Kompetencenormerne i EU er inddelt mellem 

Europa parlamentet, Det Europæiske råd, Rådet, Europa-Kommissionen, Den Europæiske 

Unions domstol (EUD), Den Europæiske Centralbank og Revisionsretten, jf. art. 13 TEU.  

                                                             
9 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 369. 
10 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 372. 
11 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 468-469. 
12 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 375. 



 
 
 

Side 11 af 91 
 

EUD er den dømmende magt, som i henhold til art. 19 TEU har kompetencen til at anvende og 

fortolke traktaten, for at sikre overholdelsen af lov og ret. Endvidere har den kompetence til at 

træffe afgørelser i bl.a. præjudicielle spørgsmål om fortolkning af EU-retten, i sager anlagt af 

en medlemsstat osv., jf. art. 19, stk. 3 TEU. EUD har således en afgørende betydning, når man 

skal finde gældende ret på et område, hvorfor jeg vil anvende EUDs afgørelser. 

Forholdsnormer er de retsregler, der foreskriver en vis adfærd, dvs. denne fortæller, hvordan 

en dommer skal forholde sig. I min opgave vil jeg anvende art. 102, litra a TEUF, der bl.a. 

forbyder misbrug af dominerende stilling i forhold til at påtvinge urimelige handelspriser. 

Denne bestemmelse fortæller således dommeren, hvordan denne skal forholde sig, hvis der er 

tale om et misbrug, nemlig forbyde aktionen. Bestemmelsen bliver dermed et direktiv til 

dommeren om, hvorledes denne skal udøve sin domsmyndighed13. Samtidig fortæller 

bestemmelsen også adressaten, hvad denne kan forvente af en dommer ved et misbrug.  

På baggrund af dette vil jeg anvende EU-retten, der regulerer området og sammenholde dette 

med EUDs retspraksis. I forhold til retskildelæren, vil jeg både anvende loven og retspraksis.  

1.5.1. Metode: 

1.5.1.1. Retsdogmatisk analyse ud fra en retsrealistisk tilgang: 

Retsdogmatisk analyse går ud på at systematisere, beskrive og fortolke/analysere gældende ret 

– de lege lata -  det resultat, en domstol vil komme frem til, når disse anvender retskilderne og 

den retsdogmatiske analyse14. En retsdogmatisk analyse er således en metode til at lave en 

korrekt juridisk analyse. Metoden er vigtig at påpege, da det er denne metode, der sørger for, 

at juristerne får det samme resultat gennem en ensartet for-forståelse og fortolksningsstil15.  

1.5.1.2. Retskildelæren:  

Inden for den retsdogmatiske analyse er der ingen rangorden mellem retskilderne, dog er der 

en rækkefølge, man skal følge for at finde hjemlen til at besvare den juridiske problemstilling. 

Rækkefølgen16 ser således ud: 

1) Regulering (primærretten – EU’s traktatgrundlag og grundlæggende rettigheder og 

almindelige retsprincipper17) 

                                                             
13 Nielsen og Tvarnæ, 2008, s. 370-371. 
14 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 28-29. 
15 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 31-32. 
16 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 32. 
17 Neergaard og Nielsen, 2010, s. 101. 
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2) Retspraksis (EUDs praksis) 

3) Retssædvaner 

4) Forholdets natur 

Det skal tillige nævnes, at soft law også er en del af retskilderne, der bliver anvendt i EU-retten. 

Hvad angår metoden indebærer denne således, at man først finder hjemlen i reguleringen og 

derefter går videre til de andre retskilder. Det er vigtigt at påpege, at der inden for 

reguleringen er en rangorden, man skal følge, jf. lex speciales18, lex superior19 og lex posterior 

principperne20. I min opgave anvender jeg lex superior princippet, da EU-retten går forud for 

dansk ret. Det er således, at hvis dansk lov strider imod EU-retten, er den ugyldig både efter 

EU-retten og efter dansk ret.  

Hjemlen (retsgrundlaget) for min problemformulering er baseret på art. 102, litra a TEUF. Efter 

at have analyseret hjemlen, vil jeg foretage en retsdogmatisk analyse af retspraksis.  

1.5.1.3. Fortolkning:  

Med hensyn til fortolkningen af EU’s retsakter anvender EUD en speciel metode, som jeg vil 

anvende i min opgave. Metoden indebærer, at man laver en ordlydsfortolkning21 først, hvorfor 

jeg vil lave en ordlydsfortolkning af art. 102 TEUF. Dernæst er det vigtigt at fortolke retsakten 

i dennes rette sammenhæng og målsætning i lyset af EU-retten22. Det betyder, at gældende ret 

ikke må stride imod EU-retten som helhed, herunder de generelle principper. Der skal således 

være en sammenhæng mellem EU-retten og gældende ret. Med hensyn til målsætningen er det 

vigtigt at finde formålet med bestemmelsen gennem en teleologisk fortolkning. I henhold til 

art. 102 TEUF er formålet med bestemmelsen således at forhindre misbrug af virksomhedernes 

dominerende stillinger, for at samhandelen i det indre marked ikke bliver begrænset; dette vil 

blive uddybet nærmere i kapitel 3. Det sidste trin i fortolkningsstilen er at fortolke retsakten i 

det rette udviklingstrin23. Det er således, at EU-retten er dynamisk, hvilket betyder, at den 

ændrer praksis eller bygger videre på fremgangsmåden for at finde gældende ret gennem årene. 

Det er derfor vigtigt at inddrage udviklingen og finde gældende ret på det sidste udviklingstrin, 

                                                             
18 Lex specialis princippet indebærer, at en speciel regel går forud for en generel regel, fx går undtagelsen 
forud for hovedreglen.  
19 Lex superior princippet indebærer, at en trinhøjere norm går forud for en trinlavere, fx grundlov forud for 
lov. 
20 Lex posterior princippet indebærer, at en yngre regel går forud for en ældre regel. 
21 Neergaard og Nielsen, 2010, s. 114. 
22 Neergaard og Nielsen, 2010, s. 115-116. 
23 Neergaard og Nielsen, 2010, s. 119. 
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som er gældende på tidspunktet, hvor man laver den retsdogmatiske analyse. På baggrund heraf 

har jeg både valgt at anvende de nyeste og ældre domme, hvad angår excessive pricing, da de 

ældre dommes principper stadig er gældende og de nye domme videreudvikler dem.  

1.5.2. Regulering: 

Inden for regulering i  EU-retten sondrer man mellem primærregulering og 

sekundærregulering, hvor  primærregulering består af EU´s traktatgrundlag og grundlæggende 

rettigheder, samt almindelig retsprincipper, hvorimod sekundærregulering består af 

forordninger, direktiver, afgørelser osv. Førstnævnte har forrang for sekundærregulering, 

hvorfor f.eks. et direktiv, der strider imod traktaten, er ugyldig.  

1.5.2.1. Primærregulering: 

I henhold til art. 19 TEU har EUD fået kompetence til at anvende og fortolke loven, hvilket er 

væsentligt at påpege, da min opgave som tidligere nævnt hovedsageligt er baseret på 

domstolsafgørelser. 

Den væsentligste regulering er art. 102 TEUF, hvoraf fremgår, at virksomheder ikke må 

misbruge deres dominerende stilling. I henhold til art. 102, litra a TEUF kan et misbrug især 

bestå i, at der anvendes urimelige købs- og salgspriser eller andre urimelige 

forretningsbetingelser. I min opgave tager jeg udgangspunkt i denne artikel, da jeg vil 

undersøge, hvorvidt der er tale om misbrug, når virksomheder anvender høje priser for deres 

varer.  

Udover selve reguleringen er de generelle retsprincipper som tidligere nævnt tillige en del af 

den primære regulering. I min opgave vil jeg anvende proportionalitetsprincippet, som går ud 

på, at foranstaltninger skal forfølge et lovligt formål, at de anvendte midler skal være egnede 

til at virkeliggøre det tilstræbte mål og ikke være mere indgribende end nødvendigt. 

Retsgrundlaget for proportionalitetsprincippet findes både i traktaten, jf. art. 5 litra 4 og i 

domspraksis, f.eks. i Gebhard-sagen24.   

                                                             
24 Gebhard, sag C-55/94, Reinhard Gebhard mod Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 
EUDs dom af 30. november 1995. 
Sagen omhandlede en tysk advokat, der boede i Italien. Han havde oprettet et advokatkontor i Italien og 
anvende titlen ”avvocato” i hans brevpapir og blev anset som en advokat, mens han førte sag i EUD. 
Advokatrådet forbød ham i at anvende titlen og ikke arbejde i 6 mdr. Dette strid imod etableringsretten og den 
frie bevægelighed af tjenesteydelser. Ydermere lavede EUD en såkaldt Gebhard-test, der forbyd en hindring af 
etableringsretten, såfremt denne var diskriminerende, den ikke kunne legitimeres ud fra Cassis de Dijon hensyn 
og såfremt proportionalitetsprincippet blev overholdt, jf. præmis 37.  
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1.5.2.2. Sekundær regulering: 

I henhold til art. 17, stk. 1 TEU har Kommisionen fået monopol på initiativretten på 

lovgivningsområdet, og den har væsentlige udøvende beføjelser inden for konkurrencen på det 

indre marked. En af Unionens mål er at oprette et indre marked, hvor denne bl.a. består af en 

social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, jf. art. 3 TEU. Konkurrenceområdet 

administreres direkte af Kommissionen, hvorfor dennes afgørelser har relevans i forhold til at 

undersøge gældende ret for dermed at kunne besvare min problemstillling. 

I henhold til art. 288 TEUF er Kommisionsafgørelser umiddelbart anvendelige overfor 

adressaterne, hvilket både kan være virksomheder, borgere eller medlemsstater. Afgørelserne 

er bindende i alle dens enkeltheder og skal ikke implementeres i den nationale lovgivning. 

Såfremt afgørelsen er adresseret til en bestemt person eller myndighed, er den kun bindende 

for disse. Det drejer sig primært om afgørelser, der er rettet mod virksomheder, der agerer eller 

har ageret indenfor det indre marked. 

Det drejer sig bl.a om følgende afgørelser: Scandlines Sverige (herefter Scandlines)25, 

Deutsche Post AG (herefter DPAG afgørelsen)26 og Rambus27. 

1.5.3. Retspraksis 

I henhold til art. 19 TEU har EUD fået kompetence til at anvende og fortolke loven. Denne 

artikel forsikrer således at de kriterier og principper EUD  

Ifølge retsrealismen bliver der lagt vægt på EUDs afgørelser, netop fordi dommerne får et 

direktiv om at træffe afgørelser i overensstemmelse med de nærmere forskrifter, der bliver til 

af lovgivningsvejen28. Da det er EUD, der har fået kompetence til at udstikke retningslinjer på 

internationalt plan, jf. art. 19 TEU og da denne myndighed er den højeste instans, vil jeg 

udelukkende anvende dennes domme og finde frem til retningslinjerne. Det er tillige væsentligt 

at pointere, at EUDs retspraksis har forrang for national ret, hvorfor det er vigtigt at klarlægge, 

hvad gældende ret på området er ifølge EUD.  

EUD har afsagt en begrænset antal domme hvad angår excessive pricing, hvorfor jeg vil 

anvende disse domme til at fastlægge de generelle retningslinjer, som EUD har sat. Disse 

                                                             
25 Scandlines Sverige, sag COMP/A.36.568, Scandlines Sverige AB mod HHAB, Kommissionens afgørelse af 
23.7.2004. 
26 DPAG, sag COMP/C-1/36.915, Deutsche Post AG mod British Post Office, Kommissionens afgørelse af 
25.7.2001. 
27 Rambus, sag COMP/38.636, Rambus mod JEDEC, Kommissionens afgørelse af 9.12.2009. 
28 Nielsen og Tvarnø, 2008, side 371. 
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domme omhandler forskellige markeder, hvorfor der anvendes forskellige metoder til at finde 

frem til misbrug af dominerende stilling pga. excessive pricing. Ved at anvende flere domme 

vil det være muligt at give et mere nuanceret billede af retningslinjerne af gældende ret på 

området. Dernæst vil jeg præcisere, hvilke omkostningskrav osv. EUD har fremsat og hvordan 

denne analyserer et marked, når der er tale om misbrug af virksomhedens dominerende stilling 

i forhold til at anvende excessive pricing. 

EUD har i flere domme udtalt sig angående de grundlæggende principper, som til dels 

beskrives i traktaten, hvorfor disse også vil blive inddraget i min analyse. Det skal dog nævnes, 

at jeg vil anvende domme både fra Retten i første instans og EUD. De domme jeg ønsker at 

anvende er Tetra Pak29, Costa Enel30, Gebhard31, United Brands32, General Motors (herefter 

GMC)33, British Leyland34, SACEM35, Micro Leader36, Deutsche Grammaphon37, 

Insemineringsdommen38, Sirena39 og IPS40.  

1.6. Juridisk afgrænsning: 

Jeg afgrænser mig fra national ret og national retspraksis. Den danske konkurrencelov vil ikke 

blive anvendt. Jeg har valgt ikke at anvende de domme, der ikke omhandler excessive pricing 

i min analyse af gældende ret i kapitel 2, da det efter min mening giver et mere nuanceret 

billede af min problemformulering. 

Excessive pricing problematikken kan defineres både som ekskluderende og udnyttende 

adfærd. I min opgave vil jeg afgrænse mig fra sondringen, der omhandler ekskluderende 

                                                             
29 Tetra Pak II, forenede sager C-395/96 P og C-396/96 P, Compaigne maritime belge transports m.fl. mod 
Kommissionen, EUDs dom af 16.3.2000, jf. præmis 112. 
30 Costa mod Enel, sag 6/64, Flaminio Costa mod ENEL, Saml. 1964.531, EUDs dom af 15. juli 1964. 
31 Gebhard, sag C-55/94, Reinhard Gebhard mod Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 
EUDs dom af 30. november 1995. 
32 United Brands dommen, sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, EUDs dom af 14/2 1978. 
33 GMC dommen, sag 26/75, General Motors Continental mod Kommissionen, EUDs dom af 13/11 1976  
34 British Leyland, sag 226/84, British Leyland Public Limited Company mod Komissionen, EUDs dom af 
11.11.1986. 
35 SACEM, sag 395/87, Anklagemyndigheden mod Jean-Louis Tournier direktør for SACEM, EUDs dom af 
13.7.1989. 
36 Micro Leader, sag T-198/98, Micro Leader Business mod Kommissionen, Rettens dom af 16.12.1999. 
37 Deutsche Grammaphon dommen, dag 78/70, Deutsche Grammaphon Gesellschaft mbH mod Metro-SB-
Grossmärkte GmbH, EUDs dom af 8.7.1971. 
38 Inseminerings dommen, sag C-323/93, Société civile agricole du Centre d’insémination de la Crespelle mod 
Coopérative d’élevage et d’insémination artificielle du département de la Mayenne, EUDs dom af 5.10.1994. 
39 Sirena-dommen, sag 40/70, Sirena S.r.l. mod EDA S.r.l. mf.l., EUDs dom af 18.2.1971. 
40 IPS dommen, sag T-5/97, Industrie des poudres sphériques mod Kommissionen, Rettens dom af 30.11.2000. 



 
 
 

Side 16 af 91 
 

adfærd41, hvor formålet er at styrke eller bibeholde egen markedsmagt. Endvidere afgrænser 

jeg mig fra leddet i art. 102, litra a TEUF, der omhandler urimelige købspriser.  

Jeg afgrænser mig fra at anvende art. 101, stk. 1 og 3 TEUF, da jeg vil fokusere på art. 102 

TEUF. 

1.7. Økonomisk teori og metode: 

I den økonomiske del vil jeg anvende den neoklassiske teori, som er blevet udviklet af den 

britiske økonom Alfred Marshall42, der defineres forskelligt alt efter hvilken økonom, der 

definerer den, dog med et identisk udgangspunkt. Efter “The MIT Dictionary of Economics43” 

bliver neoklassisk teori defineret som: 

“A body of economic theory which uses the general approach, methods, and techniques of the 

original nineteenth century marginalist economists. (…) In particular, they studied the 

possibility of a set of market prices which ensured the equality of supply and demand in all 

markets”. 

  

Ifølge Boyer og Smith (2001) bliver neoklassisk teori defineret som44:  

“Neoclassical theory [is] a sparse model of maximizing behavior in the face of competition and 

constraints”.  

Ifølge dem er en af de nøglepræmisser i neoklassisk teori grundsætningen om, at parterne er 

rationelle, når de står overfor begrænset maksimering af nytten og at markederne er stærkt 

konkurrerende, som MIT ordbogens definition antyder. Individet antages at handle rationelt, 

og den enkelte forbruger antages at have nytte af varerne. Forbruget vælges herefter, så nytten 

bliver så stor som mulig. Producenterne antages at gøre profitten så stor som mulig, men under 

givne priser. Priserne bestemmes herefter som ligevægtspriser, således at forbrug og 

produktion bliver lige store. Baggrunden for dette er at opnå en efficient allokering af 

                                                             
41 Denne problemstilling relaterer sig til det scenarie hvor en virksomhed sælger sine produkter til høje priser i 
downstream markedet for at ekskludere visse virksomheder for muligvis selv at være i stand til at agerer sig på 
dette marked også.  
42 Jf. bogen “Principles of Economics – an introductory volume” af Alfred Marshall, 1890. I denne bog forklarer 
Marshall bl.a. de grundprincipper der er ved nyttemaksimering og incitamenter til at købe en bestemt vare til 
en bestemt pris, jf. kap. 2.  
43 The MIT Dictionary of Economics (Pearce, 1999, p. 301) sammenholdt med artikel “The institutional 

economics of John R. Commons: complement and substitute for neoclassical economic theory” af Bruce E. 
Kaufman, Department of Economics, Georgia State University, 2007, side 6. 
44 Jf. artikel “The Development of the Neoclassical Tradition in Labor Economics” af George R. Boyer og Robert 
S. Smith, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 54, No. 2 (January 2001), side 212. 
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ressourcerne. Selvom man i den neoklassiske teori ved, at der findes markeder med mindre 

(eller næsten ingen) konkurrence, tror man på, at en laissez-faire tilgang til markederne vil løse 

problemet45. Denne laissez-faire tilgang baseres på Adam Smiths påstand om ”The Invisible 

Hand Theorem”46. Denne teorem går ud på at egen interesse og konkurrence, der opererer gennem 

et system med decentraliseret og stort set uregulerede markeder, maksimerer effektivitet og social 

velfærd af sig selv. På baggrund af dette mener man, at konkurrenceligevægten er efficient.  Det antages 

således, at uden en myndighedsindblanding vil markedskræfterne finde frem til ligevægtsprisen og 

ligevægtsmængden, der i sidste ende vil sørge for, at der ikke fremkommer et dødvægtstab i samfundet. 

Parterne vil finde frem til den mest efficiente allokering, da der ikke findes andre alternativer. Altså at 

en beslutningstager ikke kan øge sin nytte på bekostning af reduktion af en anden belsutningstagers 

nytte. Ifølge den neoklassiske økonomi anerkender man altså eksistensen af den menneskelige og 

markedernes ufuldkommenheder, men da disse ufuldkommenheder er relativ små, kan man godt 

anvende The Invisible Hand teoremet empirisk og anvende denne som gyldig empiri47. Dette hænger 

også sammen med Coase teoremet48, som går ud på, at i en verden med perfekt konkurrence, 

perfekt information og nul transaktionsomkostninger, vil de økonomiske agenter altid via 

forhandling og kontrakter implementere en fuldt efficient allokering og vil være upåvirket af 

juridiske regler i forhold til påvirkning af omkostninger fra eksternaliteter. Ethvert 

konkurrenceretligt indgreb, som forhindrer aftaler og kontrakter i at blive indgået, må således 

have negative konsekvenser for den endelige allokerings efficiens. Et laissez faire regime er 

med andre ord optimalt; alle frivillige aftaler, forpligtelser, kontrakter, fusioner, m.v., er 

efficiensfremmende og derfor godartede, selv hvis der er eksternaliteter tilstede. 

Jeg vil anvende den deduktive metode, som går ud på, at en hypotese efterprøves ved 

eksperimenter. Deduktion kaldes den slutningsform, der bygger på et logisk gyldigt argument. 

Deduktive slutninger har deres udspring i generelle princippet, hvorfra man drager 

konklusioner om enkelte hændelser49. En korrekt deduktiv konklusion er identisk med et logisk 

gyldigt argument, som er en slutning, hvor konklusionen følger med logisk nødvendighed af 

præmisserne. Konklusionens sandhed er en uomgængelig konsekvens af præmissernes 

                                                             
45 Jf. artikel “The Development of the Neoclassical Tradition in Labor Economics” af George R. Boyer Robert S. 
Smith, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 54, No. 2 (January 2001), side 200. 
46 Jf. artikel “The institutional economics of John R. Commons: Complement and Substitute for neoclassical 

economic theory” af Bruce E. Kaufman, Socio-Economic Review (2007) 5, 3–45, 2006, side 7.  
47 Jf. artikel “The institutional economics of John R. Commons: complement and substitute for neoclassical 
economic theory” af Bruce E. Kaufman, Socio-Economic Review (2007) 5, 3–45, 2006, side 7. 
48 Jf. artikel “The Problem of Social Cost Revisited” af Donald H. Regan, Journal of Law and Economics, Vol. 15, 
No. 2 (Okt., 1972), side 427. 
49 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 2005, s. 32 
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sandhed, præmissernes sandhed kanaliseres over til konklusionens sandhed. Hvis præmisserne 

er sande, så er konklusionen nødvendigvis sand. 

1.8. Økonomisk afgrænsning:  

Jeg vil afgrænse mig fra andre markeder, der også er præget af høj teknologisk indsats, bl.a. 

medicin industrien. Endvidere afgrænser jeg mig fra amerikansk konkurrencelovgivning og vil 

dermed fokusere på EU-konkurrenceret. 

  



 
 
 

Side 19 af 91 
 

2. Kapitel: Den juridiske del 

2.1. Indledning: 

I denne del af min afhandling vil jeg redegøre for gældende ret inden for området omkring 

fastsættelse af urimelige høje priser/excessive pricing. I min redegørelse vil jeg undersøge 

excessive pricing ved både at anvende reguleringen og retspraksis på området inden for EU. 

Ifølge art. 102, litra a TEUF består et misbrug af direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige 

salgs- og købspriser eller andre urimelige handelsbetingelser. På ”sælger siden” kan høje priser 

være urimelige, hvis disse ikke er sagligt begrundede50.  

 

Med hensyn til retspraksis har EUD afgjort relativt få sager hvad angår spørgsmålet om 

udnyttende adfærd i forhold til art. 102 TEUF altså excessive pricing51. Det gør, at 

retningslinjerne på området ikke er så klare som på andre områder inden for EU-retten. I tillæg 

til dette er der generelt en lav praksiserfaring i forhold til at tackle problematikken52 og fordi 

både EUD og Kommissionen er tilbageholdende med at blande sig i markedskræfterne, bl.a. 

ved at regulere priser53. Definitionen på en pris, der kan betegnes som excessive pricing efter 

EUDes terminologi, er følgende: 

 

"Den opkrævede pris står ikke i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede 

ydelse54”. 

Som man kan se, er definitionen vag, hvorfor man skal lave en bredere analyse af forholdene 

for at kunne vurdere, hvornår der er tale om en overpris. Præmisser som den opkrævede pris, 

den leverede ydelse og den økonomiske værdi af ydelsen danner ikke i sig selv konkrete 

rammer for overpris-problematikken. Endvidere er det væsentligt at pointere, at begrebet 

                                                             
50 Deutsche Grammaphon dommen, dag 78/70, Deutsche Grammaphon Gesellschaft mbH mod Metro-SB-
Grossmärkte GmbH, EUDs dom af 8.7.1971.  
51 Jf. “Working Party no. 2 on Competition and Regulation” af 17. Oktober 2011 udfærdiget af Organisation for 
Economic Co-operation and Development (dokument DAF/COMP/WP2/WD (2011)54). 
52 Ibid. side 2. 
53 Jf. “Exploitative and Exclusionary Excessive Prices in EU Law” af Massimo Motta og Alexandre de Streel, 2006, 
side 2. I et tilfælde inden for telekommunikationssektoren har Kommissionen fundet 14 sager med 
tilstedeværelsen af excessive Pricing, som hvis de var blevet behandlet kunne sandsynligvis have ført til en større 
erfaring på retspraksis.Da de nationale myndigheder imidlertid handlede på det eller fordi priserne blev 
reduceret, valgte Kommissionen at lukke sagerne. Det viser tillige Kommissionens tilbageholdende adfærd, jf. 
Press Releases IP/98/141, IP/98/707, IP/98/1036.   
54 Jf. præmis 250 i United Brands dommen. 
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rimelig er et relativt begreb, fordi det forudsætter en subjektiv fortolkning, hvilket bidrager 

yderligere til en kompleksitet og uklarhed af gældende ret.  

Kompleksititeten af området er bl.a. blevet italesat af kommissionen første gang i 1994. 

Rapporten forklarer, hvorfor man som myndighed vælger ikke at blande sig for meget i 

markedet, da Kommissionen holder det standpunkt, at høje priser som såden ikke er ulovlige, 

medmindre virksomheden udnytter sin dominerende stilling. Kommissionen udtaler følgende: 

The existence of a dominant position is not itself against the rules of competition. Consumers 

can suffer from a dominant company exploiting this position, the most likely way of being 

through prices higher than would be found if the market were subject to effective competition. 

However, the Commission in its decision-making practice does not normally control or 

condemn the high level of prices as such. Rather it examines the behavior of the dominant 

company designed to preserve its dominance, usually directed against competitors or new 

entrants who would normally bring about effective competition and the price level associated 

with it55.  

Kommissionen understøtter således formålet i art. 102 TEUF, hvor det er vigtigt at analysere, 

om der er tale om misbrug af dominerende stilling, når man skal udlægge gældende ret i forhold 

til excessive pricing.  

I forbindelse med udlægningen af gældende ret, vil jeg først klarlægge retsgrundlaget, for 

dernæst at analysere dette i forhold til de relevante domstolsafgørelser og 

kommissionsbeslutninger. 

2.2. Regulering: 

Art. 102 TEUF, som er retsgrundlaget for min analyse, har følgende ordlyd: 

”En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på det indre marked eller en 

væsentlig del heraf er uforenelig med det indre marked og forbudt, i den udstrækning 

samhandelen mellem medlemsstater kan påvirkes.” 

Denne bestemmelse er den generelle bestemmelse, der forbyder misbrug af virksomhedernes 

dominerede stillinger på det indre marked. Ved vurderingen af tilstedeværelsen af misbruget 

                                                             
55 XXIVth Report on Competition Policy (Commission, 1994), side 119 ff, punkt 207. 
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er det vigtigt, først at definere hvad en virksomhed er i lovens forstand, for at art. 102 TEUF 

kan gøres gældende.  

I Scandlines56 og DPAG57 afgørelsen har Kommissionen betegnet en virksomhed i punkt 83 i 

art. 102 TEUF’s forstand som:  

”(...) da der er tale om virksomheder, som udøver en økonomisk aktivitet mod betaling (...)”.  

Fælles for alle de domme der har været genstand for domstolsprøvelse af om excessive pricing 

har været til stede, har været at alle virksomhederne har udøvet en økonomisk aktivitet mod 

betaling enten til en konkurrent eller en kunde. Den økonomiske aktivitet har enten været i 

form af fysiske produkter58 eller tjenesteydelser59, hvor virksomhederne har fået betaling for 

dette.  

Scandlines sagen omhandler Scandlines Sverige AB, der er en svensk virksomhed, som yder 

færgeservice fra Helsingør havn til Helsingborg Havn. Denne anvender en speciel rute 

(Helsingborg - Helsingør ruten) hver dag og gør brug af faciliteterne i Helsingborg Havn, som 

tilbydes af Helsingborgs Hamn AB (herefter HHAB). Udover færgetrafikken bliver havnen 

også anvendt til fragtskibe, der bruger andre faciliteter end færgerne. Scandlines mener, at 

HHAB ser havnen som én enkelt enhed og dermed nægter at allokere omkostningerne til 

færgernes og fragtskibenes respektive andele af udnyttelsen af havnen. Ifølge Scandlines bør 

færgerne kun betale for de faciliteter, disse anvender og bør være fri for tillige at betale for 

fragtskibenes faciliteter. På denne måde mener Scandlines, at denne ville betale mindre i 

havnafgift. 

Scandlines har på denne baggrund indgivet en klage til Kommissionen den 2. juli 1997 med 

påstand om, at HHAB  har overtrådt art. 82 TEUF ved bl.a. at opkræve excessive pricing for 

tjenesteydelser, som færgetransporten bliver forsynet med.  

Denne påstand bygger Scandlines på, at prisen for ydelsen i sig selv er urimelig høj, fordi 

priserne ifølge Scandlines ikke er gennemsigtige og omkostningsbaseret.  

                                                             
56 Jf. Scandlines Sverige, sag COMP/A.36.568, Scandlines Sverige AB mod HHAB, Kommissionens afgørelse af 
23.7.2004. punkt 82. 
57 Jf. DPAG afgørelsen, sag COMP/C-1/36.915, Deutsche Post AG mod British Post Office, Kommissionens 
afgørelse af 25.7.2001, punkt 83. 
58 Jf. f.eks. United Brands dommen præmis 12. 
59 Jf. f.eks. SACEM dommen, præmis 2 eller Deutsche post AG, punkt 83. 



 
 
 

Side 22 af 91 
 

I denne sag når Kommissionen frem til, at HHAB har en dominerende stilling på det relevante 

marked (som er afgrænset til at være Helsingborg – Helsingør ruten), da HHAB er den eneste 

virksomhed,  

der udbyder havnfaciliteter til færgetransporten og cargotransporten på denne rute. Der er 

derimod ikke tale om misbrug af dominerende stilling.  

Kommissionen har i denne sag valgt at følge United Brands dommens præmisser (præmis 250-

252). I første omgang har Kommissionen sammenlignet HHAB’s omkostninger med den 

opkrævede pris og vurderet, at profitten for HHAB var positiv, men at dette ikke var nok til at 

konkludere, at prisen var urimelig høj. Dernæst valgte Kommissionen, at sammenligne den 

opkrævede pris med priser, som HHAB opkrævede fra fragtskibe på det relevante marked. 

Kommissionen kiggede herefter på de immaterielle værdier for ydelsen og understregede, at 

prisen ikke kun bør reflektere den økonomiske værdi af ydelsen. Kommissionen konkluderede, 

at der ikke var tilstrækkelig bevis for, at HHAB havde opkrævet urimelige høje priser og afviste 

Scandlines’ klage. 

 

DPAG afgørelsen omhandler den tyske offentlige posttjeneste, Deutsche Post AG, der har fået 

tildelt en lovbestemt eneret til visse posttjenester i Tyskland, mens den i andre tjenester er i 

direkte konkurrence med private virksomheder. Tvisten opstår grundet store prisforskelle 

mellem indlandstaksterne og terminalafgifterne i medlemsstaterne. Terminalafgiften betales af 

den afsendende posttjeneste til den modtagende posttjeneste for omdeling af 

grænseoverskridende post. På grund af de store prisforskelle har det været mere rentabelt for 

tyske virksomheder at anvende remailing. Det går ud på, at de tyske virksomheder afleverer 

brevene bl.a. til British Post Office (BPO - som er den offentlige posttjeneste i Det Forende 

Kongerige) med henblik på at få disse omdelt i Tyskland igen. Idet indlandstaksterne for 

omdeling af breve er højere end terminalafgifterne i Tyskland, bliver det derved billigere for 

virksomhederne at anvende remailing. 

Remailing bliver både tilbudt af BPO og DPAG , hvilket gør dem til konkurrenter for udgående 

grænseoverskridende post. Ved remailing til Tyskland øges BPO’s omsætning på bekostning 

af DPAG’s.  
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For at undgå dette har DPAG opkrævet den fulde indlandstakst af BPO, fordi DPAG mener, at 

der er tale om indgående grænseoverskridende postforsendelser, der betegnes som ABA -

remailing (fra land A til B og igen til land A). 

BPO har i denne forbindelse indgivet en klage til Kommissionen, med påstand om, at DPAG 

har overtrådt art. 82 EC (nuværende 102 TEUF) ved at nægte at viderebefordre 

grænseoverskridende masseforsendelser fra Det Forenede Kongerige, medmindre BPO ville 

betale et tillæg svarende til den tyske indlandstakst minus terminalafgiften.  

I forbindelse med excessive pricing problematikken har Kommissionen konkluderet, at DPAG 

har opkrævet 25 % mere af BPO. Ifølge DPAG udgjorde de gennemsnitlige omkostninger 80 

% af indlandstaksten, hvor Kommissionen konkluderede, at dette kun var 70 % bl.a. i Sverige. 

Derfor kunne de høje afgifter ikke begrundes i omkostningerne og DPAG havde dermed 

overtrådt art. 82 EC ved at misbruge dens dominerende stilling til at opkræve urimelige 

salgspriser af BPO.  

Det fremgår af bestemmelsen i art. 102 TEUF, at flere virksomheder kan misbruge deres 

dominerende stilling. I henhold til denne bestemmelse har EUD i Deutsche Grammaphon60 

dommens præmis 17 defineret dette og udtalt: 

” da denne artikel kræver, at den dominerende stilling er udstrakt til en ”væsentlig del” af 

fællesmarkedet, skal producenten desuden, alene eller sammen med virksomheder inden for 

samme gruppe, være i stand til at hindre en effektiv konkurrence på en væsentlig del af det 

marked, der kommer i betragtning (...)”.  

Deutsche Grammaphon dommen omhandler en tysk producent, Deutsche Grammaphon 

Gesselchaft mbH, der producerer grammofonplader (som har fået knyttet en række udøvende 

kunstnere til sig gennem eksklusivaftaler) og har eneret til at sælge lydbærere i Tyskland. 

Problemet opstår, da denne sælger lydbærerne til sit datterselskab i Frankrig, som ønsker at 

sælge disse lydbærere i Tyskland. 

Det præjudicielle spørgsmål om excessive pricing bliver stillet af Hanseatisches 

Oberlandesgericht Hamburg (appeldomstolen).  

                                                             
60 Deutsche Grammaphon dommen, dag 78/70, Deutsche Grammaphon Gesellschaft mbH mod Metro-SB-
Grossmärkte GmbH, EUDs dom af 8.7.1971, præmis 17. 
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Problematikken består i, at producenten kræver højere priser for lydbærere på nationalt plan 

sammenlignet med prisen fra en anden medlemsstat, der har reimporteret originalproduktet.  

EUD konkluderer, at en høj pris kan være et misbrug, hvis prisforskellen er stor og ikke sagligt 

begrundet, hvilket appeldomstolen herefter skal tage stilling til. 

Præmis 17 i dommen henviser til art. 102 TEUF og udtrykker, at virksomheder inden for 

samme gruppe kan have en dominerende stilling tilsammen. Denne dom sammenholdt med 

insemineringsdommen61 nævnt nedenfor, som begge omhandler excessive pricing, beskriver 

kollektiv dominans.  

Insemineringsdommen handler om, at den franske lovgivning har indrømmet 

insemineringscentrene eksklusive rettigheder ved driften af centrene. Den franske lov 

forudsætter, at hver enkelt inseminerinscenter får visse enerettigheder indenfor et bestemt 

geografisk område, hvor kun dette center kan drive virksomhed. Insemineringscenterne er 

blevet oprettet som landbrugsandelsselskaber.  

Spørgsmålet om excessive pricing opstår, da Frankrigs Cour de cassation (Afdeling for 

handelssager) stiller EUD to præjudicielle spørgsmål (hvoraf det ene er relevant) under 

pådømmelsen af en tvist mellem to franske virksomheder. 

Det præjudicielle spørgsmål om excessive pricing har to led. Det første handler om, om den 

daværende art. 86 EC (nu art. 102 TEUF) er til hinder for, at et medlemsstat giver 

enerettigheder inden for et bestemt område. Det andet led handler om, hvorvidt det strider imod 

art. 102 TEUF at opkræve en højere pris, når opdrættere vælger levering af sæd fra et 

produktionscenter uden for deres egne geografiske område. 

EUD nåede frem til i forhold til det første led, at art. 102 TEUF ikke var til hinder for at tildele 

enerettigheder, selvom centrene tilsammen skabte en dominerende stilling i medlemsstaten. 

I forhold til det andet led når EUD frem til, at centrene ikke må misbruge deres dominerende 

stilling ved at opkræve uforholdsmæssigt høje priser.  

                                                             
61 Inseminerings dommen, sag C-323/93, Société civile agricole du Centre d’insémination de la Crespelle mod 
Coopérative d’élevage et d’insémination artificielle du département de la Mayenne, EUDs dom af 5.10.1994, 
præmis 17. 
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Derimod er det ikke i strid med art. 102 TEUF at opkræve høje priser, som grunder i, at centrene 

må afholde ekstra omkostninger på grund af opdrætternes specielle ønsker så længe prisen står 

i et rimeligt forhold til de præsterede ydelser.  

I henhold til denne dom har EUD udtalt, at selvom hver enkelt center driver deres virksomhed 

i et bestemt område, omfatter disse centre tilsammen en dominerende stilling på en væsentlig 

del af fællesmarkedet62. Alle centrene har fået de samme eksklusive rettigheder og arbejder 

med det samme område, hvorfor de arbejder indenfor den samme gruppe63. De udgør små 

enheder på landsplan, men én stor enhed, hvad angår dominans på fællesmarkedet. De har en 

fælles politik om, hvordan man skal anvende de eksklusive rettigheder, hvorfor de tilsammen 

danner et monopol og dermed kan hindre en effektiv konkurrence på fællesmarkedet64. Der er 

i lyset af dette tale om en kollektiv dominerende stilling, som kan misbruges, såfremt centrene 

opkræver urimelige høje priser.  

Endvidere er det væsentligt, om misbruget har en påvirkning på samhandelen mellem 

medlemsstaterne og om misbruget er begrundet i virksomhedens dominerende stilling. 

Lovgivningen har ikke defineret disse to begreber, hvorfor jeg hovedsageligt vil anvende 

retspraksis for at uddybe disse nærmere under afsnit 2.4 og 2.7.  

Sammenlignet med art. 101 TEUF, som forbyder konkurrencebegrænsende aftaler, har denne 

bestemmelse ikke en undtagelse, hvilket er et udtryk for, at man under ingen omstændigheder 

vil acceptere et misbrug.  

Der kan være flere forhold ud over at opkræve urimelige høje priser, som kan betegnes som 

misbrug, jf. art. 102, litra a-d. Det skal samtidig pointeres, at listen ikke er udtømmende, 

hvorfor der kan være forhold uden for de i artiklen nævnte forhold, som kan udgøre et misbrug.  

2.3. Det relevante marked: 

Formålet med en afgrænsning af det relevante marked er at fastslå de konkurrencemæssige 

begrænsninger, virksomheden står overfor. De tre vigtigste kilder til konkurrencebegrænsning 

er den potentielle konkurrence, efterspørgselssidens- og udbudssidens substituerbarhed65. 

Efterspørgselssubstitution søger at afgrænse de substituerbare produkter. Man kigger på 

                                                             
62 Jf. præmis 17. 
63 jf. præmis 17 i Deutsche Grammaphon dommen. 
64 jf. præmis 6 i Insemineringsdommen sammenholdt med præmis 17 i Deutsche Grammaphon dommen. 
65 Jf. “Roundtable on market definition” rapport af Directorate for Financial and Enterprise affairs Competition 
Commitee, DAF/COMP/WD(2012)28 fra 31. Maj 2012. 
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substituerbarheden på udbudssiden, som går ud på at klarlægge de aktuelle og potentielle 

konkurrenter, virksomheden står over for. Udbudssubstitution søger at identificere kundernes 

mulighed for at skifte til alternative leverandører. Spørgsmålet er, om andre leverandører vil 

begynde at producere det pågældende produkt, hvis der er en permanent prisstigning på 5-10% 

på markedet, dvs., om virksomhederne er i stand til og villige til at skifte deres produktion, 

uden at det medfører betydelige ekstraomkostninger eller risici i en kort periode66. 

For at afgrænse markedet ordentligt anvender man SSNIP (Small but Significant Non-

Transitory Increase in Price) testen, som rent hypotetisk ser på, om en stigning i prisen på 5 % 

er profitabel67. Såfremt dette er tilfældet, betyder det, at der ikke er nok konkurrencepres fra 

andre produkter, hvorfor man kan afgrænse markedet alene for selve produktet. Hvis 

forbrugerne derimod vælger at substituere væk fra produktet til andre varer ved en prisstigning, 

bør man afgrænse det relevante marked geografisk og produktmæssigt til også at inkludere 

disse varer. Det relevante marked bliver som regel defineret gennem to markeder, nemlig det 

relevante produktmarked68 og det relevante geografiske marked69. Det er på denne baggrund 

afgørende for anvendelse af art. 102 TEUF, at markedet er afgrænset ordentligt for overhovedet 

at kunne påtale en dominerende stilling.  

EUD udtaler i United Brands dommen, præmis 44, at: 

”Det er en forudsætning for, at art. 8670 kan finde anvendelse på en virksomhed med en 

dominerende stilling, at der foretages en klar afgrænsning af den væsentlige del af 

fællesmarkedet, hvor virksomheden er i stand til eventuelt at begå misbrug, der kan hindre en 

effektiv konkurrence, og hvor konkurrencebetingelserne for den pågældende vare objektivt set 

skal være ens for alle”.  

                                                             
66 Jf. “Roundtable on market definition” rapport af Directorate for Financial and Enterprise affairs Competition 
Commitee, DAF/COMP/WD (2012)28 fra 31. Maj 2012. 
67 Jf. artiklen “The SSNIP test and marked definition with the aggregate diversion ratio: A reply to Katz and 
Shapiro” af Øystein Daljord, Lars Sørgard og Øyvind Thomassen. 
68 Ved et produktmarked forstås markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser 
for indbyrdes substituerbare pga. deres egenskaber, pris og anvendelsesformål, jf. punkt 7 i C372/5, 
Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets 
konkurrenceret. 
69 Ved et geografisk marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og 
efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan 
skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene er anderledes, jf. punkt 8 i C372/5, 
Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets 
konkurrenceret. 
70 Daværende art. 102 TEUF. 
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United Brands dommen omhandler United Brands Continentaal B.V. (herefter United Brands) 

som er en amerikansk virksomhed, der producerer bananer af mærket ”Chiquita”, som dommen 

omhandler. Virksomheden står for 35% af eksporten og er aktiv sælger indenfor det indre 

marked.  

En dansk forhandler indgiver en klage til Kommissionen, fordi United Brands nægter at levere 

til denne, fordi forhandleren har medvirket i en reklamekampagne for United Brands 

konkurrent, hvor forhandleren får medhold. United Brands appellerer til EUD med påstand om 

annulation af Kommissions beslutningen, som mener at United Brands har gjort sig skyldig i 4 

misbrugstilfælde, hvoraf den ene omhandler excessive pricing og dermed overtrådt art. 102, 

litra a TEUF.Kommissionen mener, at United Brands har opkrævet højere priser for bananer 

fra de tyske, danske, BLØU og nederlandske kunder i forhold til de irske kunder.  

EUD gav United Brands medhold, idet denne mente at Kommissionen ikke havde løftet 

bevisbyrden tilstrækkeligt. Kommissionen havde ikke taget United Brands omkostninger i 

betragtning, for at sammenligne produktionsprisen med salgsprisen for dermed at kunne være 

i stand til at konkludere at der var tale om påtvingelse af urimelige høje salgspriser. Endvidere 

mente EUD at Kommissionen ikke har taget hensyn til et dokument der viser at United Brands 

led tab pga. priserne i Irland. 

Det er dog ikke altid, at EUD har lavet en dybdegående analyse af markedet for at vurdere, om 

der foreligger en dominerende stilling71, fordi EUD formentlig tager det for givet, at en 

virksomhed der har en lovmæssig eneret og/eller befinder sig i en medlemsstat, som en 

definition på både produktmarkedet og det geografiske marked, jf. GMC dommen.  

GMC dommen omhandler det belgiske aktieselskab General Motors Continental NV,  der er 

enebefuldmægtiget til at udstede typeattester og identifikationsskilte i Belgien for køretøjer, 

der er fremstillet af fabrikker der tilhører koncernen. Tvisten vedrører det tilfælde, hvor 

virksomheden havde fået et nyt ansvarsområde, som blev overført af statens kontrolstationer, 

der indebar en konformitetskontrol for europæiske køretøjer, som var parallelimporteret. 

Virksomheden havde opkrævet det samme gebyr for europæiske køretøjer, som den opkrævede 

for amerikanske køretøjer, der var væsentlige højere, men valgte at nedjustere gebyret efter en 

klage.  

                                                             
71 Jf. Insemineringsdommen, Deutsche Grammaphon dommen, Sirena dommen, GMC dommen, SACEM 
dommen, IPS dommen.  
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Kommissionen mente, at selvom gebyret blev nedjusteret, havde GMC overtrådt nuværende 

art. 102 TEUF.  Men EUD gav GMC medhold i, at denne ikke havde misbrugt sin dominerende 

stilling, da GMC’s adfærd ikke kunne betragtes som misbrug efter art. 102. EUD lagde vægt 

på GMC’s uvidenhed på området og at denne ikke var i ond tro, da den opkrævede gebyrerne. 

Envidere havde GMC reageret før Kommissionens indgriben og havde tilbagebetalt det 

overflødige til virksomhederne.  

I denne dom har EUD fastslået, at såfremt man har en lovmæssig eneret på et område og denne 

eneret giver virksomheden frihed til at fastsætte prisen for den ydelse, som virksomheden 

udbyder, vil dette blive betragtet som det relevante marked72. Det betyder, at man i realiteten 

har monopol på den pågældende ydelse i det pågældende territorium.  

2.3.1. Det relevante produktmarked: 

For at afgrænse det relevante marked er det nødvendigt at kigge på efterspørgselssidens 

substituerbarhed, da dette er en af de kilder der er en konkurrencebegrænsning for 

virksomheden73. Såfremt der er substituerbare produkter på markedet vil virksomhedens magt 

til at opkræve højere priser være begrænset. I Kommissionens meddelelse om afgrænsningen 

af det relevante marked bliver det oplyst, at det relevante produktmarked er markedet for alle 

de produkter, forbrugeren anser som substituerbare i forhold til produkternes egenskaber, priser 

og anvendelsesformål74.  

I forhold til excessive pricing problematikken har der været en del domme, der vedrører 

tildeling af eksklusive rettigheder til enkelte virksomheder af medlemsstaterne. I disse domme 

har EUD kædet det relevante produktmarked sammen med den eksklusive rettighed. Dette kan 

bl.a. ses i British Leyland dommen, hvor EUD har nægtet at fokusere på British Leyland’s 

hovederhverv, men istedet valgte at definere den eksklusive rettighed som omfattende et 

marked for tjenesteydelser, der er nødvendige for forhandlere, der videresælger køretøjer75.  

                                                             
72 GMC-dommen, præmis 9-10. 
73 Jf.“Roundtable on market definition” rapport af Directorate for Financial and Enterprise affairs Competition 
Commitee, DAF/COMP/WD(2012)28 fra 31. Maj 2012. 
74 Punkt 7 i C372/5, Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med 
Fællesskabets konkurrenceret.  
75 Jf. præmis 5 i British Leyland dommen.  
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British Leyland dommen omhandler virksomheden, British Leyland Public Limited Company 

(herefter BL), der markedsfører sine køretøjer i Storbritannien. Samtidig har de bemyndigelse 

til at udstede typeattester for køretøjer, de markedsfører.  

BL har deres eget selektive salgssystem, hvorigennem de sælger deres egne køretøjer. Dog 

bliver der importeret en del venstrestyrede metro’er fra Belgien, som er afhængige af BL´s 

aflevering af typeattesten. BL har i flere sager nægtet at udstede typeattesterne for de 

venstrestyrede køretøjer, prøvet på at forhindre reimport af bilen og har anmodet om høje priser 

for typeattester af metroér, der blev importeret i erhvervsøjemed. Prisen for typeattesten af 

venstretsyrede køretøjer var således 6 gange højere end for højrestyrede køretøjer, hvor 

Kommissionen mente BL havde misbrugt deres dominerende stilling og dermed overtrådt art. 

102 TEUF. EUD har i denne sag opdelt markedet i to, den ene for højrestyrede køretøjer og 

den anden for venstrestyrede køretøjer, og har sammenlignet priserne for de to ydelser, denne 

yder i disse to markeder. EUD lavede en rimelighedsvurdering og nåede frem til at den høje 

pris ikke kunne godtgøres af objektive forhold. EUD mente ikke, at en kontrol af venstrestyrede 

køretøjer kunne medføre større udgifter, da denne kontrol ikke krævede en særlig eftersyn af 

køretøjet. 

Endvidere kan dette ses i DPAG afgørelsen refereret ovenfor, hvor Kommissionen ikke har 

fundet det nødvendigt at afgrænse markedet til kun at omfatte selve tjensteydelsen, da DPAG 

havde en lovreguleret postmonopol76. 

I Rambus afgørelsen lagde Kommissionen vægt på patentet, således at produktmarkedet blev 

afgrænset til at omhandle det marked patentet vedrørte77. 

Rambus afgørelsen omhandler en klage der er indgivet til Kommissionen af Infineon 

Technology, som vedrører virksomheden Rambus. Sagsøgeren mener, at Rambus har misbrugt 

sin stilling i JEDEC, der er en standard setting organisation ved at få en teknologi 

standardiseret, som Rambus havde patent på (som kaldes et patent ambush). Det endte med, at 

Rambus fik en dominerende stilling, fordi virksomhederne der skulle anvende denne teknologi, 

blev nødsaget til at efterleve krav, såsom at betale høje royalties fra Rambus, da Rambus var 

den eneste virksomhed, der besad denne teknologi.  

                                                             
76 Jf. punkt 85 i DPAG afgørelsen.  
77 Jf. Rambus, sag COMP/38.636, Rambus mod JEDEC, Kommissionens afgørelse af 9.12.2009, punkt 16. 
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I forbindelse hermed mente sagsøgeren, at Rambus havde misbrugt sin dominerende stilling 

ved at opkræve urimelige høje royalties og dermed overtrådt art. 102 TEUF.  

Kommissionen accepterede Rambus’ tilsagn om, at den ikke ville kræve urimelige priser fra 

licenstagerne og fastlagde priserne på forhånd. På baggrund heraf fandt Kommissionen det ikke 

nøvendigt at vurdere, om Rambus havde overtrådt art. 102 TEUF. 

Der er kun en dom, som omhandler excessive pricing og som ikke vedrører en problemstilling, 

der vedrører en eksklusiv rettighed, nemlig United Brands dommen, som er refereret ovenfor. 

I denne dom udtaler EUD, at varen bliver produceret hele året, hvorfor det er nødvendigt, at 

man sammenligner med varer, man kan substituere med hele året78. Denne fremgangsmåde 

understøttes af Deutsche Grammaphon dommen sammenholdt med Sirena dommen, hvor EUD 

udtaler, at ved en afgræsning af produkt markedet skal man sammenligne produktet med 

tilsvarende produkter og til disse produkters stilling på markedet79. 

Sirena dommen vedrører et italiensk selskab, der har lavet en aftale med en amerikansk selskab 

om at sælge dennes produkter i Italien. Det amerikanske selskab har samtidig indgået en 

lignende aftale med et tysk selskab, der har fået eneret til at sælge dennes produkter i Tyskland. 

Men det tyske selskab vælger at markedsføre prouktet (cremen) i Italen også, selvom det 

italienske selskab har eneretten til at sælge dette i Italien efter national lovgivning.  

I forbindelse hermed har Tribunale di Milano stillet to præjudicielle spørgsmål, hvoraf den 

sidste omhandler excessive pricing problematikken. Spørgsmålet handler om, hvilke forhold, 

der krænker nuværende art. 102 TEUF ved udnyttelsen af eneretten. 

EUD mener, at ved statuering af misbrug kan prisen være et afgørende kriterie, såfremt denne 

ikke er objektivt begrundet, hvilket vil krænke art. 102 TEUF. 

Endvidere har EUD i United Brands dommen lagt vægt på varens anvendelsesmulighed og 

egenskab. EUD har således fastslået, at fordi bananen har en blød konsistens, smag osv. dækker 

den behovet for visse befolkningsgrupper, såsom børn, ældre og syge80. Dette er en illustration 

af, at EUD også har indsnævret kundegrupperne, således at man kan fastslå, om disse vil/kan 

substituere bananen med andre frugter. Endelig har EUD kigget på andre frugters priser og 

                                                             
78 Jf. præmis 27 i United Brands dommen. 
79 Jf. præmis 17 i Deutsche Grammaphon dommen og præmis 16 i Sirena dommen. 
80 Jf. præmis 31 i United Brands dommen. 
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deres påvirkning på efterspørgslen af bananen, altså krydspriselasticiteten81. I forhold til dette 

har EUD konkluderet, at varen kun i ubeydelig omfang bliver påvirket konkurrencemæssigt, 

når priserne på andre varer falder. Dette betyder, at forbrugerne vælger at købe bananer, selvom 

priserne på de andre friske frugter falder.  

2.3.2. Det relevante geografiske marked: 

Det relevante geografiske marked skal afgrænses for at finde ud af i hvilke områder, 

virksomheden potentielt eller aktuelt hindrer den effektive konkurrence på markedet. Det er en 

betingelse, at konkurrenceforholdene skal være ens i alle medlemslande, for at man kan 

betragte disse som en del af afgrænsningen. Kommisionen meddeler, at man skal undersøge 

det geografiske marked i forhold til virksomhedens og konkurrenternes respektive 

markedsandele, samt analysere priserne og prisforskellene på nationalt plan såvel som på det 

indre marked. 

Konkurrenterne kan forhindre virksomheden i at agere uafhængigt eller monopolistisk via et 

effektivt konkurrencemæssigt pres82. Denne afgrænsning giver mulighed for at beregne 

markedsandelene som et pejlemærke på virksomhedens markedsstyrke. 

Ifølge retspraksis er det relevante geografiske marked opdelt forskelligt alt efter baggrunden 

for forhold, der har været årsag til at den pågældende virksomhed har fået en dominerende 

stilling. Såfremt virksomheden har fået en sådan stilling af naturlige årsager, dvs. af egne 

muligheder som økonomiske fordele, innovative tiltag osv., afgrænser EUD det relevante 

geografiske marked ved at analysere markedsforholdene. I United Brands dommen har EUD 

således afgrænset det relevante geografiske marked til at omhandle de områder, hvor der ikke 

er særlige regler, som virksomhederne skal tage højde for, når de skal sælge deres produkter i 

den pågældende land. EUD har udtalt, at de nationale markeder, der har frie markeder og er 

tilstrækkelig ensartet, hvad angår konkurrencevilkårene, skal betragtes som det relevante 

geografiske marked. EUD fokuserer altså på, i hvilke stater varen konkurrerer på lige fod med 

dennes substitutter.  

Det relevante geografiske marked bliver dog afgrænset anderledes, når sagen vedrører en 

eksklusiv rettighed, som de nationale myndigheder har tildelt en bestemt virksomhed. I disse 

sager har EUD ikke lavet en dybdegående analyse af selve afgrænsingen, tværtimod har 

                                                             
81 Jf. præmis 32 i United Brands dommen. 
82 C372/5, Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med 
Fællesskabets konkurrenceret, punkt 2. 
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afgrænsningen været ganske klar. EUD har således afgrænset det relevante geografiske marked 

til at omhandle de steder, hvor den eksklusive rettighed gælder, dvs. de nationale markeder83.  

Hvad angår patenter afgrænses det relevante marked således, at man lægger vægt på patentes 

rækkevidde. Dette betyder, at såfremt man giver licens til virksomheder globalt, bliver det 

geografiske marked ”afgrænset” til at være hele verden84. 

2.4. Dominerende stilling: 

En af de vigtigste præmisser, der skal være til stede, før man kan vurdere tilstedeværelsen af 

excessive pricing er, spørgsmålet om virksomheden der bliver genstand for en 

domstolsprøvelse, har en dominerende stilling på det relevante marked. Såfremt man kommer 

frem til, at virksomheden ikke har en dominerende stilling, vil det heller ikke være relevant at 

gå videre til næste skridt i analysen.  

For det første er det vigtigt at pointere, at art. 102 TEUF ikke forbyder en dominerende stilling, 

hvilket tillige er fastlået af EUD i Insemineringsdommen, jf. præmis 18. Problemet er, at 

lovgivningen ikke klart definerer, hvad en dominerende stilling indebærer, hvilket vil blive 

fastlagt.  

Som tidligere nævnt kan der både være tale om en enkelt virksomhed, der har en dominerende 

stilling på markedet, eller flere virksomheder der bliver anset som en enkelt enhed, der 

dominerer markedet, jf. afsnit 2.2. 

En virksomhed, der har monopol på et område vil altid have en dominerende stilling i art. 102 

TEUF’s forstand85, jf. SACEM dommens præmis 6. 

SACEM dommen omhandler et fransk ophavsretsselskab for musikværker, der har absolut 

monopol på forvaltning af deres medlemmers musikværker. Selskabet er samtidig også 

bemyndiget til at forvalte udenlandske selskabers repertoire i Frankrig på samme måde som 

eget repertoire. Sagen drejer sig om en diskoteksejer, der mener, at SACEM tvinger ham til at 

betale unødig, urimelige og utilbørlige beløb for anvendelsen af beskyttede værker i hans 

diskotek. Han mener, at SACEM misbruger sin dominerende stilling og derfor overtræder art. 

102 TEUF. 

                                                             
83 Jf. DPAG afgørelsen punkt 86, British Leyland præmis 5, General Motors præmis 9, SACEM præmis 6 
84 Jf. Rambus afgørelsen punkt 17. 
85 Jf. DPAG afgørelsens punkt 88. 
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 EUD vurderer, at opkrævningen af høje gebyrer strider imod art. 102 TEUF, såfremt prisen er 

højere sammenlignet med priserne i andre medlemsstater, når disse ikke er begrundet objektivt.  

En af de vigtigste domme, hvor EUD har defineret begrebet ”dominerende stilling” og som i 

øvrigt også er en af de vigtigste domme der er afsagt af EUD om excessive pricing, er United 

Brands dommen86.  

I denne dom har EUD lavet en dybdegående analyse af markedsforholdene generelt og har 

lavet nogle klare definitioner på forskellige begreber, der har betydning i forhold til excessive 

pricing og som jeg vil anvende i min gennemgang. Denne dom har dannet præcedens for de 

øvrige domme, der omhandler excessive pricing. Dommen klarlægger, hvilke kriterier man 

bl.a. skal tage i betragtning ved afgørelsen af, om der er tale om excessive pricing. Det skal 

dog understreges, at der er få domme, som har præciseret kriterierne så nøje som i United 

Brands dommen.  

I denne dom har EUD bl.a. udtalt, jf. præmis 6587: 

”begrebet dominerende stilling i denne artikel angår den situation, at en virksomhed indtager 

en så stærk økonomisk stilling, at den har mulighed for at hindre, at der opretholdes effektiv 

konkurrence på det pågældende marked, idet den nævnte stilling giver virksomheden vide 

muligheder for uafhængig adfærd i forhold til konkurrenter, kunder og i sidste instans til 

forbrugerne;”.  

Endvidere skal disse domme sammenholdes med præmis 17 i Deutsche Grammaphon 

dommen, som definerer dominerende stilling som: 

”(...) være i stand til at hindre en effektiv konkurrence på en væsentlig del af det marked, der 

kommer i betragtning, hvorved der navnlig skal tages hensyn til, om der findes producenter, 

der afsætter tilsvarende produkter, og til disse produkters stilling på markedet”. 

Alle tre domme illustrerer vigtigheden af virksomhedens position på markedet. Det kan således 

være altafgørende, da et misbrug fra en ikke dominerende virksomhed ikke er forbudt efter art. 

102 TEUF. Dommene nævner den effektive konkurrence, hvilket er kendetegnet ved, at der er 

flere aktører på markedet, der kan konkurrerer mod hinanden. Men en dominerende stilling 

                                                             
86 United Brands dommen, sag 27/76, United Brands Continentaal B.V. mod Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber, EUDs dom af 14.2.1978. 
87 Sammenholdt med præmis 16 i Sirena-dommen, sag 40/70, Sirena S.r.l. mod EDA S.r.l. mf.l., EUDs dom af 
18.2.1971. 
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forudsætter at virksomheden bl.a. har en betydelig markedsandel og at markedskoncentrationen 

er høj, som ikke kan opnås i et marked med fuldkommen konkurrence. Dette medfører 

samtidig, at virksomhederne agerer uden at være påvirket af andre aktører på markedet, fordi 

virksomheden ikke er afhængig af disse, både hvad angår prisfastsættelse og udbuddet. Efter 

præmis 17 i Deutsche Grammaphon bør man også tage konkurrenterne og deres markedsandele 

med i betragtningen.  

Selvom der har været en rodfæstet frememgangsmåde i forhold til at vurdere dominans og 

denne fulgte en vis logik bag retningslinjerne, valgte Kommissionen i Rambussagen helt at se 

bort fra denne fremgangsmåde. Kommissionen fokuserede udelukkende på, hvordan Rambus 

havde fået den dominerende stilling, istedet for at initiere med en vurdering af om der forelå en 

dominerende stilling. Det var åbenbart, at Rambus opkrævede urimelige royalties for deres 

patent, men Kommissionen valgte at anvende en bagvendt logik, fordi de startede med at 

granske den dominerende stilling efter at de havde konstateret et misbrug. Med andre ord burde 

den juridiske problemstilling i Rambus sagen have været et perfekt eksempel på excessive 

pricing, men kom til at handle mere om dominans end om excessive pricing.   

2.4.1. Virksomhedsstruktur og Konkurrenceforhold: 

I United Brands dommen88 gennemgår EUD virksomhedens struktur og 

konkurrenceforholdene på det relevante marked, for at vurdere om virksomheden gennem 

deres økonomiske stabilitet opnår dominans. 

Med hensyn til virksomhedsstruktur har EUD i United Brands dommen lagt visse kriterier 

til grund, jf. præmis 69 - 96. Disse kriterier er: 

 Virksomhednes position på det vertikale led: at virksomheden, United Brands 

Company i høj grad er vertikalt integreret, da denne har kontrol med modning og 

salgspriser helt fremt til modnere/forhandlere og grossister  

 Virksomhedens økonomiske magt (UBC har betydelige aktiver i produktionsleddet og 

har råd til en stor reklamekampagne),  

 Mulighed for risikospredning (har aftaler med talrige af uafhængige producenter der er 

godt spredt geografisk i tilfælde af en naturkatastrofe),  

 Virksomhedens uafhængighed af andre aktører (har flere fabrikker til behandling af 

varerne med hensyn til emballering og pakning),  

                                                             
88 Jf. United Brands dommen, præmis 67. 
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 Virksomhedens investeringsmuligheder  

 Virksomhedens magt til at kontrollere varen fra startfasen til slut og 

 Virksomhedens brand (Chiquita mærke, der medfører en fast kundekreds). 

Efter EUD’s vurdering giver en brandet vare virksomheden en god position på markedet i 

forhold til kundekredsen og et fortrin overfor aktuelle og potentielle konkurrenter. Endvidere 

har EUD lagt vægt på virksomhedens uafhængige adfærd i det vertikale og horisontale led, 

fordi den kan kontrollere varen fra start til slutfasen og efterlade de andre aktører med en 

ringere forhandlingsmargen, hvilket igen er et tegn på en dominerende stilling, jf. punkt 95 i 

DPAG afgørelsen. Endvidere har EUD fastslået, at hvis en virksomhed kan garantere en vis 

økonomisk stabilitet i tilfælde af naturkatastrofer, ved at sprede risikoen geografisk. Det viser 

en økonomisk stabilitet og giver markedsmagt. Det faktum at en virksomhed agerer i alle led, 

herunder eksportering og emballering af varen, betyder at virksomheden er utrolig selvstændig, 

stabil og pålidelig i forhold til sine kunder. Disse forhold er med til at øge virksomhedens 

driftssikkerhed og rentabilitet. 

I United Brands dommen har virksomheden råd til at udføre store reklamekampagner i 

modsætning til konkurrenterne på verdensplan. Endvidere ejer virksomheden betydelige 

aktiver og har råd til at investere i forskning, således at den kan forbedre varens kvalitet, som 

i forvejen har et værdifuldt brand. Alt i alt kan man sige, at jo stærkere man står finansielt på 

et marked, desto mere indikerer det, at man har en dominerende stilling. EUD har dog også 

udtalt, i præmis 126 i United Brands dommen at: 

”En virksomheds økonomiske styrke kan ikke bedømmes på grundlag af dens rentabilitet, og 

en ringe fortjenestmargen eller endog midlertidige tab er ikke uforenelig med en dominerende 

stilling, lige så vel som høje fortjenester kan være forenelige med en situation, hvor der 

foreligger effektiv konkurrence.” 

Det betyder, at selvom en virksomhed lider et tab i en vis periode, kan man stadig have en 

dominerende stilling på markedet. 

Med hensyn til konkurrenceforholdet på markedet har EUD i United Brands dommen udtalt89 

at: 

                                                             
89 Jf. præmis 107. 
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”En erhvervsdrivende kan kun have en dominerende stilling på et bestemt varemarked, hvis 

det er lykkedes den pågældende at opnå en ikke ubetydelig del af dette marked.” 

At en virksomhed har en betydelig markedsandel, indikerer ifølge EUD, at den pågældende 

virksomhed har en dominerende stilling. EUD har det til trods påpeget, at en markedsandel 

mellem 40% - 45% ikke alene er tilstrækkelig til at definere tilstedeværelsen af en dominerende 

stilling90. Markedsandelen skal derfor tillige vurderes i forhold til konkurrenternes styrke og 

antal91. 

Udover kriteriet om markedsandelen har EUD lagt vægt på konkurrencesituationen på 

markedet gennem følgende kriterier92: 

 Virksomhedens position på markedet (UBC stod for 35% af al bananeksporten på 

verdensmarkedet), 

 Konkurrenceforholdene på vertikal og horisontal led (dermed markedskoncentrationen) 

 Virksomhedens omsætning (markedsandel) 

 Indgangsbarriere pga. høje faste etableringsomkostninger93 

For at kortlægge konkurrenceforholdene på markedet har EUD kigget på virksomhedens vare. 

Der er efter EUD tale om en dominerende stilling, når virksomheden kan sælge en vare dyrere 

i forhold til substitutterne og kunderne stadig foretrækker varen. Det betyder bl.a.en større 

omsætning og dermed en højere markedsandel for virksomheden. Ved vurdering heraf, har 

EUD sammenlignet virksomhedens markedsandel med konkurrenternes. Rationalet bag dette 

er, at en virksomhed med en markedsandel på 40% muligvis ikke har en dominerende stilling, 

hvis konkurrenten har en markedsandel på 45%. En virksomheds markedsandel isoleret set kan 

derfor føre til et forkert skøn. Jo lavere markedsandel konkurrenterne har tilsammen, desto 

mere indikerer dette, at virksomheden har en dominerende stilling94. 

I DPAG afgørelsen har Kommissionen udover at lægge vægt på markedsandelen også lagt vægt 

på det forhold, at virksomheden havde råd til at tilbyde lavere priser, hvilket medførte en 

forøget omsætning. Endvidere lagde Kommissionen vægt på, at markedet kun delvist var åben 

for andre konkurrenter, hvilket forstærkede DPAG’s position.  

                                                             
90 Jf. præmis 109 i UNITED BRANDS dommen. 
91 Jf. præmis 110 i UNITED BRANDS dommen. 
92 Jf. præmis 97-129 i United Brands dommen. 
93 Jf. præmis 124 i United Brands dommen. 
94 Jf. punkt 94 i DPAG afgørelsen. 
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I forhold til EUD´s vurdering af konkurrentens position vil EUD ikke anse denne som en 

konkurrent, hvis denne agerer afhængigt af og bliver kontrolleret af virksomheden95. 

Konkurrenten vil blive anset som en del af virksomheden, hvorfor markedsandelen faktisk 

bliver større end først antaget. 

Et marked, der er kendetegnet ved betydelig faste omkostninger afskrækker potentielle 

konkurrenter fra at etablere sig på markedet på grund af de økonomiske risici. En virksomhed 

der allerede er etableret på et sådant marked, kan have en stor markedsmagt grundet 

indgangsbarriererne96. De praktiske og finansielle hindringer konkurrenterne således støder på, 

kan være karakteristisk for en dominerende stilling, hvorfor EUD også lægger vægt på disse 

forhold. 

I United Brands dommen fastslår EUD97, at:  

”en virksomhed behøver imidlertid ikke at have fjernet enhver konkurrencemulighed for at 

indtage en dominerende stilling.” 

EUD fastslår herved, at en virksomhed ikke nødvendigvis behøver at have en monopolstatus, 

men tilstrækkelig konkurrence vil være nok til at statuere dominans. 

Dog følger det af præmis 66 i United Brands dommen, at: 

”En dominerende stilling skyldes i almindelighed en kombination af flere forhold, som hver 

for sig ikke nødvendigvis ville være afgørende.” 

Baggrunden for at EUD laver en dybdegående analyse af alle disse objektive forhold er at give 

et korrekt billede af virksomhedens position på markedet, for derigennem at nå til en materiel 

korrekt afgørelse om dominans.  

2.4.2 Eksklusive rettigheder: 

I de fleste medlemsstater har den nationale lovgivning givet visse virksomheder eksklusive 

rettigheder, hvilket retspraksis afspejler. Den nationale lovgivning yder eneret til en 

virksomhed hvad angår en bestemt opgave eller område, så virksomheden får en monopol 

stilling. Disse rettigheder kan være i form af udstedelse af typeattester98, enekoncession til 

                                                             
95 Jf. præmis 101 i United Brands dommen. 
96 Jf. Rambus afgørelsens punkt 26. 
97 Jf. præmis 113. 
98 Jf. dommen om British Leyland. 
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befordring og omdeling af indgående grænseoverskridende brevpost99, inseminering af dyr100 

osv. Det er næsten altid disse eksklusive rettigheder, der forårsager problemer vedrørende 

excessive pricing.  

I de første sager der omhandlede excessive pricing, altså Deutsche Grammaphon og Sirena 

dommen, har EUD dog udtalt, at såfremt man får tildelt en eneret efter national lovgivningen, 

er dette ikke ensbetydende med, at man indtager en dominerende stilling efter art. 102 TEUF, 

blot fordi man udnytter eneretten. Siden hen har EUD dog ændret praksis, og har udtalt, at 

såfremt der er tale om en monopol virksomhed, der agerer på en væsentlig del af 

fællesmarkedet og som har fået tildelt eneret efter national lovgivning, har denne virksomhed 

en dominerende stilling101.  

I GMC102 dommen har EUD udtalt103: ”denne lovmæssig eneret, kombineret med fabrikantens 

eller den enebefuldmægtigedes frihed til at fastsætte prisen for sin ydelse, medfører således, at 

der skabes en dominerende stilling i den i artikel 86 (daværende art. 102 TEUF) nævnte 

forstand (...)”.  

Denne dom skal sammenholdes med British Leyland dommen, hvor EUD fremhæver, at 

såfremt man tildeler en virksomhed et administrativt monopol, der medfører at forhandlerne 

gøres økonomisk afhængige, foreligger der en dominerende stilling104.  

2.4.2. Delkonklusion for dominerende stilling: 

En virksomhed, der har monopol eller får tildelt en eksklusiv rettighed, har altid en 

dominerende stilling i art. 102 TEUFs forstand. En virksomhed, der agerer på et marked med 

konkurrence, vil have en dominerende stilling, hvis virksomheden i økonomisk forstand står 

stærkt, samtidig med at denne har en betydelig markedsmagt til at agere uafhængigt af dennes 

konkurrenter, hvorved den effektive konkurrence hindres. Ved vurdering af tilstedeværeksen 

af dominans, er det vigtigt at tage alle led i betragtning.  

                                                             
99 Jf. DPAG afgørelsen. 
100 Jf. Insemineringsdommen. 
101 Jf. præmis 6 i SACEM, præmis 18 i Inseminerinsdommen, præmis 9 i GMC dommen, punkt 88 i Detsche Post 
AG afgørelsen, præmis 9 i British Leyland dommen. 
102 General Motors, sag 26/75, General Motors Continental mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, 
EUDs dom af 13.11.1976. 
103 Jf. præmis 9. 
104 Jf. præmis 9. 
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2.5. Misbrug: 

Artikel 102 TEUF forbyder ikke en dominerende stilling i sig selv. Et misbrug af en 

dominerende stilling derimod, er uforenelig med det indre marked, hvilket samtidig betyder, at 

misbrug ikke nødvendigvis forudsætter ond tro. Misbruget kan være rettet mod konkurrenterne, 

leverandørerne eller forbrugerne, hvilket er underordnet, såfremt foranstaltningen bliver 

defineret som et misbrug efter art. 102 TEUF.  

Artikel 102 TEUF har hverken en undtagelsesbestemmelse eller en 

gruppefritagelsesforordning, hvilket tyder på, at forbuddet mod misbrug er absolut. Begrebet 

misbrug er ikke nærmere defineret i artikel 102 TEUF; derimod er der opremset 4 forhold efter 

retspraksis, der kan betegnes som misbrug. De 4 forhold er blevet klassificeret som udnyttende 

eller ekskluderende105 adfærd, men kan også have karakter af et strukturelt misbrug106. Under 

en udnyttende adfærd bruger virksomheden sin magtstilling til bl.a. at opkræve excessive 

prices, jf. art. 102, litra a TEUF. 

2.5.1. Definition af Excessive Pricing: 

Excessive pricing – bl.a. kaldet urimelig høje priser - kan defineres som en pris, der er fastsat 

af en dominerende virksomhed og som er sat højt i forhold til det konkurrecemæssige niveau 

med det for øje at udnytte kunder; deraf udtrykket udnyttende adfærd i forhold til art. 102, stk. 

1, litra a TEUF.  

Art. 102, litra a, lyder følgende: 

”Misbrug kan især bestå i: 

direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller af andre urimelige 

forretningsbetingelser.” 

Med ordet især hentydes til, at listen i art. 102 TEUF ikke er udtømmende, hvilket både EUD107 

og Kommissionen108 senere har bekræftet. Begrebet urimelig er svær at definere, da denne 

defineres ud fra, hvad der er etisk korrekt, hvilket forudsætter en subjektiv analyse af begrebet. 

                                                             
105 Ekskluderende adfærd fra virksomhedens side har til formål at ekskludere et andet firma fra markedet. Dette 
kan være i forhold til at nægte at levere eller give loyalitetsrabatter, 163 i EU-Konkurrenceret.  
106 Strukturel misbrug kan findes hvor en virksomhed overtager en konkurrent eller fusionere med denne, hvor 
der dermed bliver en reduktion af omfanget af konkurrence på markedet og den derefter styrker sin 
dominerende stilling, jf. side 187 i EU-konkurrenceret almindelig del, Jens Fejø.  
107 Tetra Pak II, forenede sager C-395/96 P og C-396/96 P, Compaigne maritime belge transports m.fl. mod 
Kommissionen, EUDs dom af 16.3.2000, jf. præmis 112. 
108 Kommisionens beslutning for Deutsche post af 25.7.2001, punkt 133. 
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Derudover er der flere forhold, der tilsammen kan virke urimelige, som man må tage højde for. 

Under denne bestemmelse henhører problemstillingen, der vedrører excessive pricing. EUD 

har fastslået, at såfremt der er tale om høje priser, der ikke kan begrundes i objektive forhold, 

er der tale om urimelige salgspriser/excessive pricing109.  

Excessive pricing begrebet er ikke nærmere defineret i lovgivningen, men er blevet defineret 

nærmere via retspraksis. Den er således blevet defineret af EUD i United Brands dommen 

som110:” et sådant misbrug ville i det foreliggende tilfælde bestå i anvendelse af en for høj pris, 

som ikke stod i rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede ydelse.” 

I forhold til denne vurdering har Kommissionen i Scandlines sagen understreget, at en ydelses 

værdi ikke alene kan beregnes efter produktionsomkostninger. Kommissionen mener således, 

at det er vigtigt at vurdere det fra efterspørgselssiden. I betragtningen tillægges det betydning, 

hvad ydelsen betyder for forbrugerne/kunderne. Dette vil jeg uddybe nærmere under afsnit 

2.5.3.2. 

Det skal dog understreges, at det ikke er alle høje priser, der bliver betegnet som excessive 

pricing, når dette kan begrundes i objektive hensyn, hvilket jeg vil uddybe under afsnit 2.5.3.4.  

2.5.2. Prisen: 

Både i forhold til reguleringen og retspraksis er der ikke tvivl om, at excessive 

pricing/urimelige høje priser bliver betegnet som misbrug. I GMC dommen har EUD udtalt:  

”et sådant misbrug ville blandt andet kunne bestå i en for høj pris i forhold til den præsterede 

ydelses økonomiske værdi (...)”111. 

I Sirena dommen, som er fra 1970, har EUD udbygget dette og udtalt112: 

”hvad angår misbruget af en dominerende stilling bemærkes, at varens pris, selv om den ikke 

er tilstrækkelig til påvisning af et sådant misbrug, imidlertid ved sin vægt og i mangel af 

objektiv berettigelse kan være afgørende fingerpeg.” 

Ifølge denne dom mener EUD, at prisen på en vare alene ikke er nok til at kunne statuere 

misbrug, men at man tillige skal kigge på objektive kriterier. Et eksempel på en sådan objektiv 

begrundelse ses i Deutsche Grammaphon dommen, hvor EUD fastslår, at en stor prisforskel 

                                                             
109 Jf. bl.a. præmis 179 i IPS dommen, som er nærmere behandlet i afsnit 2.5.3.3. 
110 Jf. præmis 250 i United Brands dommen. 
111 Jf. præmis 12. 
112 Jf. præmis 17 i Sirena dommen. 
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mellem de forskellige producenter kan være afgørende for at statuere et misbrug113. Med denne 

dom går EUD skridtet videre og sammenligner prisen med andre konkurrenters priser, for at 

kunne få dannet et overblik over, hvor den rimelige grænse for prisen ligger.  

EUD bygger videre på fremgangsmåden114: 

”Som EUD har fastslået (...) er der tale om misbrug af en dominerende stilling, når en 

virksomhed, som har et administrativt monopol, for sine tjenesteydelser opkræver gebyrer, der 

ikke står i et rimeligt forhold til de præsterede ydelser.”  

Med denne udtalelse tilkendegiver EUD, at prisen alene kan være et misbrug. I tidligere 

domme har EUD lagt mindre vægt på prisen, men efter denne dom er der ikke tvivl om, at 

urimelige høje priser er nok til at statuere et misbrug efter art. 102 TEUF. EUD når samtidig 

frem til, at ydelsens pris skal være rimelig, hvorfor denne vælger at lave en 

rimelighedsvurdering. 

2.5.3. Rimelighedsvurdering af prisen: 

Ved denne vurdering er det fundamentalt at sammenligne ydelsens pris og dens økonomiske 

værdi. EUD følger linien i United Brands dommens præmis 250, hvoraf fremgår at en pris vil 

blive betragtet som urimelig høj, hvis den ikke står i et rimeligt forhold til den økonomiske 

værdi, jf. art. 3, stk. 6 TEU, proportionalitetsprincippet. Det er således ulovligt at opkræve 

priser, der langt overstiger produktionsomkostningerne, fordi ydelsen ifølge EUD ikke er det 

værd. Dette betyder samtidig, at den frihed, virksomhederne har i forhold til at prisfastsætte 

deres ydelser, bliver begrænset og grænsen for rimeligheden bliver uklar. Det er en klar besked 

til virksomheder om, at man ikke må agere uansvarligt, blot fordi man har indtaget en 

dominerende stilling på markedet115. På denne måde beskytter man konkurrencen og dermed 

det indre marked ved at begrænse dominerende virksomheders handlemuligheder. EUD 

accepterer dog, at virksomhederne tilgodeser deres egne interesser, således at 

meromkostningerne bliver inddraget ved beregning af ydelsens pris116. 

                                                             
113 Jf. præmis 19 i Deutsche Grammaphon dommen og præmis 46 i SACEM dommen. 
114 Jf. præmis 27 i British Leyland dommen, præmis 250 i United Brands dommen, præmis 25 i 
Insemineringsdommen sammenholdt med præmis 12 i GMC dommen.  
115 Jf. DPAG afgørelsens punkt 103. 
116 Jf. præmis 124 i IPS dommen.  
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Ved en rimelighedsvurdering tager EUD højde for objektive forhold, der kan godtgøre prisens 

niveau, hvorfor EUD opremser flere forhold, der kan være medbestemmende for prisens 

rimelighed. I forlængelse af dette har EUD i United Brands dommen117 udtalt: 

”Spørgsmålet, om grænsen for det rimelige er overskredet, ville for eksempel kunne bedømmes 

objektivt ved hjælp af en sammenligning mellem salgsprisen for den pågældende vare og 

varens produktionspris, en sammenligning som ville vise fortjenstmargenens størrelse (...)”. 

Det er på dette grundlag oplagt at sammenligne salgsprisen med produktionsprisen, altså at 

lave en analyse af produktionsomkostningerne. I United Brands dommen anerkender EUD 

vanskeligheden ved at finde frem til produktionsprisen, idet domstolem opremser flere forhold, 

der kan være afgørende ved vurdering heraf118. Baggrunden for dette er bl.a., at man bør lave 

en analyse, hvori indgår en skønsmæssig fordeling af de indirekte omkostninger og af de 

generelle omkostninger, samt tage højde for det geografiske område, virksomheden dækker, 

forskelligartheden af dens produktion, antallet af datterselskaber og deres indbyrdes forhold. 

Disse forhold har ikke en direkte indvirkning på selve produktionen af varen, hvorfor det kan 

være svært at vudere, hvor stor en del af disse omkostninger, der bør henføres under 

produktionsprisen. 

I forhold til at afsløre profitmargenen ved hjælp af salgsprisen og produktionsprisen har 

Kommissionen i Scandlines sagen119 ræssoneret, at en virksomheds profitmargen ikke alene 

indikerer, at der er tale om et misbrug efter art. 102 TEUF. Kommissionen mener, at dette kun 

er det første skridt ved vurdering heraf og at man bør lave en analyse, som er udspecificeret i 

United Brands dommen120: 

”Det skulle i så fald derefter bedømmes, om der består et urimeligt forhold mellem de faktiske 

afholdte omkostninger og den faktisk opkrævede pris og i bekræftende fald undersøges, om der 

er tale om påtvingelse af en pris, som enten i sig selv eller i forhold til prisen for konkurrerende 

varer er urimelig.” 

Det kan herefter konkluderende siges, at man enten skal vurdere prisens rimelighed i forhold 

til at sammenligne dette med dennes substitutter eller vurdere om varen er den høje pris værd 

efter proportionalitetsprincippet. 

                                                             
117 Jf. præmis 251 i United Brands dommen. 
118 Ibid præmis 254. 
119 Jf. punkt 102 i Scandlines sagen. 
120 Jf. præmis 252 i United Brands dommen. 
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2.5.3.1. Vurdering af om prisen i sig selv er urimelig: 

Ved vurdering af om prisen i sig selv er urimelig, kan man ikke støtte ret på retspraksis, idet 

mængden af afgjorte sager på området er beskedent. Dette bekræftes tillige af 

Kommissionen121. I denne henseende er der fra EUDs side i GMC dommen kun taget stilling 

til at: 

”et sådant misbrug ville blandt andet kunne bestå i en for høj pris i forhold til den præsterede 

ydelses økonomiske værdi (...)”122. 

EUD forklarer ikke yderligere, hvordan man skal vurdere ydelsens ”økonomiske værdi”, men 

blot forholder sig til, at såfremt denne er høj, ville der være tale om et misbrug efter art. 102, 

litra a TEUF. Kommissionen mener, at når man skal vudere om en pris er urimelig høj, er det 

første skridt som førnævnt at finde frem til profitmargenen ved at sammenligne salgsprisen og 

produktionsomkostningerne. Hvis profitten er så høj er det nødvendigt at tage det næste skridt, 

ved at måle rimeligheden af prisen i forhold til ydelsens økonomiske værdi123.  

Kommissionen har i Scandlines sagen understreget, at en vares økonomiske værdi ikke alene 

afhænger af produktionsomkostningerne, men tillige af andre omkostninger og faktorer, der 

står uden relation til virksomhedens profit og tab124. Kommissionen tilkendegiver, at man skal 

tage hensyn til offeromkostninger125, sunk cost126, kapitalomkostninger127 og varens 

immaterielle værdi og derfor ikke til omkostningsrelaterede faktorer. Det skal hertil bemærkes, 

at sunk cost, offeromkostninger og kapitalomkostninger kun bliver vægtet i mindre grad ved 

vurdering af ydelsens økonomiske værdi128. 

2.5.3.2. De ikke-omkostningsrelaterede faktorer: 

Ved vurdering af ydelsens økonomiske værdi er det væsentligt at kigge på de ikke økonomiske 

faktorer. Den økonomiske værdi for et produkt bør således også reflektere efterspørgselssiden; 

altså det aspekt af  hvor meget ydelsen er værd for virksomhedens kunder og forbrugere129. 

Såfremt kunden eller forbrugeren tillægger ydelsen en merværdi, er disse villige til at betale 

                                                             
121 Jf. punkt 217 i Scandlines afgørelsen. 
122 Jf. præmis 12. 
123 Jf. punkt 216 i Scandlines dommen. 
124 Jf. punkt 233 i Scandlines afgørelsen. 
125 Offeromkostninger eller alternativeomkostninger er den fortjeneste, en virksomhed ofrer ved at gennemføre 
en bestemt beslutning eller handling og dermed udelukke alternative handlinger. 
126 Sunk cost er en omkostning der er blevet afholdt og ikke kan genvindes. 
127 Jf. punkt 224 i Scandlines afgørelsen. 
128 Ibid punkt 211. 
129 Ibid punkt 241. 
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mere for produktet, hvorfor denne som konsekvens bliver dyrere økonomisk130. Det skal hertil 

påpeges, at dette ikke nødvendigvis medfører højere produktionsomkostninger for 

virksomheden, men blot er  værdifuld for kunden ud fra nytteværdien og dermed influerer 

virksomhedens økonomiske værdifastsættelse. Den økonomiske værdi vil stige såfremt 

forbrugerne skaber og bibeholder en efterspørgsel af denne både fra downstream og upstream 

markeder. Endvidere er det vigtigt at vurdere ydelsen i forhold til dennes formål, 

anvendelsesmulighed, særlige egenskaber, brand osv. Disse faktorer er væsentlige at inddrage, 

da ydelsens værdi som nævnt afhænger af andre faktorer end blot dennes 

produktionsomkostninger.  

2.5.3.3. Vurdering af ydelsens værdi i forhold til konkurrerende varer: 

Hvis man i stedet vælger at foretage en vurdering af ydelsens værdi ved at sammenligne med 

andre konkurrerende produkter, er det af afgørende betydning, at disse produkter er 

sammenlignelige. Det indebærer, at sammenligningen af ydelserne med hinanden skal give 

mening. Såfremt der findes substitutter af ydelsen, som konkurrerende virksomheder 

producerer/yder på det samme marked, vil disse have en indflydelse på fastsættelsen af 

ydelsens økonomiske værdi. I United Brands dommen valgte EUD at sammenligne prisen med 

United Brands Companys konkurrenter og konkluderede, at prisforskellen blot var på 7%, 

hvilket var rimeligt131.  

Det vil imidlertid være en udfording, hvis virksomheden har monopol på markedet. EUD og 

Kommissionen er ved en sådan situation af den overbevisning, at man bør sammenligne prisen 

med enten (i) andre priser, som den dominerende virksomhed kræver på et andet marked eller 

(ii) med priser, som andre virksomheder opkræver, der producerer eller yder lignende ydelse 

på andre markeder.  

Ved (i) bør man således vurdere virksomhedens profit på de to markeder, som den agerer i. 

Såfremt man kan konkludere, at denne tager højere priser på det marked, hvor den har en 

dominerende stilling i forhold til markedet, hvor der er konkurrence, vil den høje profit blive 

en klar indikation for, at virksomheden tager overpriser132. Denne fremgangsmåde har EUD og 

Kommissionen anvendt både i GMC dommen, British Leyland dommen, implicit i United 

Brands dommen, Scandlines afgørelsen og Micro Leader dommen. 

                                                             
130 Ibid punkt 227. 
131 Jf. United Brands dommens præmis 266. 
132 Ibid punkt 172. 
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Micro Leader dommen omhandler Micro Leader Business (herefter MLB), der har indgivet 

en klage til Kommissionen over Microsoft France og Microsoft Corporation. MLB solgte 

Microsoft’s fransksprogede produkter, der blev forhandlet i Canada, på det franske marked 

indtil Microsoft forbød dette. Produkterne svarede til de produkter, der i Frankrig sælges af 

selskabet Microsoft France. Microsoft gruppen forbød de canadiske produkter i Frankrig, da 

disse blev solgt til lavere priser end de oprindelige franske produkter.  

Micro Leader indgav en klage til Kommissionen med påstand om, at Microsoft misbruger sin 

dominerende stilling ved at forlange højere priser for samme ydelser i fællesmarkedet end på 

det canadiske marked og overtræder nuværende art. 102 TEUF133. Kommissionen afviste 

klagen. 

EUD gav derimod MLB medhold i dennes klage over Kommissionen, da EUD var af den 

opfattelse, at Kommissionens bevisførelse ikke var tilstrækkelig fyldestgørende og at de 

faktiske omstændigheder var et indicium af, at Microsoft havde opkrævet urimelig høje priser 

for samme ydelser i det indre marked sammenlignet med det canadiske marked.  

Ved fremgangsmåden (ii) skal man således sammenligne ydelsen med lignende produkter, som 

andre virksomheder producerer i andre relevante markeder. I forhold til denne fremgangsmåde 

vælger man som regel at sammenligne prisen med priserne på andre konkurrererende markeder. 

Det er dog vigtigt at sammenligne priserne på ensartet grundlag134, hvilket indebærer:  

 at de leverede ydelser skal være sammenlignelige og 

 afgiftssystemet skal tillade en meningsfuld sammenligning. 

SACEM dommen er et eksempel på, at EUD anvender denne fremgangsmåde for at vurdere 

rimeligheden af at opkræve høje afgifter. EUD sammenligner prisen med prisniveauet i alle 

andre medlemsstater på et ensartet grundlag og gentager, at såfremt der er tale om en højere 

pris, indikerer dette, at der foreligger misbrug135. I DPAG afgørelsen sammenlignede 

Kommissionen prisen på den tyske indgående grænseoverskridende post med den svenske136.  

 

                                                             
133 Jf. præmis 54 i Micro Leader dommen. 
134 Jf. punkt 175 i Scandlines afgørelsen. 
135 Jf. præmis 38 i SACEM dommen. 
136 Jf. punkt 165 i DPAG afgørelsen. 
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IPS dommen vedrører IPS, som kræver, at PEM skulle producere råt calciummetal, som var 

særligt fremstillet efter IPS’s tekniske behov. Denne særproduktion resulterede i yderligere 

omkostninger, som PEM opkrævede ved at forhøje salgsprisen. I denne henseende har EUD 

udtalte, at en virksomhed ikke er forpligtet til at afholde meromkostningerne i forbindelse med 

produktionen, selvom andre virksomheder vælger at afholde dem selv. Der blev nemlig 

sammenlignet med andre virksomheders omkostninger og priser, hvor disse agerede i 

tredjelande137. Det var således iorden at kræve produktionsomkostninger betalt af kunden138. 

EUD understregede, at en virksomhed, også selvom denne har indtaget en dominerende stilling, 

ikke er forpligtet til at sælge varen til en pris, der er lavere end produktionsomkostningerne139. 

Dette er bemærkelsesværdigt, da EUD her både tager hensyn til konkurrenterne, men også 

virksomheden for at kunne skabe en balance på det indre marked. Ved at tilgodese alle parters 

interesser er EUD med til at bevare konkurrencen på det indre marked, således at alle aktørerne 

får et incitament for at blive på markedet og være en del af konkurrencen. Dette er ligeledes i 

tråd med Insemineringsdommen. 

2.5.3.4. Objektive forhold der kan godtgøre høje priser: 

Selvom man når frem til, at prisen er for høj enten i forhold til om prisen i sig selv er for høj 

eller i forhold til konkurrerende varer, kan der stadig være forhold ud over disse, der kan 

godtgøre de høje priser. Disse forhold skal være objektivt begrundede, hvilket betyder at disse 

ikke må skyldes manglende konkurrence på markedet140. I denne henseende udtaler EUD i 

Deutsche Grammaphon dommen141: 

”En forskel mellem den påtvungne pris og prisen på et produkt, der er reimporteret fra en 

anden medlemsstat, er ikke nødvendigvis ensbetydende med et misbrug, men kan dog være et 

afgørende indicium herfor, hvis prisforskellen er stor og ikke sagligt begrundet”. 

I retspraksis er der som tidligere nævnt et begrænset antal domme, hvor den høje pris har været 

accepteret grundet objektive forhold. Men i Insemineringsdommen og IPS dommen blev prisen 

anset som værende rimelig, da der er tale om supplerende omkostninger, der var blevet afholdt 

for at efterkomme brugernes anmodninger142.  

                                                             
137 Jf. præmis 175 i IPS dommen. 
138 Jf. præmis 166 i IPS dommen. 
139 Ibid præmis 179. 
140 Ibid præmis 42 i SACEM dommen. 
141 Jf. præmis 19 i Deutsche Grammaphon dommen. 
142 Jf. præmis 27 i Insemineringsdommen og præmis 166 i IPS dommen. 
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Ifølge EUD skal de objektive forhold bevises af virksomheden, da det er denne, der er nærmest 

til at bære dette ansvar143. Bevisbyrden bliver nemlig vendt, når virksomheden kan fremføre 

objektive begrundelser for de højtsatte priser, hvilket resulterer i, at  Kommissionen er nået 

frem til et urigtigt skøn ved vurdering heraf.  

I GMC dommen har EUD fastslået, at såfremt virksomheden er klar over misbruget og reagerer 

ved at udbedre dette, inden Kommissionen griber ind, foreligger der ikke misbrug144. 

Oversigten viser hvad EUD har sammenlignet prisen med i de forskellige domme145: 

 Cost of the dominant 
firm 

Other prices of the 
dominant firm 
(Discrimination) 

Price of other firms offering 
similar products 

Same relevant market 
(product and 
geographic) 

United Brands 1978 
 

Scandlines (2004) (Competitor comparison) 
United Brands 1978 
 

Other relevant market 
in the same Member 
State 

Inseminering (1994) General Motors 1975 
British Leyland 1986 

General Motors 1975 
Scandlines (2004) 

Other relevant market 
in another Member 
State / Another country 

DPAG (2001) 
IPS (2000) 

United Brands 1978 
Micro Leader (1999) 

(Benchmarking) 
Sirena 1971 
IPS (2000) 
Deutsche Grammophon 1971 
SACEM II 1989 

 

2.6. På det indre marked eller en væsentlig del heraf: 

For at man kan statuere misbrug af dominerende stilling efter art. 102, litra TEUF er det 

ligeledes et krav, at misbruget skal finde sted på det indre marked eller en væsentlig del heraf. 

I GMC dommen agerede virksomheden kun i Belgien; dette var nok til at kunne statuere 

misbrug af dennes dominerende stilling. I DPAG afgørelsen konkluderede Kommissionen, at 

Tyskland udgjorde en væsentlig del af fællesmarkedet146. I SACEM dommen gjaldt den 

eksklusive rettighed kun i Frankrig, hvilket udgjorde en væsentlig del af fællesmarkedet ifølge 

EUD147. I United Brands dommen var der dog flere medlemsstater, der blev betragtet som en 

væsentlig del af det relevante marked. På baggrund heraf, kan det konkluderes, at en aktion i 

en enkel medlemsstat kan betegnes som en væsentlig del af det indre marked. Man behøver 

således ikke at agere på flere markeder, for at EUD vil betragte det som en væsentlig del af det 

                                                             
143 Jf. præmis 38 i SACEM sagen, præmis 183 i IPS dommen. 
144 Jf. præmis 22 i GMC dommen. 
145 Skabelonen er identisk med artiklen “Exploitative and Exclusionary Excessive Prices in EU Law” af Massimo 
Motta og Alexandre de Streel, 2006, side 4. 
146 Jf. præmis 97 i DPAG afgørelsen. 
147 Jf. præmis 6 i SACEM dommen. 
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indre marked. Dette hænger også sammen med begrebet ”på det indre marked”, da dette 

hentyder til, at de nationale markeder er en del af det indre marked, hvilket er nok til at opfylde 

væsentlighedskravet.  

2.7. Samhandelen mellem medlemsstater kan påvirkes: 

Ifølge art. 102 TEUF er der således også et krav om, at samhandelen mellem medlemsstaterne 

kan påvirkes af en eller flere virksomheders misbrug af deres dominerende stilling, hvilket 

generelt afspejles af retspraksis vedrørende det indre marked; hvis samhandlen mellem 

medlemsstaterne ikke påvirkes af en virksomheds dominans grundet dets position på det 

interne marked, er der tale om et forhold, som ligger uden for den EU-retlige kompetence. 

I British Leyland dommen udtaler EUD, at det vigtigste ved en foranstaltning er, at den kan 

påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne148. Det betyder at, for at art. 102 TEUF kan 

gøres gældende, er det ikke nødvendigt, at der skal ske en aktuel påvirkning på samhandelen 

mellem medlemsstaterne. Det er herefter tilstrækkeligt, at der er en potentiel mulighed for, at 

en foranstaltning kan påvirke samhandlen.  

En påvirkning på samhandlen kan være, at virksomheden opdeler de nationale markeder, såsom 

at kræve højere priser i et andet medlemsstat eller at begrænse afsætningen af produkter på 

visse markeder149. 

En klar indikation af, at samhandlen mellem medlemsstaterne påvirkes, er også hvis 

virksomheden har en dominerende stilling globalt for visse typer af produkter, som 

Kommissionen har fastslået i Rambus afgørelsen150. Der vil således altid være en påvirkning af 

samhandelen mellem medlemsstaterne, hvis varen har international karakter, jf. DPAG punkt 

178. 

2.8. Eksklusive rettigheder efter art. 106 TEUF: 

Efter artikel 106 TEUF kan national lovgivning give eksklusive rettigheder til visse 

virksomheder. EUD har udtalt, at selvom man giver disse rettigheder til en bestemt 

virksomhed, er dette ikke ensbetydende med, at denne indtager en dominerende stilling på 

markedet, jf. præmis 16 i Deutsche Grammophon dommen151. Det afgørende kriterium i forhold 

                                                             
148 Jf. præmis 20 i British Leyland dommen. 
149 Jf. præmis 159 i United Brands dommen. 
150 Jf. punkt 48 i Rambus afgørelsen.  
151 Deutsche Grammaphon dommen, dag 78/70, Deutsche Grammaphon Gesellschaft mbH mod Metro-SB-  
Grossmärkte GmbH, EUDs dom af 8.7.1971. 
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til art. 106 TEUF er, om de virksomheder, der får tildelt de eksklusive rettigheder, har fri 

råderum til at agere efter eget initiativ152. Det betyder, at når man agerer konkurrencestridigt 

udenfor den retlige ramme, der er sat af de nationale bestemmelser, har man et selvstændigt 

ansvar for, at adfærden ikke strider imod art. 102 TEUF, jf. punkt 103 i DPAG afgørelsen. I 

denne afgørelse har Kommissionen udtalt, at selvom adfærden kan være udløst af en 

konkurrents konkurrencestridig adfærd, medfører dette ikke, at art. 102 TEUF ikke finder 

anvendelse på virksomheden. Misbrug efter denne bestemmelse optræder som regel i form af 

udnyttende adfærd, hvilket var tilfældet i British Leyland dommen. Ifølge EUD havde BL fået 

tildelt et adiministrativt monopol til udstedelse af typeattester, hvilket denne misbrugte ved at 

opkræve urimelige høje gebyrer set i forhold til den præsterede ydelse, jf. præmis 27. 

Afgørelsen/Dommen er udtryk for, at virksomhederne ikke kan ”gemme” sig bag de eksklusive 

rettigheder, de opnår via de nationale bestemmmelser, når man agerer efter eget initiativ og 

dermed misbruger den dominerende stilling. Modsætningsvis kan man konkludere, at såfremt 

de nationale bestemmelser tilskynder virksomhederne til at agere konkurrencestridigt efter art. 

102 TEUF, vil der ikke være tale om misbrug fra virksomhedernes side, men derimod om, at 

en national bestemmelse er i strid med EU-konkurrencelovgivningen, hvilket ligeledes er 

forbudt, jf. punkt 99 i afgørelsen.  

Det skal i denne forbindelse nævnes, at EUD i flere sager har oplyst, at art. 102 TEUF ikke er 

til hinder for, at medlemsstaterne giver eksklusive rettigheder, jf. fx Insemineringsdommens 

præmis 22. 

Slutteligt har EUD bemærket, at man skal respektere proportionalitetsprincippet, hvad angår 

prisfastsætningen153. Denne udtalelse relaterer sig mest til de eksklusive rettigheder, som 

virksomhederne opnår via medlemsstaterne. EUD understreger, at såfremt man opkræver høje 

priser på grund af de eksklusive rettigheder, virksomheden besidder, så skal man vurdere, om 

man kan træffe andre foranstaltninger, hvor man når samme formål og alligevel formår at holde 

priserne lave. Såfremt dette er muligt, har man pligt til at iværksætte disse foranstaltninger og 

nedjustere prisen på ydelsen. Der skal med andre ord være proportionalitet mellem ydelsens 

pris og ydelsens økonomiske værdi. 

                                                             
152 jf. punkt 100 og 102 i Deutsche Post AG-beslutningen. 
153 Jf. præmis 45 i SACEM dommen. 
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2.9. Sanktionen:  

Såfremt det konkluderes, at virksomheden har misbrugt egen dominerende stilling efter art. 

102, litra a TEUF, vil der som regel blive pålagt en bøde. EUD har udtalt, at ved pålæggelsen 

af bøden, er der visse forhold, hvilke medfører, at bøden bliver nedsat eller at man får en 

symbolsk bøde. Bøden kan også bortfalde helt, hvilket er mere usædvanligt. Både 

Kommissionen og EUD har påpeget, at man som myndighed skal overholde 

proportionalitetsprincippet både hvad angår ydelsens pris og størrelsen af bøden for 

misbruget154. Det er således et krav, at bøden skal være proportional med grovheden af 

misbruget og må ikke gå videre end højest nødvendigt. Derfor bliver bøden pålagt generelt på 

baggrund af overtrædelsens grovhed, varighed og virksomhedens størrelse155. Med hensyn til 

overtrædelsens grovhed har EUD fokuseret på virksomhedens udviste uagtsomhed. Såfremt en 

virksomheds adfærd kan betragtes som groft uagtsomt, bliver bøden tilsvarende højere156. 

Endvidere lægger EUD vægt på, i hvilket omfang adfærden forhindrer unionen i at nå dets mål. 

En af målsætningerne er som nævnt, at der opretholdes et indre marked, hvis virksomheden 

gennemfører foranstaltninger, der forhindrer dette, vil overtrædelsens grovhed vurderes i 

forhold til dette.  

Når man skal vurdere varigheden af en overtrædelse, kigger man udelukkende på antal dage, 

varigheden har stået på. Jo længere man har misbrugt sin stilling desto højere bliver 

bødestørrelsen. Bødens størrelse afhænger samtidig også af virksomhedens størrelse, for jo 

stærkere virksomheden er økonomisk, desto højere bliver bøden. 

I British Leyland dommen har EUD udtalt, at bøden er blevet nedsat, fordi man har taget hensyn 

til grovheden, varigheden og samarbejdsviljen fra British Leyland157. EUD fastslog, at 

misbruget indebar en hindring for reimporten af venstrestyrede køretøjer. Denne form for 

misbrug er af særlig grov karakter, fordi misbruget forhindrer gennemførelsen af formålet med 

det indre marked, dvs. selve en af Unionens mål, jf. art. 3, stk. 3 TEU. I denne dom har 

misbruget varet i ca. 4 mdr. Da British Leyland har reageret prompte, efter at Kommissionen 

har oplyst om misbruget ved at nedsætte gebyret, har Kommissionen taget dette moment i 

betragtning ved fastsættelsen af bøden. Denne dom illustrerer, at hvis man samarbejder med 

                                                             
154 Rambus afgørelse punkt 70. 
155 Jf. præmis 32 i BL-dommen, punkt 192 i DPAG-beslutningen, præmis 289 i United Brands dommen. 
156 Jf. præmis 290 i United Brands dommen. 
157 Jf. præmis 32 & 44 i British Leyland dommen. 
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Kommissionen, så vil Kommissionen belønne dette ved at nedsætte bøden, dog vil dette ikke 

ændre på det faktum, at der foreligger et misbrug158.  

I Deutsche Post AG afgørelsen har Deutsche Post fået et symbolsk bøde, selvom denne havde 

misbrugt sin dominerende stilling. Kommissionen har udtalt, at den symbolske bøde er en 

reflektion af Deutsche Post AG’s misbrug, idet den har været i overensstemmelse med tysk 

retspraksis159. Tysk retspraksis har været uklart på området, men DPAG har troet, at denne har 

handlet i henhold til de nationale bestemmelser. Det forhold, at der ikke lå noget retspraksis fra 

EUD gjorde også, at retsstillingen på området blev uklar, hvilket ikke kan bebrejdes DPAG. 

DPAG har givet tilsagn til Kommissionen om, at misbruget vil blive bragt til ophør og 

proceduren ændret, således at et misbrug i fremtiden vil blive undgået. Disse momenter har 

medført, at Kommissionen har givet en symbolsk bøde. Det kan ses som et udtryk for, at 

såfremt man ikke er i ond tro og handler i overensstemmelse med de regler, man er i vildfarelse 

om gældende ret, kan Kommissionen tillægge dette betydning i udmålingen af bøden.  

Det mest usædvanlige er, at bøden helt kan bortfalde, hvilket bl.a. var tilfældet i Rambus 

afgørelsen. Rambus gav et tilsagn om, at denne ikke ville misbruge sin dominerende stilling 

ved at opkræve urimelige royalties for dennes patenter. Et tilsagn var således nok til, at 

Kommissionen valgte at frafalde sagen.  

I GMC dommen faldt bøden ligeledes bort, hvor EUD nåede frem til, at bøden der var blevet 

pålagt af Kommissionen var uretmæssigt. I denne dom konkluderede EUD, at der faktisk har 

været et misbrug til stede, men at tidspunktet og de konkrete omstændigheder gjorde, at dennes 

beslutning var uretmæssig. General Motors havde selv været klar over misbruget, som ikke var 

en følge af ond tro, og havde på eget initiativ bragt misbruget til ophør. De havde draget 

følgerne selv, ved at yde refusion til de personer, der havde indgivet en klage160. Endvidere har 

EUD understreget, at dette skete inden Kommissionens indgriben, hvorfor der tidsmæssigt ikke 

lå et misbrug som kunne være genstand for en sanktion161. 

Retspraksis viser, at EUD har været meget tilbageholdende med at give høje bøder, selvom der 

forelå misbrug. Baggrunden for dette er både, at der ikke er klare retningslinjer på området, 

som efterlader virksomhederne usikre på deres prisfastsættelser, og fordi EUD kun bruger art. 

                                                             
158 Ibid præmis 32. 
159 Jf. punkt 193 i DPAG afgørelsen. 
160 Jf. præmis 22 i GMC dommen. 
161 Jf. præmis 22 & 23 i GMC dommen. 
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102, litra a som en sidste udvej. EUD ønsker ikke at kontrollere priserne på markedet, men vil 

heller ikke miste muligheden for at beskytte forbrugerne.  

2.10. Konklusion: 

Art. 102 TEUF forudsætter, at der skal være tale en dominerende stilling, før man overhovedet 

kan vurdere, om der er tale om misbrug.  

Ved vurdering af om der foreligger misbrug har fremgangsmåden været, at man i første omgang 

valgte at sammenligne prisen med dennes produktionsomkostninger, for dermed at finde frem 

til profitten. Dernæst har EUD, såfremt denne var positiv, enten vurderet prisen i forhold til om 

denne i sig selv er urimelig eller sammenlignet den med andre priser på andre markeder, 

herunder andre konkurrerende markeder.  

Ved vurdering af om prisen i sig selv er urimelig, har EUD og Kommissionen både lagt andre 

omkostninger end blot produktionsomkostninger til grund, samtidig med at de har inddraget 

ikke omkostningrelaterede faktorer. Disse har bl.a. været faktorer, der vedrørte 

efterspørgselssiden. 

Ved vurdering af om prisen er urimelig i forhold til konkurrerende varer, har EUD og 

Kommissionen valgt enten at sammenligne prisen med varer, der er substitutter på andre 

markeder, som virksomheden producerer eller med varer, som også betegnes som substitter, 

men som bliver produceret af andre virksomheder. Selvom resultatet bliver, at prisen er 

urimelig høj, har EUD dog valgt at acceptere den høje pris, såfremt denne er objektivt 

begrundet. 

Dette har været fremgangsmåden indtil Rambus sagen, hvor Kommissionen mente, at der 

forelå misbrug før denne fik dominerende stilling på markedet. Den dominerende stilling var 

nemlig et følge af misbruget. Men fremgangsmåden i de andre domme har været, at man i 

første omgang vurderede, om der forelå dominerende stilling på markedet ved at afgrænse 

markedet til et georgrafisk og produktmarked.  

Generelt kan man konkludere at excessive pricing problemet opstår mest af alt, fordi 

virksomhederne får tildelt eksklusive rettigheder, hvorfor medlemsstaterne må tage disse 

udfordringer ved excessive pricing i betragtning, såfremt man ønsker at tildele eksklusive 

rettigheder til virksomhederne.  
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Selvom man kan danne sig et overblik over fremgangsmåden af vurdering om excessive pricing 

er til stede, er der dog stadig ikke klare retningslinjer på området, hvilket medfører at 

retsusikkerheden på dette område stiger, da den acceptable grænse for priserne bl.a., ikke er 

gennemsigtige. Dog vil jeg understrege, at området har fået større opmærksomhed af EUD og 

Kommissionen gennem tiden, hvorfor man regner med, at retningslinjerne med en øget 

retspraksis bliver klarere og procedurerne med tiden bliver mere gennemsigtige. 
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3. Kapitel : Den økonomiske del 

3.1. Indledning: 

Kommissionen holder det standpunkt, at analyser af de juridiske problemstillinger, ikke 

udelukkende kan defineres gennem de juridiske retningslinjer. De økonomiske aspekter spiller 

en væsentlig rolle i løsningen af de juridiske problemstillinger. Kommissionen udtaler i 

årsrapporten fra 1994 følgende, vedrørende sager om dominans162: 

“These cases show that in situations of dominance the Commission will not limit its analysis 

to the legal form (where in fact the agreement or behaviour may be licit for nondominant firms), 

but will concentrate on their economic impact. This is not discriminatory against dominant 

companies, but a reflection of the obligations to which such companies must be subjected where 

the structure of competition is by definition fragile.” 

Særligt i konkurrence sager, der vedrører excessive pricing, spiller de økonomiske aspekter en 

væsentlig rolle. Man søger at belyse, hvorvidt en prisfastsættelse er rimelig gennem brug af 

økonomiske værktøjer. Ifølge den økonomiske teori bør man tage udgangspunkt i udbud og 

efterspørgsel for en efficient prisfastsættelse. Men en prisfastsættelse er aldrig efficient ved 

markeder med mindre konkurrence, da der ikke er ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. 

Det er en kendt kendsgerning, at prisen og dermed profitten vil være højere i mindre 

konkurrenceprægede markeder, som faktisk vil tiltrække flere virksomheder til markedet163. 

Dog er det (endnu) ikke klart, om en dominerende virksomhed vil kunne overtræde 

konkurrenceretten, når denne blot tager udgangspunkt i udbud og efterspørgsel ved 

prisfastsættelsen. Baggrunden for dette er, at det er nye indtrængende og kapacitets udvidelsen, 

der er nøgle faktorer for den frie interaktionsproces mellem udbud og efterspørgsel, der i sidste 

ende vil føre til en efficient og langsigtet ligevægt i et konkurrence marked. Derfor vil høje og 

vedvarende indgangsbarriere hæmme den frie interaktion mellem udbud og efterspørgslen på 

markedet164. 

                                                             
162 XXIVth Report on Competition Policy (Commission, 1994), side 116, punkt 195. 
163 Jf. artikel”Staying safe – dominant firms’ Pricing decisions in industries where high prices do not attract entry” 
af Louise du Plessis og Lizél Blignaut, side 2.  
164 Ibid, side 2.  
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3.2. Økonomisk effektivitet:  

Økonomisk effektivitet er blevet defineret på to forskelige måder, nemlig hvor man finjusterer 

de eksisterende produkter, processer eller kapaciteter (statisk effektivitet)165 eller hvor man 

udvikler nogle nye (dynamisk effektivitet)166. 

Statisk effektivitet er et økonomisk term, der illuderer, at forbrugeres og producenters 

beslutninger forårsager en maksimering af den totale nettogevinst ved anvendelsen af den 

specifikke ressource. Der er tale om to forskellige typer af statisk effektivitet; produktiv og 

allokativ effektivitet. Produktiv effektivitet opnås, når varer og tjenesteydelser er produceret 

med en optimal kombination af input, der resulterer i en maksimering af udbuddet til den 

laveste omkostning. Den laveste omkostning opnås, hvis virksomheden producerer på den 

laveste punkt i gennemsnitligomkostningskurven167. Allokativ effektivitet tager udgangspunkt 

i forbrugernes præferencer og en effektiv allokering af ressourcerne. En ressources allokering 

kaldes efficient, hvis den samlet set maksimerer den aggregerede velfærd, altså både forbruger-

168 og producentoverskuddet169 og fjerner dødvægtstabet170. Grafisk opnår man statisk 

effektivitet hvis nettonytten er maksimeret, altså når marginalnytten (MB) er lig med 

marginalomkostning (MC).  

Dynamisk effektivitet referer til det omfang, en virksomhed introducerer nye produkter eller 

produktionsprocesser. I modsætning til statisk effektivitet vil man ikke finjustere de 

oprindelige produkter eller produktionsprocesser; man vil til gengæld foretække at innovere i 

et større omfang. Ved dynamisk effektivitet forstås således, at man udvider den efficiente 

grænse af produktionen hurtigere eller yderligere fremad, hvorimod man ved en statisk 

effektivitet prøver på at få virksomhederne til at operere ved den nuværende effektivitetsgrænse 

for produktionen. 

                                                             
165 Jf. bogen “Competition Policy” af Massimo Motta, 2009, side 45.  
166 Jf. bogen “Competition Policy” af Massimo Motta, 2009, side 55. 
167 Altså, hvor marginalomkostningskurven skærer den gennemsnitlige omkostningskurve. 
168 Forbrugeroverskuddet er summen af forskellen på alle forbrugernes reservationspriser (betalingsvillighed) 
og ligevægtsprisen. Den måler altså forbrugernes nettogevinst ved at købe en mængde vare.  
169 Producentoverskuddet er summen af forskellen på alle producentens samlede produktionsomkostninger 
og ligevægtsprisen. Den måler altså producenternes nettogevinst ved at sælge en mængde vare. Sammenholdt 
med side 306 i “Microeconomics” af Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, 2005. 
170 Dødvægtstabet defineres som nettotabet af det samlede (forbruger plus producent) overskud.  
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3.3. Dominerende stilling:  

I juridisk forstand tager EUD udgangspunkt i tilstedeværelsen af dominerende stilling ved 

vurdering af excessive pricing. Denne definerer EUD som følgende171: 

”begrebet dominerende stilling i denne artikel angår den situation, at en virksomhed indtager 

en så stærk økonomisk stilling, at den har mulighed for at hindre, at der opretholdes effektiv 

konkurrence på det pågældende marked, idet den nævnte stilling giver virksomheden vide 

muligheder for uafhængig adfærd i forhold til konkurrenter, kunder og i sidste instans til 

forbrugerne”.  

Ved anvendelse af økonomiske termer er det svært at definere, hvad en uafhængig adfærd172 i 

forhold til konkurrenter, kunder og i sidste instans til forbrugerne betyder. For selv i den 

situation hvor en dominerende virksomhed profitmaksimerer, vil den både tage hensyn til 

(potentielle) konkurrenter og køberne, speciel i mangel af indgangsbarriere. Den effektive 

konkurrence bliver hindret, hvis virksomheden har magt til at påvirke prisen alene. Derfor 

relaterer en dominerende stilling sig til en virksomhed, der har en betydelig markedsmagt. 

Markedsmagt bliver økonomisk defineret, som forskellen mellem den opkrævede pris og de 

marginale omkostninger173. Jo højere pris virksomheden kan opkræve over MC (excessive 

prices), desto mere markedsmagt besidder den. Markedsmagten er et resultat af en betydelig 

markedsandel, som Kommissionen i DPAG afgørelsen også har fastslået174. Endvidere har 

EUD i United Brands dommen fastslået, at175: 

”En erhvervsdrivende kan kun have en dominerende stilling på et bestemt varemarked, hvis 

det er lykkedes den pågældende at opnå en ikke ubetydelig del af dette marked”. 

I United Brands dommen har EUD konkluderet, at United Brands har en dominerende stilling, 

selvom denne har en markedsandel på 40% - 45%176, altså langt fra en monopolstatus. Men i 

de efterfølgende domme har markedsandelen spillet den afgørende rolle ved statuering af 

dominerende stilling177. Denne antagelse er økonomisk ikke holdbar, da en virksomhed med en 

                                                             
171 Jf. United brands dommens præmis 65 og DPAG afgørelsens punkt 95. 
172 Bemærk, at det er kun en virksomhed med en eksklusiv rettighed, der vil kunne agere uafhængigt i forhold 
til andre aktører. Dog bliver kriteriet anvendt i et oligopolistisk marked.  
173 Jf. bogen “Competition Policy – Theory and Practice” af Massimo Motta, 2009, side 41.  
174 Jf. punkt 94 i DPAG afgørelsen. 
175 Jf. præmis 107 i United Brands dommen. 
176 Jf. United Brands dommens præmis 108 og 129. 
177Jf. DPAG afgørelsen punkt 94. De efterfølgende domme har vedrørt virksomheder der har fået eksklusive 
rettigheder, hvoraf man så har fået mulighed for at få hele markedsandelen alene, altså monopolstatus. 
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betydelig markedsandel kan besidde en relativ lille markedsmagt. En virksomhed kan ikke 

opkræve høje priser, hvis dens konkurrenter reagerer aggressivt ved at øge deres kapacitet. 

Endvidere vil en let, hurtig og omkostningsløs indgang til markedet formindske virksomhedens 

markedsmagt, da indgangen vil være attraktivt og nemt for potentielle konkurrenter. Jo højere 

exogene faste og irreversible omkostninger indgangen indebærer, desto højere er 

indgangsbarrierene og dermed markedsmagten. Købernes forhandlingsmagt kan også 

begrænse virksomhedens markedsmagt, hvis køberen har mulighed for at substituere væk til 

andre konkurrerende virksomheder. Det er derfor af betydning, om virksomheden har en stor 

kundekreds. Følgeligt, er det ikke nok at statuere dominerende stilling, på baggrund af 

markedsandelen alene.  

Markedsmagten afhænger af virksomhedens egen efterspørgselskurve. Jo mindre elastisk en 

efterspørgselskurve virksomheden har, desto mere markedsmagt får virksomheden, da en 

prisstigning ikke vil påvirke omsætningen. Omfanget af virksomhedens egen 

efterspørgselskurves elasticitet bestemmes af 3 faktorer; elasticiteten af 

markedsefterspørgselskurve178, antallet af andre virksomheder på markedet og interaktionen 

mellem disse. 

Konklusionen i den juridiske del er, at problematikken omkring excessive pricing opstår næsten 

udelukkende, fordi medlemsstaterne tildeler virksomhederne eksklusive el. specielle 

rettigheder. Medlemsstaterne begrænser konkurrencen ved at oprette et monopolistisk marked 

og ved at give virksomheden markedsmagt til at kunne opkræve priser højere end MC. Denne 

markedsmagt afhænger af virksomhedens egen efterspørgselskurve, som samtidig også er 

markedsefterspørgselskurven. Det betyder, at hvis monopolisten står overfor en elastisk 

efterspørgselskurve, vil en prisstigning medføre, at virksomhedens omsætning falder, hvor det 

omvendte er tilfældet ved en uelastisk efterspørgselskurve.   

Som før nævnt, er det ikke forbudt, efter art. 102, litra a TEUF, at have en dominerende stilling 

på markedet, medmindre man misbruger stillingen. Det betyder, at det er lovligt for en 

virksomhed at opnå en dominerende stilling gennem innovation, investering og/eller 

markedsføringsaktiviteter. Man vil således ikke straffe de virksomheder, der er bedre, mere 

                                                             
178 Elasticitet defineres som den procentvise ændring i en variable der er resulteret af 1% stigning i en anden 
variabel. Når der er flere virksomheder der konkurrerer med hinanden på markedet, vil elasticiteten af 
markedsefterspørgselskurven sætte en nedre grænse for størrelsen af elasticiteten i efterspørgslen for hver 
virksomhed. 
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succesfulde eller heldigere end andre aktører, da det vil skade den økonomiske vækst og 

reducere virksomheders incitamenter til at innovere, investere eller endda agere på markedet. 

3.4. Excessive pricing:  

Manglende konkurrence, får monopolisten til at begrænse udbuddet til det punkt, hvor MC 

bliver lig med marginale omsætning (MR) 179. Dette giver den mulighed for at opkræve priser 

(P), som er over MC, hvilket EUD har fastslået i SACEM dommen180. I et fuldkomment 

konkurrence marked ville virksomhederne kunne profitmaksimere ved pris lig med MC. Men 

i virkeligheden er markederne i en oligopolistisk konkurrence, fordi der er få udbydere. I disse 

markeder, hvor konkurrenterne producerer homogene produkter, vil virksomhederne anse 

konkurrenternes priser som faste og sætte prisen samtidig. Konkurrencen ved at sætte priser 

betegnes som Bertrand modellen.   

I juridisk retspraksis anvender man prisen ved Bertrand eller fuldkommen konkurrence, som 

benchmark, når man skal vurdere tilstedeværelsen af excessive pricing, jf. United Brands 

dommen181: 

”det skal derfor undersøges, om indehaveren af denne stilling har udnyttet de muligheder, den 

indebærer, til at opnå handelsfordele, som den pågældende ikke kunne have opnået, såfremt 

der havde foreligget en normal og tilstrækkeligt effektiv konkurrence”. 

En monopolist vil profitmaksimere ved MR = MC, hvorimod man i et konkurrencepræget 

marked profitmaksimerer, når MC = P. I markeder hvor efterspørgselskurven er linær og MC 

er konstant, vil monopoludbuddet blive halveret i forhold til et konkurrencepræget marked182, 

jf. nedenstående graf. 

                                                             
179 Jf. artikel “Staying safe – dominant firms’ Pricing decisions in industries where high prices do not attract entry” 
af Louise du Plessis og Lizél Blignaut, side 4. 
180 Sacem dommen præmis 42. 
181 Jf. præmis 249 i United Brands dommen. 
182 Jf. afsnit 1.2. Case – Antagelser. 
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Ifølge denne graf kan man se en linær efterspørgselskurve (A-B) og en 

marginalomsætningskurve (A-C), der har den dobbelte hældning af efterspørgselskurven. Den 

vandrette linje afspejler marginalomkostningskurven, MC. Benchmarken, som anvendes ved 

sammenligning med monopolprisen, er placeret, hvor MC er lig med prisen, altså hvor 

virksomheden opkræver Pcompetition og udbyder Qcompetition. Men i det modsatte tilfælde, hvor 

virksomheden har monopol, opkræver den Pmonopoly og udbyder Qmonopoly. Jo mere elastisk 

efterspørgselskurven er, desto tættere vil monopolprisen være på konkurrenceprisen. En 

monopolist har ikke en udbudskurve, der kan blive specificeret alene som prisfunktionen, fordi 

monopolets udbud afhænger af MR (som i øvrigt afhænger alene af hældningen af 

efterspørgselskurven) og MC. I den økonomiske teori er velfærd defineret, som summen af 

forbruger- og producentoverskuddet. Under et konkurrence marked er velfærden givet ved 

trekanten APcE, som svarer til forbrugeroverskuddet (da virksomheder ikke har noget 

overskud, fordi profitten er lig 0)183. Under et monopolmarked er velfærden givet ved punkterne 

APcFD, som er summen af producentoverskuddet, PmPcFD og forbrugeroverskuddet ADPm. 

Dødvægtstabet, som er forårsaget af monopolen, er givet ved forskellen mellem arealerne af 

APcE og APcFD, altså trekanten DFE. Dødvægtstabet indebærer de forbrugere, der ikke 

længere køber varen til monopolprisen, fordi varen er mindre værd end prisen. De forbrugere, 

der fortsat vælger at købe varen til monopolprisen, forårsager et skift fra forbrugeroverskuddet 

                                                             
183 Forbrugeroverskuddet er det område, der ligger mellem AE i efterspørgselskurven (som beskriver viljen til at 
betale af forbrugere der køber varen) og linjen PcMC (som beskriver den pris de betaler). 
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til producentoverskuddet, altså til profitten. Disse tab medfører både en allokativ og produktiv 

ineffektivitet af ressourcerne. Tabet kan undgås og forbrugeroverskuddet maksimeres, såfremt 

der er tilstrækkelig med konkurrence på markedet, hvor der vil blive opkrævet en pris svarende 

til Pcompetition og udbudt til qcompetition. Men konkurrencen vil kun forøge velfærden og ikke bringe 

et pareto improvement (ikke alle er bedre stillet), fordi producentoverskuddet vil blive mindre. 

Dette illustrerer interessen for de forskellige aktører, nemlig at producenterne er interesseret i 

mindre konkurrencepres og mere beskyttelse, hvorimod forbrugerne er interesseret i mere 

konkurrence (dermed lavere priser, kvalitetsrige produkter osv.). Derfor vil både monopol 

scenariet og fuldkommen konkurrence scenariet være pareto optimale. Når det så er sagt, så er 

det vigtigt at understrege, at monopolisten stadig forårsager en allokativ ineffektivitet.  

Problemet med monopolprisen er derfor følgende184: 

 Monopolprisen (Pmonopoly) er ”excessive” i forhold til konkurrenceprisen (Pcompetition) 

 En del af forbrugeroverskuddet bliver overført til producentoverskuddet og 

 en anden del af forbrugeroverskuddet bliver til dødvægtstabet, dvs. et tab der ikke bliver 

overført nogle steder, men blot bliver et tab for samfundet.  

Disse økonomiske følger/tab gør, at konkurrencemyndighederne ønsker at begrænse 

anvendelsen af markedsmagten mest muligt for at beskytte forbrugerne185. Myndighederne 

ønsker både et statisk og dynamisk effektivitet, hvor markedsmagten underminimerer den 

statiske effektivitet.   

3.5. Hypoteserne: 

For at begrænse virksomheders opkrævelse af urimelige høje priser, har EUD opstillet en række 

metoder ved bedømmelsen heraf. Excessive pricing er, som førnævnt, et komplekst område, 

der faktisk ikke bliver mindre komplekst af de opstillede metoder. Det er muligvis også derfor 

man mener, at konkurrencemyndighederne og domstolene ikke bør engagere sig i 

priskontrol186. Testene bliver valgt ud fra de markedsforhold virksomheden står overfor. Alle 

metoder vil blive belyst i økonomisk øjemed, for at vurdere om de er økonomisk rationelle.  

                                                             
184 Jf. artikel “Excessive Pricing” af Mark Williamson i Swedish Competition Authority, The Pros and Cons of high 
prices (Stockholm, Konkurrensverket, 2007), side 130.  
185 Jf. “Working Party no. 2 on Competition and Regulation” af 17. Oktober 2011 udfærdiget af Organisation for 
Economic Cooperation and Development (dokument DAF/COMP/WP2/WD (2011)54), punkt 5. 
186 Jf. artikel “The necessary limits to the control of “excessive” prices by competition authorities – A view from 
Europe” af Damien Geradin, 2007, side 7. 
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3.5.1. Hypotese 1 – Påtvingelse af urimelige salgspriser: 

En dominerende virksomhed, der opkræver uforholdsmæssige høje priser, udgør et misbrug 

efter art. 102, litr a TEUF, som lyder: 

” Misbrug kan især bestå i: 

a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- og salgspriser eller af andre 

urimelige forretningsbetingelser.” 

Begrebet urimelig og modsætningsvis rimelig er subjektive begreber. I økonomisk teori er det 

stadig en gåde, hvad definitionen på en ”rimelig” pris er og det korrekte mål for den187. 

Vanskeligheden ved vurderingen øges af forskellen mellem nytteværdien og bytteværdien af 

produktet. Der er dog flere forslag til en rimelig pris alligevel, som kan være til nytte. Ifølge 

de Marxistiske økonomer er en rimelig pris lig med prisen på værdien af arbejdskraften, der er 

anvendt til den188. I den neo klassisk økonomisk teori er en rimelig pris af et produkt, givet ved 

dens konkurrenceretlige markedspris, som er et resultat af den frie interaktion mellem udbud 

og efterspørgsel189. Ifølge Kommissionen vil en urimelig høj pris, være priser, der er over de 

gennemsnitlige total omkostninger190. I produktionsomkostningsteorien er ydelsens pris, 

summen af alle de ressourcer, der er blevet anvendt til produktionen. Disse omkostninger kan 

indeholde produktionsfaktorer (arbejdskraft, kapital, bygning osv.), råmaterialer og 

beskatning191.  

Ved rimelighedsvurdering af prisen er det myndighedernes hensigt at beskytte forbrugerne. I 

den forbindelse, mener Arthur Okun (1981), at rimelighed i økonomisk forstand er en vigtig 

faktor, da den kan ændre udfaldet på forbrugermarkeder192. Dette er forudsat, at 

virksomhederne er prisfastsættere193, har monopol magt (pga. search cost) og har en gentagende 

interaktion mellem bestemte forbrugere. Ifølge Arthur Okun vil forbrugerne anse en 

                                                             
187 Jf. artikel “Staying safe – dominant firms’ Pricing decisions in industries where high prices do not attract entry” 
af  Louise du Plessis og Lizél Blignaut, side 2-3. 
188 Jf. artikel “Capital” af Karl Marx i Evans og Padilla (2004) og artikel “Staying Safe – dominant firms’ Pricing 
decisions in industries where high prices do not attract entry” af Louise du Plessis og Lizél Blignaut, side 3. 
189 Ibid side 3. 
190 Jf. Kommissionens vejledning om vertical begrænsning, (2000/C 291/01), punkt 126. 
191 Jf. artikel “Staying safe – dominant firms’ Pricing decisions in industries where high prices do not attract entry” 
af Louise du Plessis og Lizél Blignaut, side 3. 
192 Jf. bogen “Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis” af Arthur Okun, Washington: The Brookings 
Institution, 1981, side 170. 
193 Arthur Okun mener dog også, at det i realiteten er forbrugere der er prisfastsættere, da virksomhederne 
sætter priserne på baggrund af forbrugernes forbrugsmønster, som indirekte bestemmer prisen på varen, jf. 
ibid, side 138. 
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prisstigning som urimelig, hvis stigningen ikke skyldes en proportional stigning på 

omkostningerne. Til gengæld vil forbrugerne acceptere en ”rimelig” prisstigning, selvom 

efterspørgslen på varen er svag194. Ifølge denne teori vil en ”fair” opførsel, medføre en stigning 

i profitten på lang sigt, fordi forbrugerne ikke vil søge alternativer. Denne teori er blevet 

videreudviklet af Kahneman et al (1986)195. Ifølge hans teori kan principperne af ”Dual 

Entitlement” forklare hvorfor og hvornår priserne bliver opfattet som urimelige i forhold til 

sammenlignelige produkter. Dual Entitlement princippet går ud på, at forbrugeren og 

virksomheden (som sætter vilkårene for fremtidige udvekslinger), har ret til en given reference 

transaktion (en relevant præcedens), der er karakteriseret ved en referencepris og ved en positiv 

reference profit til virksomheden. Ifølge Akman & Garrod (2010) er der 4 muligheder for en 

reference transaktion. De første to muligheder vedrører virksomhedens førpriser på det aktuelle 

marked og virksomhedens nuværende priser på et sammenligneligt, men separat marked. De 

andre muligheder vedrører konkurrentpriserne på sammenlignelige produkter, på henholdsvis 

samme og separat marked196. Det er derfor urimeligt af en virksomhed at opkræve en pris, der 

kolliderer med denne rettighed for en potentiel gevinst for sig selv. Det er dog ikke urimeligt, 

at virksomheden sætter dårligere vilkår end i forhold til reference transaktionen, hvis denne 

begrundes i ændringer i markedsforholdene og for at bibeholde sin egen rettighed. Denne 

tankegang hænger nøje sammen med Arthur Okuns teori. Kahneman mener også, at det er 

rimeligt, at virksomheden krænker forbrugerens rettighed (eller reference punktet – prisen), 

fordi den vil bibeholde sin egen profit, som skyldes objektive forhold. Ifølge ham vil forbrugere 

bruge reference punkter, når de skal danne sig en mening om rimelighed. Uenigheder omkring 

rimelighed vil derfor opstå, fordi man anvender forskellige referencepunkter. Men man er 

indforstået med, at reference transaktionen skal gavne begge parter. Ifølge Kahneman er profit 

en gevinst for virksomheden, hvorimod prisen er gevinsten for forbrugerne197.  

Det der kan virke urimeligt ud fra et moralsk eller etisk tankesæt, kan samtidig godt være 

efficient ud fra en økonomisk tilgang198. Hvis man kigger på et marked, der er præget af små 

og store virksomheder, vil de små virksomheder ende med at acceptere den lave profit eller 

                                                             
194 Ibid, side 170.  
195 Jf. artikel ”Fairness as a Constraint on profit Seeking: Entitlements in the Market” af Daniel Kahneman, Jack 
L. Knetsch og Richard H. Thaler, American Economic Review (1986), side 729. 
196 Jf. Artikel “When are Excessive Prices Unfair?” af Pinar Akman & Luke Garrod (2010), side 13 og artikel 
”Fairness as a Constraint on profit Seeking: Entitlements in the Market” af Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch og 
Richard H. Thaler, American Economic Review (1986), side 730. 
197 Jf. artikel “When are Excessive Prices Unfair?” af Pinar Akman & Luke Garrod (2010), side 6. 
198 Jf. bogen “Competition Policy – Theory and Practice” af Massimo Motta, 2009, side 25. 
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træde ud af markedet. De store virksomheder, der har økonomiske fordele, såsom 

stordriftsfordele, vil kunne producere mere og billigere, for dermed at kræve lavere priser. Ud 

fra en moralsk tankegang vil mange mene, at det er urimeligt, at de små virksomheder går 

konkurs og at disse bør beskyttes. Men ud fra en økonomisk efficiens tankegang vil dette være 

det optimale scenarie, fordi markedet vil blive styret af virksomheder, der producerer mest 

effektivt. Dette gavner både forbrugere og samfundet, fordi priserne falder, hvorfor en 

myndighedsindblanding vil være til skade for velfærden. Men hvis virksomheden udnytter dens 

dominerende stilling og opkræver lave priser, med henblik på at erobre markedet for at opkræve 

højere priser efterfølgende, vil dette både være urimeligt og ineffektivt på samme tid. 

Urimelighedsbegrebet kan derfor støde sammen med efficiensbegrebet i nogle tilfælde og falde 

sammen i andre, hvorfor art. 102, litra a TEUF ikke er formuleret økonomisk korrekt.  

Myndighederne anvender rimelighedsbegrebet for at tvinge virksomhederne til at agere på en 

bestemt (etisk) måde mod dens kunder, konkurrenter eller forbrugerne199. I forhold til, at det 

skal være fair overfor forbrugerne, går myndighederne ind for at begrænse dominante 

virksomheders opkrævelse af høje priser. Hvis markedet er baseret på fri adgang og 

virksomheden har opnået sin dominerende stilling ved innovation, investering, 

markedsføringsaktiviteter eller andre strategier, er det ikke et ønskeligt scenarie at begrænse 

virksomheden og sætte en øvre grænse for prisen. Virksomheden bør have lov til at bibeholde 

incitamenterne til at investere og innovere yderligere200. Ydermere ligger der ikke et økonomisk 

rationale bag at pådutte virksomheden til at give afslag i prisen, når forbrugerne er villige til at 

betale en højere pris. I et marked med fri adgang sammenholdt med en værdifuld ydelse, vil 

der før eller senere etablere sig nye konkurrenter på markedet. Derfor vil priserne i sidste ende 

falde på grund af markedskræfterne. 

Generelt vil en ”rimelig” pris være resultatet af en ”fri og ærlig” konkurrence ifølge økonomer. 

Dominerende virksomheder bør altså opføre sig, som om de agerer på et konkurrerende 

marked201. Som illustreret, er der rige muligheder for at danne sig forskellige meninger omkring 

rimelighedsbegrebet, men ikke en klar definition. Det er på denne baggrund ikke 

                                                             
199 Jf. bogen “Competition Policy – Theory and Practice” af Massimo Motta, 2009, side 25. 
200 Jf. artikel “Excessive Pricing in Competition Law – Never say Never?” af Massimo Motta & Alexandra de Streel, 
The Pros and Cons of High Prices. Swedish Competition Authority, 2007, side 18. 
201 Jf. artikel “Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules” af David S. Evansp & A. 
Jorge Padilla, 2004, side 101. 
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fyldestgørende, at lovgivningen er så uklar, da den vil bidrage til en større retsusikkerhed, som 

i forvejen hersker på området for excessive pricing.  

Spørgsmålet i forhold til excessive pricing problematikken er også, om det er en påtvingelse i 

økonomisk forstand at opkræve høje priser fra forbrugere, når disse frit kan acceptere eller 

forkaste at købe produktet til den høje pris. I markeder med perfekt konkurrence (eller en vis 

konkurrence) vil forbrugerne altid have en valgmulighed til at substituere væk til andre 

produkter. I dette tilfælde kan virksomhederne ikke påtvinge forbrugerne at købe deres varer, 

også selvom den er billigere,  da den ikke kan påvirke forbrugsmønsteret direkte. Ifølge 

Klemperer (1995) vil markeder med høje switching costs medføre en forøgelse af 

virksomhedens markedsmagt, der vil forårsage et magtskifte fra forbrugerne202. Det er i forhold 

til dette magtskifte, at virksomhederne kan påtvinge forbrugerne urimelige salgspriser. Ifølge 

ham indebærer disse omkostninger (1) fysiske, (2) informative, (3) psykiske og (4) kunstigt 

skabte faktorer. Med hensyn til (1) kan man investere i et nyt fysisk produkt, som man ikke er 

vant til og som man skal bruge tid på at lære at anvende (2). Endvidere kan (3) indebære en ny 

investering, som har en psykisk relateret omkostning, pga. usikkerheden om produktets brands 

osv. Endelig kan der bl.a. opstå situationer, hvor man køber et produkt og får en anden billigere 

(4). I tilfælde af, at der er switching cost forbundet med varen og virksomheden udnytter denne 

situation, påtvinger denne indirekte forbrugerne til at købe varen til den høje pris. 

Endvidere vil markeder med betydelige netværkseffekter give mere magt til virksomheden, 

selvom markedet er åbent for adgang. Netværkseffekterne kan give nytte på to forskellige 

måder. Nytten kan enten have en direkte eller en indirekte effekt. Den direkte effekt sker, når 

forbrugernes nytte stiger direkte med andre forbrugers anvendelse af det samme produkt. Den 

indirekte effekt på øgelsen af nytten sker, når komplementære produktet bliver tilgængelig 

oftere, fordi flere forbrugere vælger at købe varen203. Netværkseffekterne kan afskrække nye 

virksomheder i at etablere sig på markedet, fordi det vil være dyrere for forbrugerne at skifte 

over til det nye produkt. Når virksomheden udnytter netværkseffekterne, påtvinger den 

forbrugerne til at betale en urimelig høj pris. En påtvingelse er altså, når det grunder i 

virksomhedens udnyttelse af sin markedsmagt.  

                                                             
202 Jf. artikel “Competition when Consumers have Switching Costs: An Overview with Applications to Industrial 
Organization, Macroeconomics, and International Trade” af Paul Klemperer, Review of Economic Studies, 1995, 
side 515. 
203 Jf. bogen “Competition Policy – Theory and Practice” af Massimo Motta, 2009, side 82. For eksempel med 
køb af dankort og udvidelsen af dankortterminalerne i butikkerne.  
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Ved monopol markedet er virksomheden dog den eneste udbyder af varen. Da forbrugerne ikke 

har andre alternativer, er de nødsaget til at betale den pris, som monopolisten sætter, hvilket 

bl.a. har været tilfældet i DPAG afgørelsen osv. Derfor vil prisen altid være en påtvingelse i 

økonomisk forstand, hvis prisen reflekterer monopolistens udnyttelse af monopolmagten. 

Spørgsmålet er bare hvor meget denne må opkræve, for at dette ikke bliver anset som en 

påtvingelse, hvilket de øvrige metoder til dels vil afsløre.  

3.5.2. Hypotese 2 – Urimelig pris i forhold til omkostningen: 

I United Brands dommen har EUD anvendt en to leddet metode for at vurdere, om prisen var 

urimelig høj. I forhold til metoden har EUD i United Brands dommen udtalt204: 

”Spørgsmålet, om grænsen for det rimelige er overskredet, ville for eksempel kunne bedømmes 

objektivt ved hjælp af en sammenligning mellem salgsprisen for den pågældende vare og 

varens produktionspris, en sammenligning som ville vise fortjenstmargenens størrelse (...)”. 

Det første led i metoden forudsætter, at man ifølge EUD skal sammenligne varens salgspris og 

produktionspris, for dermed at vurdere kløften mellem disse to. Baggrunden for metoden er en 

objektiv vurdering af prisens rimelighed fordi prisen skal stå i rimelig forhold til den 

økonomiske værdi af den præsterede ydelse. Det første problem, man står overfor, er marginen 

for ”rimeligheden”. Da den kan være vilkårlig, er metoden vanskelig at gennemføre205. Den 

økonomiske teori foreslår, at prisen er lig med MC i et konkurrencepræget marked, hvilket 

EUD anvender som benchmark. Problemet i denne henseende er for det første, at virksomheder 

der bliver genstand for en domstolsprøvelse, besidder i forvejen en dominerende stilling. Ifølge 

den økonomiske teori og den dominerende virksomheds natur, vil den vælge at 

profitmaksimere ved MR = MC. Det strider imod den dominerende virksomheds rationale at 

sætte prisen lig MC, dels fordi det ikke ville være muligt for virksomheden at dække de faste 

omkostninger, og dels fordi markedsforholdene kan føre til, at en pris lig MC, ikke vil være 

rentabel206. I de dynamiske markeder (software, medicin osv.), der er præget af høje faste og 

irreversible omkostninger og lave MC (som er næsten 0), vil metoden ikke være retvisende207. 

Virksomheder, der vælger at investere i innovation, står overfor høje R&D omkostninger, som 

                                                             
204 Jf. præmis 251 i United Brands dommen. 
205 Jf. artikel “Excessive Pricing in Competition Law – Never say Never?” af Massimo Motta & Alexandra de Streel, 
The Pros and Cons of High Prices. Swedish Competition Authority, 2007, side 33. 
206 Jf. Artikel “The necessary limits to the control of “excessive” prices by competition authorities – A view from 
Europe” af Damien Geradin, 2007, side 2. 
207 Jf. artikel “Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules” af David S. Evans & A. Jorge 
Padilla, 2005, side 101. 
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bør tages i betragtning af EUD. Da virksomheden muligvis har investeret i adskillige projekter, 

for at kunne producere den fuldendte produkt, bør man også inddrage omkostningerne af disse 

ved vurderingen. Endvidere bør man også tage de fejlendte projekters omkostninger med i 

betragtning208. Selvom det strider imod den økonomiske teori at tage irreversible omkostninger 

med i betragtning ved prisfastsættelsen, er det relevant at gøre ved markeder med disse og faste 

omkostninger. Det første led i testen kan dermed ikke anvendes overfor markeder med høje 

faste omkostninger, hvis man anvender MC = P, som benchmark.  

Ifølge Geradin (2007) er det samtidig også vigtigt, at man tager udgangspunkt i en efficient 

virksomhed, da han påpeger, at en virksomhed med betydelig monopolmagt ikke nødvendigvis 

er omkostningsefficient209. Dette hænger både nøje sammen med den neo klassiske teori og 

Massimo Motta’s teori om, at virksomheder med monopolmagt, ikke er lige efficient, som de 

konkurrerende virksomheder210. Derfor kan man nødvendigvis ikke anvende en 

monopolvirksomheds produktionsomkostninger ved vurderingen. Når myndighederne vælger 

at gøre dette, modsiger de faktisk sig selv. På den ene side vælger de at anvende prisen for en 

konkurrerende virksomhed, som benchmark, og på den anden side anvender de 

omkostningerne for en monopol virksomhed. I denne henseende bør man enten kun at tage 

udgangspunkt i prisen og omkostningen for en konkurrerende virksomhed eller en monopol 

virksomhed, så metoden kan være tilregnelig. Det giver ikke mening at anvende forskellige 

markedsformers benchmark til en bestemt markedsform.  

For det andet vil prisen i regnskabsmæssig og økonomisk forstand være anderledes, fordi 

virksomhederne vil berette omkostninger på en måde, der er mest brugbar for finansielle- og 

beskatningsformål211. I økonomisk forstand bør man tage udbud og markedsforhold med i 

betragtning212. Man  er også nødsaget til at inddrage efterspørgselssiden, som Kommissionen 

også har fastslået i Scandlines afgørelsen213.  

For det første kan ydelsen have et værdifuldt brand. Branding betegner, dét at positionere og 

differentiere noget, f.eks. et produkt, en virksomhed osv. Hvis der er tale om et produkt, handler 

                                                             
208 Jf. artikel “Excessive Prices Within EU Competition Law” af Liyang Hou, 2011, side 49. 
209 Jf. artikel “The necessary limits to the control of “excessive” prices by competition authorities – A view from 
Europe” af Damien Geradin, 2007, side 8. 
210 Jf. bogen “Competition Policy – Theory and Practice” af Massimo Motta, 2009, side 45. 
211 Jf. artikel “Excessive Pricing in Competition Law: Never say Never” af Motta & de Streel, side 34.  
212 Jf. artikel “Staying safe – dominant firms’ Pricing decisions in industries where high prices do not attract entry” 
af Louise du Plessis & Lizél Blignaut, side 12. 
213 Jf. punkt 241 i Scandlines afgørelsen og artikel “Staying safe – dominant firms’ Pricing decisions in industries 
where high prices do not attract entry” af Louise du Plessis & Lizél Blignaut, side 12. 
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brandingen således om at sikre, at målgruppen kan genkende det i forhold til konkurrenternes 

produkter214. Brand værdier er de værdier, varen har iboende i sig, dvs. en anderledes 

værdiansættelse, der er udover dens materielle anvendelsesmulighed. Denne værdi kan 

inkludere kvalitet, tillid eller pålidelighed215. En ydelse kan altså meddele forbrugeren dens 

iboende værdier, som forbrugeren sætter pris på eller relaterer til. Branding er et værktøj for 

virksomhederne til at differentiere sit produkt, så forbrugerne kan identificere produktet, der 

dækker deres behov. Hvis varen har en effektiv brand, vil det sikre en bedre markedsposition 

og loyale kunder. Loyaliteten vil øge forbrugernes villighed til at betale en højere pris for varen, 

i forhold til substitutter uden brand værdi. Derfor vil efterspørgselskurven for varer med en 

brand værdi være mindre elastisk og prisen vil være dyrere.  

For det andet kan virksomhedens omdømme spille en stor rolle ved prisfastsættelsen. I følge 

Shapiro (1983) vil incitamentet til at få en god omdømme bringe en kvalitetsfuld vare med sig, 

dvs. til dynamisk effektivitet216. En virksomhed vil vælge at investere i en høj kvalitet vare for 

at skabe en god omdømme, for dermed at skabe en bredere kundekreds217. Man tror på, at 

forbrugerne mener, at jo højere prisen er, desto bedre er varens kvalitet. De tror på, at høj 

kvalitetsvarer er dyrere at producere, hvorfor prisen er højere218. I løbet af investeringsperioden 

vil virksomheden være nødsaget til at sætte prisen lavere end omkostningerne, indtil 

omdømmen er veletableret. På kort sigt vil virksomheden altså vælge at miste profit, for at 

opnå højere profitter på lang sigt. Efter at omdømmen er veletableret, vil virksomheden være i 

ligevægt, hvor den kan sælge varen til en højere pris end MC. Denne fortjeneste er 

virksomhedens ”return of investment”. En god virksomhedsomdømme vil medføre en 

forøgelse af indtægter, fordi kundekredsen vil blive bredere219. Ligeledes vil det tiltrække 

investorer i at investere i virksomheden og få medierne til at tegne et mere positivt billede af 

virksomheden. En virksomheds gode omdømme er en uhåndgribelig værdi, som ikke kan gøres 

op i penge. Den giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel, fordi virksomheden typisk 

                                                             
214 Jf. bogen “Foundations of Marketing” af Jonathan Groucutt, 2005, Side 120. 
215 Jf. bogen “Foundations of Marketing” af Jonathan Groucutt, 2005, Side 121. 
216 Jf. artikel “Premiums for High Quality Products as Returns to Reputations” af Carl Shapiro, The Quarterly 
Journal of Economics, Vol. 98, No. 4 (Nov., 1983), side 659. 
217 Dette var tilfældet i United Brands dommen, hvor United Brands Company solgte kvalitetsfulde varer dyrere 
I forhold til varer med ringere kvalitet, fordi det var dyrere at producer de førstnævnte, jf. præmis 245 i United 
Brands dommen.  
218 Jf. Artikel “ High and declining prices signal product quality” af Kyle Bagwell & Michael H. Riordan, 1991, The 
American Economic Review, Vol. 81, No. 1, side 225. 
219 Jf. artikel “Premiums for High Quality Products as Returns to Reputations” af Carl Shapiro, The Quarterly 

Journal of Economics, Vol. 98, No. 4 (Nov., 1983), side 660. 
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vil blive opfattet som pålidelig, troværdig og ansvarlig overfor dens forbrugere, ansatte, 

aktionærer og de finansielle markeder.  Værdien af virksomhedens ydelser vil således stige i 

forhold til andre ukendte virksomheders produkter. Ved rimelighedsvurderingen bør man altså 

tage de investeringer, virksomheden har lavet for at skabe en god omdømme i betragtning, da 

det er en væsentlig bestanddel af produktet. Ifølge Klein & Leffler (1981) vil virksomheden 

ikke have nogle incitamenter til at nedgradere kvaliteten, hvis den løbende tjener profitter ved 

at producere høj kvalitet220. De mener, at man i prisen bør inddrage alternativomkostninger, der 

reflekterer de ikke-optjente profitter på kort sigt. Det ville svare til at sælge lavkvalitets 

produkter på kort sigt221. Hvis man inddrager alternativomkostninger i prisen, vil det overgå 

produktionsomkostningerne, hvorfor prisen vil blive anset som urimelig, selvom den er 

rimelig. Motta & de Streel (2007) bekræfter tankegangen, da de mener, at man bør tage risikoen 

med i betragtning, fordi ex post profit svarer til ex ante afkast222.  Denne anbefaling strider imod 

retspraksis, da Kommissionen i Scandlines afgørelsen valgte ikke at inddrage hverken 

irreversible- eller alternativomkostninger i prisen223.  

For det tredje kan ydelsen stige i værdi, fordi varens art kan give mere nytte til forbrugerne. I 

Scandlines afgørelsen valgte Kommissionen at inddrage portens beliggenhed som en 

immateriel værdi, fordi beliggenheden sørgede for, at transporttiden mellem Sverige og 

Danmark var kortere i forhold til de øvrige ruter. Kommissionen mente, at tidsbesparelsen gav 

forbrugerne en ekstra nytte, som i sig selv var værdifuld224.  

De immaterielle faktorer kan altså føre til en højere værdiansættelse af varen og prisen, da 

virksomhederne kan bruge enorme ressourcer på at få etableret dette. Det er derfor ikke 

tilstrækkeligt kun at fokusere på produktionsomkostningerne, da prisen ellers vil blive 

”excessive”, selvom forbrugerne værdiansætter varen højere og er villige til at betale en højere 

pris, som virksomhederne gerne vil have gavn af. Men det er vanskeligt at vurdere værdierne i 

kroner og øre, hvilket gør anvendelsen af metoden umulig. 

                                                             
220 Jf. artikel “The Role of Market Forces in Assuring Contractual Performance,” af Benjamin Klein & Keith B. 
Leffler, Journal of Political Economy, LXXXIX (1981), side 618. 
221 Jf. artikel “The Role of Market Forces in Assuring Contractual Performance,” af Benjamin Klein & Keith B. 
Leffler, Journal of Political Economy, LXXXIX (1981), side 627. 
222 Jf. artikel “Excessive Pricing in Competition Law – Never say Never?” af Massimo Motta & Alexandra de 
Streel, The Pros and Cons of High Prices. Swedish Competition Authority, 2007, side 34. 
223 Jf. Scandlines afgørelsens punkt 211. 
224 Jf. Scandlines afgørelsens punkt 242. 
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I United Brands dommen har EUD udtalt, at det ikke bør være vanskeligt at finde frem til 

produktionsprisen (for bananer)225. Analysen viser, at man bør tage de immaterielle faktorer i  

betragtning ved vurdering af ydelsens økonomiske værdi, hvilket ikke er ligetil.  

3.5.3. Hypotese 3 - Profitten: 

Det andet led i metoden, som EUD har anvendt i United Brands dommen, vedrører kriteriet om 

rimeligheden for profitmargenen226. Det betyder, såfremt profitten er urimelig høj skyldes det 

en urimelig høj pris. Kommissionen har dog anført, at man ikke kan konkludere 

tilstedeværelsen af excessive pricing blot vha. profitten, men at de ikke-omkostningsrelaterede 

faktorer også bør inddrages227. Endvidere bør man inddrage faktorerne fra forrige afsnit. 

I regnskabsmæssig forstand, er at være rentabel og likvid, de vigtigste opgaver for en 

virksomhed. Rentabiliteten er et udtryk for virksomhedens evne til at forrente den samlede 

kapital, mens likviditeten viser virksomhedens evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske 

forpligtelser228. Jo flere penge virksomheden tjener, desto mere overskud vil virksomheden få 

og dermed være likvid hele tiden. Derfor er virksomhedens mål ikke at øge sin omsætning, 

men derimod at få overskud af omsætningen. Dette hænger sammen med 

profitmaksimeringsteorien, som er den proces, hvor virksomheden bestemmer prisen og 

produktionsmængden, der vil give størst profit229. Der er mange forskellige tilgange til 

bestemmelsen af disse, som bl.a. afhænger af markedsformen, og derfor skyldes måden hvorpå 

MR findes230. Profitmaksimering implicerer altså enten en minimering af omkostningerne eller 

en maksimering af indtægterne. Ønsket om at maksimere profitten gælder for alle 

virksomheder uanset konkurrenceform. 

EUD vælger at fokusere på indtjeningsevnen for virksomheden ved at tage udgangspunkt i 

dækningsbidraget (DB), som i de fleste tilfælde er det samme som bruttofortjenesten. 

DB/Bruttofortjenesten er fortjenesten før fradrag af omkostninger og er det bidrag, som bl.a. 

en vare kan give til dækning af virksomhedens faste omkostninger 

                                                             
225 Jf. United Brands dommens præmis 254. 
226 Jf. præmis 254 i United Brands dommen og afsnit 3.5.2. 
227 Jf. Scandlines afgørelsen punkt 214. 
228 Jf. bogen ”Økonomisk virksomhedsbeskrivelse” af Ove Hedegaard, Charlotte Stisen Flyger & Preben 
Melander, 2008, side 69. 
229 Jf. bogen ” Modern Industrial Organization” af Dennis W. Carlton & Jeffrey M. Perloff, 2005, side 89. 
230 Jf. bogen ”Microeconomics” af Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, 2005, side 439. Under FK er 
efterspørgselskurven (=MR) horisontal, men i et monopol marked er den nedadgående (som ikke er lig MR). 
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eller kapacitetsomkostningerne. Sidstnævnte indebærer salgsfremmende omkostninger231, 

kontante kapacitetsomkostninger232 og afskrivninger233. 

DB er givet ved = 
����������� (�)

�������� ������������ (��)
 

Den vil afsløre dækningsgraden, som er et udtryk for forholdet mellem omsætningen og de 

variable omkostninger234. Dækningsgraden beregnes som følgende235: 

�æ���������� =  
� − ��

�
 ∙ 100 

Dækningsgraden afhænger af elasticiteten af efterspørgselskurven, som monopolisten står 

overfor. I økonomisk teori vil dækningsgraden i et fuldkomment konkurrence marked være lig 

nul, da prisen vil være lig med MC. Derfor anvender EUD dækningsgraden som en benchmark, 

for jo højere dækningsgraden er, desto  mindre konkurrence er der på markedet i forhold til et 

perfekt konkurrence marked. Problemet med denne metode er, at EUD ser bort fra en 

virksomhed med faste omkostninger. Hvis en virksomhed med konstant MC (altså når 

MC=AVC), sætter prisen lig denne, vil det ikke være muligt for virksomheden at dække sine 

faste omkostninger. Tabet ville være lig med FC og derfor ikke rentabel for virksomheden236. 

Istedet for at fokusere på bruttofortjenesten bør EUD fokusere på nettofortjenesten, hvor man 

også inddrager de øvrige omkostninger. Hvis nettofortjenesten er positiv, betyder det nemlig, 

at virksomheden har en positiv profit. Hvis man derimod kun fokuserer på bruttofortjenesten, 

kan man hurtig konkludere, at virksomheden har en positiv profit, selvom denne lider tab, fordi 

dækningsbidraget ikke kan dække de øvrige udgifter. Bruttofortjenesten, i forhold til 

virksomheder med konstant MC, kan derfor godt være misledende ved vurderingen af 

rentabiliteten. I denne henseende kan det godt være relevant at inddrage overskudsgraden, der 

er et udtryk for, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, overskuddet udgøres af. 

                                                             
231 Disse omkostninger afholdes for at påvirke virksomhedens salg i fremtiden, f.eks. 

markedsføringsomkostninger. 
232Omkostninger der tidsmæssigt ligger samtidigt med forbruget, som f.eks. lønning, husleje, rengøring m.m. 
233 Afskrivninger er omkostninger, der ikke tidsmæssigt falder sammen med nogen andre omkostninger ved 
anskaffelsen af et aktiv, som f.eks. inventar, køretøjer osv. 
234 Dækningsgraden viser den resterende procentdel af omsætningen, når alle variable omkostninger er betalt. 
Dvs. hvis dækningsgraden er på 33%, betyder det, at virksomheden har 33 øre tilbage for hver omsat krone efter 
at de variable omkostninger er blevet betalt. 
235 Det skal også nævnes, at formlen  (����� ���� ������ =  

����

�
) også bliver kaldt for Lerner indekset, der 

måler graden af markedsmagten. Jo højere Lerner indekset bliver, indikerer dette større markedsmagt. I en 
konkurrencepræget marked vil Lerner indekset være lig 0, dvs. virksomheden ville ikke have markedsmagt. 
236 Jf. Artikel “Excessive Pricing in Competition Law: Never say Never” af Massimo Motta & Alexandre de Streel, 
side 33. 



 
 
 

Side 71 af 91 
 

Overskudsgraden (EBIT) viser, om virksomheden er god til at tilpasse sine omkostninger til 

indtægterne237. Hvis virksomheden har en høj overskudsgrad, er den god til at holde sine 

omkostninger nede. 

Ifølge denne metode ser EUD isoleret på en virksomheds omsætning, kun ved at tage 

udgangspunkt i den ydelse, der er genstand for domstolsprøvelse. Man ser bort fra 

afskrivninger, de finansielle omkostninger og de øvrige faste omkostninger (herunder 

kapacitetsomkostninger), hvilket også reflekterer virksomhedens rentabilitet, likviditet og 

overskud. De finansielle omkostninger (kapitalomkostninger) indebærer f.eks. også afkast til 

aktionærerne, som i sidste ende også er en omkostning for virksomheden. Ifølge Mark 

Williamson238 kan det, i denne henseende også være relevant at inddrage afkastningsgraden 

(AG)239 for virksomheden. Den måler, hvor god virksomheden er i til at generere overskud ud 

fra den indskudte kapital. Endvidere bør man inddrage egenkapitalens forrentning (EKF), som 

viser hvordan den indskudte kapital forrentes240. Hvis EKF er mindre end AG, taber 

virksomheden på sin fremmedkapital. Men hvis EKF er større end AG, får virksomheden mere 

ud af fremmedkapitalen i forhold til hvad det koster at låne den. 

Derfor kan man ikke begrænse profitten til at omfatte et enkelt produkt og dens omkostning, 

specielt ikke hvis virksomheden agerer på flere markeder med homogene eller heterogene 

produkter. Omkostningerne og indtægterne vil i dette tilfælde være relateret til hinanden, 

hvorfor det sommetider ikke er muligt at skelne dem fra hinanden, når man skal vurdere 

rentabiliteten eller likviditeten241. I United Brands dommen har EUD også fundet ud af, at 

United Brands Company faktisk lider tab i Irland, men vælger stadig at konkludere, at den har 

en økonomisk stærk position blandt sine konkurrenter og er rentabel.  

3.5.4. Hypotese 4 - Sammenligne virksomhedens egne priser på andre markeder 

denne agerer på: 

En anden metode, som EUD har introduceret, indebærer at sammenligne virksomhedens egne 

priser på andre markeder den agerer på. I United Brands dommen solgte United Brands 

                                                             
237 ������������� =  

�������� �ø� ����������� ������
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 ∙ 100 

238 Jf. artikel “Excessive Pricing” af Mark Williamson i Swedish Competition Authority, The Pros and Cons of 
high prices (Stockholm, Konkurrensverket, 2007), side 148. 
239 ��������������� =  
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240 ������������������������ =  �������� ����� ����������� ������
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 ∙ ��� 

241 Jf. Jf. Artikel “Excessive Pricing in Competition Law: Never say Never” af Massimo Motta & Alexandre de 
Streel, side 34. 
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Company homogene produkter på forskellige markeder (lande). Kommissionen mente, at 

United Brands tog for høje priser fra visse af United Brands’s kunder, herunder tyske, danske, 

nederlandske osv. i forhold til de irske kunder og misbrugte dens dominerende stilling. 

Kommissionen mente, at prisen var for høj i forhold til den økonomiske værdi af den leverede 

ydelse, som ikke kunne begrundes objektivt242.   

Under denne metode vil prisdiskrimination og urimelige prisfastsættelse de facto være 

sammenfaldende, hvilket er vanskeligt at adskille243. Der kan være adskillige grunde til at 

retfærdiggør anderledes prisfastsættelse, såsom forskellige efterspørgselskurver virksomheden 

står overfor. Hvis det ene marked har en mere uelastisk efterspørgselskurve end det andet 

marked, muligvis fordi indkomsten i det første marked er højere, vil den kræve en højere pris 

af forbrugerne i det første marked244. Virksomhedens ønsker altså at opsamle hele 

forbrugeroverskuddet, fordi forbrugerne er villige til at betale en højere pris for varen. 

Forbrugsvilligheden ændrer sig alt efter hvor de bor og hvor høj deres indkomst er245. Denne 

tankegang bliver understøttet af Geradin (2007), der mener, at en korrigering af prisen vil have 

en negativ effekt på lande, hvor forbrugerne er fattigere i forhold til det andet land. 

Virksomhederne vil vælge at agere på markeder, der giver mere i afkast, hvilket ikke er 

efficient ud fra en økonomisk betragtning246. Endvidere kan omkostningsstrukturen være 

anderledes i forskellige markeder, hvilket fra et økonomisk perspektiv ikke kan retfærdiggøre, 

at prisdiskrimination per se bliver forbudt. Ifølge Motta & de Streel (2007) vil en 

prisdiskrimination ikke nødvendigvis være velfærd skadende. Pris diskrimination vil medføre 

stigning i salget og muliggør køb for forbrugere, der ellers ikke ville købe produktet247. 

Endvidere kan det være en efficient måde for virksomheden at dække sine faste omkostninger 

begrundet i innovation og investering, som skaber økonomisk vækst. Ud fra nedenstående graf 

kan man se, at metoden er forkert anvendt for løsning af excessive pricing problematikken, da 

                                                             
242 Jf. præmis 235 og 236 i United Brands dommen og afsnit 3.5.8 hypotese 8. 
243 3. grads prisdiskrimination referer til muligheden for at en virksomhed kan opkræve forskellige priser i 
forskellige lande, af forbrugere, der har forskellige (observerbare) karakteristisk, jf. bogen ”Competition Policy 
– Theory and Practice” af Massimo Motta, 2009, side 492. 
244 Såfremt der ikke eksistere en mulighed for arbitrage, måske på grund af betydelige 
transaktionsomkostninger.   
245 Jf. bogen “Competition Policy – Theory and Practice” af Massimo Motta, 2009, side 495. 
246 Jf. Artikel “The necessary limits to the control of “excessive” prices by competition authorities – A view from 
Europe Damien Geradin, 2007, side 11. 
247 Jf. artikel “Excessive Pricing in Competition Law – Never say Never?” af Massimo Motta & Alexandra de Streel, 
The Pros and Cons of High Prices. Swedish Competition Authority, 2007, side 36. 
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forskellige priser som virksomheden opkræver i forskellige markeder bør løses efter reglen for 

prisdiskrimination, altså art. 102, litra c TEUF248: 

 

Grafen viser, at virksomheden har en konstant MC, men står overfor to forskellige 

efterspørgselskurver i de respektive markeder. Når virksomheden ønsker at profitmaksimere 

vil den vælge hvor MR=MC. Ifølge grafen giver dette en optimal pris og mængde på (P1, Q1) 

for land 1 og (P2, Q2) for land 2 og viser at jo højere elasticiteten er for efterspørgslen, jo lavere 

er prisen og dermed tættere til MC. Derfor vil virksomheden i det marked, der er mere følsom 

overfor en prisændring, vælge at sætte prisen lavere og tættere på MC (her i land 2). 

Prisdiskrimination vil dog også medføre ineffektivitet i økonomien. For det første vil prisen 

overgå MC, hvilket medfører et dødvægtstab, jf. afsnit 3.4. For det andet vil det medføre 

ineffektivitet i forbruget, da de forskellige forbrugere betaler forskellige priser for ydelsen, er 

forbrugerenes marginale betalingsvillighed ikke ens, hvilket kan resultere i uudnyttede 

muligheder for yderligere handel249. Endelig vil en ineffektivitet være, at forbrugerne skal 

bruge ressourcer på at rejse til det sted hvor varen er billigere, der heller ikke er til gavn for 

virksomheden. På baggrund af det anførte kan denne metode ikke anvendes til at vurdere om 

prisen er urimelig høj. Metoden har ingen relation til problematikken der vedrører urimelige 

priser, men derimod prisdiskrimination. Endvidere vil metoden også stride imod den neo 

klassiske teori, hvis virksomheden står overfor konkurrence, da markedet i så fald kunne 

korrigere sig selv. 

                                                             
248 Grafen er fra bogen “Modern Industrial Organization” af Dennis W. Carlton & Jeffrey M. Perloff, 2005, side 
304. 
249 Jf. bogen “Modern Industrial Organization” af Dennis W. Carlton & Jeffrey M. Perloff, 2005, Side 306.  
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Endelig er det også af vigtighed at inddrage de forskellige landes importordninger, hvis disse 

findes. Importordningerne kan indebærer begrænsninger f.eks. i forhold til emballering osv., 

som virksomhederne bør tage stilling til når de eksporterer. Disse begrænsninger giver en 

fordel til indenlandske virksomheder, som kan udbyde varerne billigere i hjemlandet i forhold 

til deres udenlandske konkurrenter. EUD har i United Brands dommen klarlagt, at disse 

ordninger kan føre til en undladelse af at inddrage markedet med importordninger, til også at 

omfatte det relevante marked250.  

3.5.5. Hypotese 5 – Sammenligning med substitutter, som virksomheden er i 

direkte konkurrence med: 

I GMC251 og United Brands dommen252 har EUD valgt at sammenligne priserne for United 

Brands Companys varer med dens konkurrenter, for at vurdere om United Brands har opkrævet 

for høje priser253. Hvis man ifølge denne metode har mulighed for at sammenligne produktet 

med dens substitutter, indebærer det, at der i forvejen er konkurrence på markedet. Det strider 

imod den neoklassiske teori, at myndighederne blander sig i markedet, selvom man tager 

udgangspunkt i teorien når man skal finde en relevant benchmark. For ifølge teorien om ”The 

Invisible Hand” vil markedet selvkorrigere og finde sin ligevægt254. Denne metode viser altså, 

myndighedernes forkert anvendelse af den økonomiske teori.  

I økonomisk teori kan man kun sammenligne varer der bliver anset som substitutter, som 

varernes krydspriselasticitet vil afsløre255. Hvis krydspriselasticiteten er positiv, svarer det til, 

at en stigning i prisen på vare Y øger efterspørgslen efter vare X, hvilket gør at vare X og Y er 

substutitter. Men det er stadig gådefuldt, at forbrugerne ikke substituere væk til billigere varer, 

når konkurrenternes produkter bliver anset som sammenlignelige256. I økonomisk forstand, 

betyder det, at varernes efterspørgselskurver ikke er identiske, hvorfor prisen heller ikke 

kan/bør være identisk. Derfor ville man, hvis produkterne var sammenlignelige, forvente at 

priserne ville udligne hinanden og dermed vær ens. Da dette ikke er tilfældet, må der således 

                                                             
250 Jf. præmis 51 i United Brands dommen. 
251 Jf. GMC dommens præmis 21. 
252 Jf. United Brands dommens præmis 266. 
253 EUD har imidlertid afsløret at prisen for United Brands Companys varer var kun 7% højere end dennes 
konkurrenter, hvorfor dette ikke har været tilstrækkeligt til at statuere excessive Pricing. 
254Jf. afsnit 1.8 om økonomisk teori og metode.  
255 Krydspriselasticitet angiver, hvor mange procent den efterspurgte mængde efter vare X stiger, hvis prisen på 
vare Y stiger én procent. 
256 Jf. artikel “Excessive Pricing” af Mark Williamson i Swedish Competition Authority, The Pros and Cons of high 
prices (Stockholm, Konkurrensverket, 2007), side 149. 
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være andre faktorer man bør tage i betragtning, da denne sammenligning ikke er særlig 

oplysende. Disse faktorer kan bl.a. være kvalitet, branding osv257.  Man kan derfor ikke 

konkludere, at der er tale om excessive pricing ved blot at sammenligne varens pris med 

konkurrentens pris.  

3.5.6. Hypotese 6 – Sammenligning med prisen i andre markeder, som 

virksomheden ikke agerer på: 

En anden metodologi som EUD har fremført, er at sammenligne prisen med andre markeder, 

som virksomheden ikke agerer på258. Dette har bl.a. været tilfældet i IPS dommen259, DPAG 

afgørelsen260, SACEM dommen osv261. I henhold til dette har EUD udtalt, at262: 

”En sammenligning af prisen med andre medlemsstater, vil give brugbare indicier for om der 

er tale om misbrug, altså excessive pricing”.  

Ifølge denne udtalelse mener EUD, at det er iorden at sammenligne priserne for to forskellige 

virksomheder der agerer på to forskellige markeder med homogene ydelser. Derfor vil en 

betydelig prisforskel i to markeder (lande) indikere, at der er tale om en urimelig 

prisopkrævning. EUD og Kommissionen har dog understreget, at sammenligningen skal ske 

på ensartet grundlag, hvor varerne skal være komparable263. 

Når man vælger at sammenligne to forskellige markeder, bør man analyser virksomhedernes 

omkostningsstrukturer, da to forskellige virksomheder aldrig kan være ens. Forskellige 

markeder har forskellig niveau af faste omkostninger, som vil kræve at virksomhederne også 

får anderledes bruttofortjenester for at dække de faste omkostninger. Endvidere har forskellige 

markeder, speciel til sammenligning med udenlandske, forskellige kapacitetsomkostninger. 

Dette indebærer også, at selv forskellige lønniveauer ville påvirke prisen på varen eller 

omfanget af afskrivningerne. Disse faktorer vil påvirke nettofortjenesten, hvorfor 

bruttofortjenesten kan virke høj selvom den ikke er det i forhold til et andet marked. Det 

                                                             
257 Jf. afsnit 3.5.2. hypotese 2 og artikel “Excessive Pricing in Competition Law – Never say Never?” af Massimo 
Motta & Alexandra de Streel, The Pros and Cons of High Prices. Swedish Competition Authority, 2007, side 36. 
258 Jf. afsnit 2.5.3.3. Vurdering af ydelsens værdi i forhold til konkurrerende varer. 
259 Jf. præmis 175 i IPS dommen. 
260 Jf. punkt 96 i DPAG afgørelsen. 
261 Jf. præmis 43 I SACEM dommen. 
262 Jf. præmis 43 i SACEM dommen 
263 Jf. Scandlines afgørelsens punkt 169. 
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afgørende kriterie er sammenligningen med inputomkostningerne, hvis de ikke varierer 

drastisk, og ikke prisen i andre lande.  

Baggrunden for, at en virksomhed har lavere omkostninger i forhold til andre virksomheder, 

kan være at den har stordriftsfordele. Kan en virksomhed øge produktionen, uden at 

omkostningerne øges proportionalt med produktionsstigningen (en fordobling af produktionen 

betyder, at omkostningerne ikke stiger til det dobbelte), siges den at være i en situation, hvor 

der er stordriftsfordele (economies of scale). Omvendt gælder, at en virksomhed er i en 

situation med stordriftsulemper (diseconomies of scale), hvis en produktionsforøgelse 

resulterer i, at omkostningerne stiger mere end proportionalt end forøgelsen (en fordobling af 

produktionen betyder mere end en fordobling af omkostningerne). Disse opstår hvor der kræves 

store investeringer i produktionen, derfor vil det være mere profitabelt for virksomheden at 

producere flere enheder. Virksomheden vil nemlig producere flere varer til lavere priser, 

hvilket ville afspejle sig i slutprisen. Hvis en anden virksomhed ikke har stordriftsfordele, ville 

det derfor være dyrere for denne virksomhed at producere samme vare i samme antal, hvilket 

vil medføre at slutprisen bliver dyrere.  

Endvidere kan virksomheden står overfor synergieffekter (economies of scope), såfremt denne 

har forskellige varianter i dens produktportefølje264. Den samlede produktion af to varer 

varetaget af én virksomhed vil blive større, end hvis produktionen blev varetaget af to 

uafhængige virksomheder, der hver producerede en af de to varer. Det vil gøre, at 

omkostningen vil blive lavere, hvilket vil afspejle sig i slutprisen. 

Et andet aspekt man bør tage i betragtningen er elasticiteten for efterspørgselskurven. Det ene 

marked kan være præget af en relativ uelastisk efterspørgselskurve, hvorimod det andet marked 

kan være elastisk. Forbrugernes præferencer fra det ene marked til et andet kan være anderledes 

bl.a. på grund af geografien. Derfor er det også vigtigt at finde et passende prisindeks 

(forbrugerprisindeks), da den vil være forskellig i alle lande. Dette forudsætter også et valg af 

hvilket lands prisindeks man skal vælge som benchmark. Det er specielt problematisk hvis 

forbrugerne i to respektive lande har forskellig forbrugsmønster, hvorfor spørgsmålet er om det 

overhovedet er legitimt at sammenligne. I United Brands dommen har EUD også fastslået, at 

man også bør tage forbrugernes forbrugsmønster i betragtning, da den vil påvirke 

efterspørgslen. I denne dom var efterspørgslen af bananer dobbelt så stor i Tyskand i forhold 

                                                             
264 Jf. bogen “Microeconomics” af Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, 2005, side 240. 
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til Danmark. Det betyder, at Consumer Price Index (CPI)265, som repræsenterer hvad en typisk 

forbruger på det pågældende land anvender/køber, er anderledes for hvert land.  

Problemet med denne metode er, at hvis man vælger at sammenligne monopolistisk marked 

med et konkurrerende marked, vil prisen altid være for høj for monopolisten, da grænsen for 

det rimelige er uklar.  

Udover disse mikroøkonomiske aspekter er myndighederne nødsaget til at tage de 

makroøkonomiske forhold i betragtningen. De makroøkonomiske forhold er forhold som 

virksomheden ikke har en indflydelse på.  

EUD har f.eks. i United Brands dommen fastslået, at man også bør tage monetære forhold med 

i vurderingen266. Dette indebærer for eksempel inflationsraten, da den har en direkte effekt på 

forbrugerpriser267. Inflationen er en vedvarende stigning i det generelle prisniveau på hele 

økonomien. Det er ydermere også vigtigt at tage hensyn til lønforholdene i de respektive 

markeder, da det afgørende er forholdet mellem real lønnen og de reale priser, og ikke 

forskellen mellem de nominelle priser268. Endvidere bør myndighederne også tage højde for 

valutakurserne, såfremt landene anvender forskellige kurser269. Problemet i denne henseende 

er, at man i så fald skal vælge hvilken valuta man skal anvende ved sammenligningen, hvorfor 

sammenligningsgrundlaget aldrig vil være ensartet270.  

En af de vigtigste aspekter myndighederne også bør kigge på er skatteforholdene i 

sammenligningslandene. Hvis skatten er relativ høj i et land, kan man ikke bebrejde det høje 

prisniveau for ydelsen. Det afgørende i denne henseende er således, hvor meget af skatten 

virksomheden selv betaler eller hvor meget der bliver overført til forbrugerne. Dette er også en 

af grundene til at man bør fravælge at fokusere på prisen, men istedet for nettofortjenesten.  

Alt i alt kan man sige, at en sammenligning med andre udenlandske markeder vil forvolde 

mange problemer, såfremt man ikke tager alle aspekter i betragtning. Dette forudsætter en 

meget grundig undersøgelse af forholdene på alle markeder. Selv efter en grundig analyse vil 

                                                             
265 Jf. bogen ”Macroeconomics” af Olivier Blanchard, 2006, side 32. 
266 Jf. præmis 42 i United Brands dommen. 
267 Jf. bogen ”Macroeconomics” af Olivier Blanchard , 2006, side 31. 
268 Jf. bogen ”Macroeconomics” af Olivier Blanchard, 2006, side 33. 
269 Jf. artikel ”Excessive Pricing” af Mark Williamson i Swedish Competition Authority, The Pros and Cons of 
high prices (Stockholm, Konkurrensverket, 2007), side 152. 
270 Dette har EUD anført, altså at sammenligningsgrundlaget skal være ensartet, jf. SACEM dommens præmis 
46.  
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grundlaget for to forskellige markeder aldrig være ens, hvilket betyder at denne 

fremgangsmåde strider imod EUD’s egne principper. 

3.5.7.  Hypotese 7 – Før priser af virksomheden:  

EUD har som førnævnt accepteret en høj pris, som begrundes i omkostningerne af varen. På 

baggrund heraf, er det naturligt antaget, at en prisstigning skal være proportional med 

stigningen i omkostningerne. Derfor vil man ifølge denne metode hurtig konkludere, at der vil 

være tale om excessive pricing, såfremt prisen stiger uden at omkostningerne følger med271. 

I GMC dommen har EUD sammenlignet virksomhedens pris med dens forhenværende 

priser. General Motors havde pålagt en betydelige stigning i prisen til at udstede typeattester. 

For at man kan sammenligne prisen med de priser virksomheden havde opkrævet før, bør man 

gå ud fra, at før prisen også var over den effektive konkurrences prisniveau, da benchmarken i 

så fald ville være MC=P. Når EUD fokuserer på prisstigningen, vil det kun afsløre hvor meget 

prisstigning er tilladt og ikke hvor høj prisen må være.  

En prisstigning kan desuden være resultat af mange omstændigheder og ikke nødvendigvis 

fordi virksomheden udviser udnyttende adfærd. Baggrunden for prisjusteringerne kan være en 

refleksion af ændring i input priserne (rå materiale, arbejdskraftomkostninger osv), ændring i 

markedsforholdene (afslutning af en priskrig osv.), bestræbelser på at øge avancen for at dække 

investeringsbehovene osv272. De makroøkonomiske forhold kan også spille en afgørende rolle 

ved en prisstigning, som f.eks. rentestigninger, ændringer i skatteforholdene osv. Envidere kan 

efterspørgslen også spille en afgørende rolle for prisændringerne. Priserne vil falde, når 

efterspørgslen for varen er under udbudskapaciteten og omvendt vil en pris stige, når 

efterspørgslen for varen er over kapaciteten. Ifølge den neo klassiske teori er det nemlig 

forholdet mellem udbud og efterspørgslen der bestemmer den rimelige pris på markedet. 

Såfremt myndighederne blander sig på dette punkt vil det hæmme den frie interaktion, som i 

sidste ende ville selvkorrigere. Prisjusteringerne kan altså være et resultat af en rimelig opførsel 

af virksomheden, selvom prisen i perioder er over omkostningerne273. I virkeligheden vil en 

anvendelse af denne metode indebære, at konkurrenceretten er rettet mindre ved høje 

prisniveauer, men mere på prisstigninger274. Sværhedsgraden ved vurderingen af om en 

                                                             
271 Jf. artikel “Excessive prices within EU Competition Law” af Liyang Hou, side 64. 
272 Jf. Artikel “The necessary limits to the control of “excessive” prices by competition authorities – A view from 
Europe Damien Geradin, 2007, side 11. 
273 Jf. Artikel “The necessary limits to the control of “excessive” prices by competition authorities – A view from 
Europe Damien Geradin, 2007, side 11. 
274 Jf. artikel “Excessive Pricing” af Mark Williamson i Swedish Competition Authority, The Pros and Cons of high 
prices (Stockholm, Konkurrensverket, 2007), side 152. 
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prisstigning skyldes udnyttende adfærd, må være baggrunden for den begrænset anvendelse af 

metoden.  

3.5.8. Hypotese 8 – Objektiv berettigelse:  

Selvom man vurderer, at prisen er for høj enten i forhold til, at prisen i sig selv er for høj eller 

i forhold til konkurrerende varer, kan der stadig være forhold der kan godtgøre de høje priser. 

Disse forhold skal være objektivt begrundede, hvilket betyder, at disse ikke må skyldes 

manglende konkurrence på markedet275. I henhold til dette har EUD i Sirena dommen, 

udtalt276:  

 

”hvad angår misbruget af en dominerende stilling bemærkes, at varens pris, selv om den ikke 

er tilstrækkelig til påvisning af et sådant misbrug, imidlertid ved sin vægt og i mangel 

af objektiv berettigelse kan være afgørende fingerpeg.”  

 

Ifølge denne dom påpeger EUD, at forhold der ikke begrundes i virksomhedens ønske om en 

højere profit, men alligevel medfører en høj pris, skal dette ikke anses som urimelig. Objektive 

forhold, såsom en stigning i omkostningen grundet kundens specielle ønsker, vil retfærdiggøre 

den høje pris277. En virksomheds ønske er dog altid økonomisk vækst, hvilket sker på baggrund 

af en forøgelse af omsætningen (eller minimering af omkostningerne). Men 

domstolsafgørelserne signalerer, at dette ikke er et acceptabelt mål, hvis det går ud over 

forbrugerne.  Men udelukkende at kigge på objektive forhold er forkert i økonomisk forstand 

og strider imod profitmaksimeringsteorien. En begrænsning for virksomheden i at tjene flere 

penge medfører også, at virksomhedens incitamenter til at agerer på markedet formindskes. 

Det er de høje profitter, der er tiltrækkende for virksomheden til at etablere sig på nuværende 

eller fremtidige markeder. 

 

En begrænsning på omfanget af profitten vil medføre:  

Nye indtrængende virksomheders incitament til at investere vil reduceres betydeligt. 

Markeder der ikke står overfor høje indgangsbarriere vil tiltrække nye virksomheder pga. de 

høje profitter. Derfor vil markedskræfterne i sidste ende svække den dominerende virksomheds 

position og reducere prisen278.  Hvis myndighederne ødelægger denne proces ved at blande sig, 

                                                             
275 Jf. præmis 42 i SACEM dommen. 
276 Jf. præmis 17 i Sirena dommen. 
277 Jf. præmis 166 i PEM dommen. 
278 Jf. Artikel “Excessive Pricing in Competition Law: Never say Never” af Massimo Motta & Alexandre de Streel, 
side 17. 
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vil det på kort sigt være gavnligt, hvorimod det på lang sigt vil være ødelæggende, fordi man 

har hindret indgangen til markedet, som ellers ville have fundet sted. Det vil i sidste ende også 

skade forbrugerne, da de ikke vil kunne substituere væk fra den dominerende virksomheds 

produkt, som derfor vil forblive dyr279. Ydermere vil den manglende indtrængen på markedet, 

ikke muliggør et bredt produktsortiment.   

 

Den dominerende virksomheds incitament til at investere vil falde drastisk, da de høje priser 

og den høje profit er en belønning for virksomheden for dens investering og risikotagning280. 

Investering er speciel vigtigt i de dynamiske markeder281.  

En virksomhed vil kun vælge at investere og innovere, hvis den kan få dækket disse 

omkostninger og få en belønning for dem. Selvom en indblanding kan have en positiv effekt ex 

post, vil det dog have en negativ effekt på hele økonomien ex ante, netop fordi virksomhedernes 

forventede afkast vil blive formindsket og dermed vil investeringerne falde282. Når 

investeringer falder, vil innovationen også falde, som i sidste ende også skader forbrugerne, da 

disse ikke vil blive introduceret til varer med bedre kvalitet.   

3.6.  Prisens størrelse ved Excessive Pricing: 

De juridiske retningslinjer har ikke klarlagt hvor høj prisen skal være før denne bliver anset 

som urimelig. Det eneste virksomhederne kan være sikker på er, at såfremt de vælger at sætte 

prisen over de marginaleomkostninger kan prisen godt blive anset som urimelig. I United 

Brands dommen mente Kommissionen, at der var op til 100% forskel mellem de opkrævede 

priser fra forbrugere i Danmark, Tyskland, Nederlandende og BLØU i forhold til de irske 

kunder. Endvidere var der en prisforskel på 30-40 % mellem de mærkede bananer og ikke 

mærkede bananer, som ifølge Kommissionen var urimelig høj283. De mente, at en 

prisnedsættelse på 15 % kunne afhjælpe problemet284. Modsætningsvis kan man sige at en 

prisforskel mellem 15 – 25 % kunne accepteres af Kommissionen. 

                                                             
279 Jf. Artikel “Excessive Pricing in Competition Law: Never say Never” af Massimo Motta & Alexandre de Streel, 
side 18. 
280 Jf. Artikel “Excessive Pricing in Competition Law: Never say Never” af Massimo Motta & Alexandre de Streel, 
side 17. 
281 Jf. Artikel “Staying safe – dominant firms’ Pricing decisions in industries where high prices do not attract 
entry” af Louise du Plessis & Lizél Blignaut, side 13. 
282 Jf. Artikel “Excessive Pricing in Competition Law: Never say Never” af Massimo Motta & Alexandre de Streel, 
side 18. 
283 Præmis 239-240 i United Brands dommen. 
284 Ibid præmis 241. 
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EUD konkluderede dog, at prisforskellen mellem United Brands Company og dens 

konkurrenter blot var på 7 %, hvilket ikke var urimelig høj285.  

I British Leyland dommen var den opkrævede pris af typeattesten af venstrestyrede køretøjer 

6 gange større i forhold til de højrestyrede køretøjer. Kommissionen mente, at selv en pris der 

var 4 gange højere end den normale pris var utvivlsom urimelig høj286. I DPAG afgørelsen var 

en pris der var 25 % over gennemsnitsomkostninger urimelig ifølge Kommissionen287. Man 

kan hermed påvise, at der ikke er klare retningslinjer på området.  

EUD mener, at prisen skal stå i rimelig forhold til den økonomiske værdi af ydelsen, men i den 

økonomiske del har jeg klarlagt at en ydelses økonomiske værdi ikke kun kan defineres som 

produktionsomkostninger, men at man bør tage de immaterielle værdier med i betragtning. Det 

gør, at den økonomiske teori ikke kan opstille klare retningslinjer for hvor høj en pris skal være 

for at denne kan anses som urimelig høj. Juridisk set er en pris altid høj, men ikke nødvendigvis 

excessive, såfremt den er over MC, hvilket ikke er tilfældet i økonomisk øjemed.  

3.7. Excessive Pricing i USA: 

I USA er der 3 store førende lovgivninger, der regulerer konkurrenceretten, nemlig Clayton act 

(1914), Federal Trade Commission Act (1914) og Sherman Act (1890). Ingen af disse regulerer 

problemstillinger der vedrører udnyttende adfærd. Derfor er det ikke forbudt at opkræve høje 

priser af forbrugere i USA. Man tror ikke på, at høje priser bør kontrolleres af myndighederne, 

da markedet af egen drift vil ”rette” prisen, fordi høje priser vil tiltrække flere virksomheder288. 

Sherman Act forbyder kun ekskluderende adfærd, der skaber eller bibeholder monopolmagten, 

men ikke erhvervelsen eller udnyttelsen af denne. I sektion 2 i Sherman Act er det blevet 

klarlagt, at det ikke er en forbydelse at have en monopolmagt. Hvis virksomheden derimod 

anvender illoyale metoder til at konkurrere vil dette krænke loven289. Selv Federal Trade 

Commission Act, der inkorporerer begrebet urimelig i konkurrenceretten understøtter dette og 

vedrører kun "illoyale metoder til konkurrence". I en Højesteretssag mellem US og American 

Can Co ET AL, der vedrører American Can Companys misbrug af dens dominerende stilling, 

ved at begrænse handlen for beholdere mellem staterne, har Højesteretten udtalt i 

konklusionen:  

                                                             
285 Ibid præmis 266. 
286 Præmis 36 i British Leyland dommen. 
287 Punkt 166 – 167 i DPAG afgørelsen.  
288 Jf. artikel “Staying safe – dominant firms’ Pricing decisions in industries where high prices do not attract 
entry” af Louise du Plessis og Lizél Blignaut, side 5.  
289 Side 633 I Industrial organization. 
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”If it be true that size and power, apart from the way in which they were acquired, or the 

purpose with which they are used, do not offend against the law (...)290”. 

I henhold til denne udtalelse klarlægger Højesteret, at det er selve erhvervelsen og formålet 

med anvendelsen af denne markedsmagt der kan være ulovlig. De mener ikke, at det er ulovligt 

at have en betydelig markedsmagt og have en stor virksomhed. Heller ikke relaterede 

fænomener, såsom stor markedsandel, monopolprissætning og begrænset udbud, som ikke er 

blevet opnået ved konkurrencebegrænsende midler, er reguleret291. Det er således ikke ulovligt 

i USA at opkræve, hvad man i EU kalder, urimelige høje priser. Man har mulighed for at sætte 

spørgsmålstegn ved selve erhvervelsen af den dominerende stilling, hvilket strider imod de 

EU-retlige regler. Dog har man i EU valgt at gøre dette i Rambus sagen, hvor man har 

konstateret at selve erhvervelsen af den dominerende stilling var i strid med art. 102 TEUF, 

hvilket kan tyde på, at EU også stiler mod USA’s fremgangsmåde.  

3.8. Myndighedsindblanding: 

De europæiske myndigheder er klare interventionistisk til forbydelsen af urimelige høje priser, 

for at beskytte forbrugerne og konkurrencen i det indre marked292. Men Kommissionen 

klarlægger dens formål med udtalelsen293: 

“However, the Commission in its decision-making practice does not normally control or condemn the 

high level of prices as such”. 

Denne udtalelse strider imod EUD’s opfattelse af ydelsens rimelighed, nemlig at: 

” "Den opkrævede pris står ikke i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede 

ydelse294”. 

Ifølgde denne udtalelse og metoderne går EUD indirekte ind for at kontrollere de høje priser 

ved at sammenligne prisen med forskellige markeder, omkostninger osv. En grundig analyse 

af metoderne, viser to åbenlyse problemer. Metoderne er hverken objektive eller efficiente, 

som ifølge Evan & Padilla (2005), en lovgivning bør være295.   

                                                             
290 United States v. American Can Co., 230 F. 859, 901-902 (D. Md. 1916), appellet blev afvist, 256 U.S. 706 (1921). 
291 Jf. artikel “Monopoly Pricing as an antitrust offense in the U.S. and the EC: Two systems of belief about 
monopoly?” af Michal S. Gal, 2004, side 5. 
292 Jf. Communication from the Commission Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying 
Article 82 EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings, COM (2008), 3. December 
2008, punkt 7. 
293 Jf. afsnit 2.1. 
294 Jf. præmis 250 i United Brands dommen. 
295 Jf. artikel “Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules” af David S. Evans & A. Jorge 
Padilla, 2005, side 110. 
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Objektiviteten mangler ved selve ordlyden af art. 102, litra a TEUF, der ikke definerer hvad 

der forstås af en urimelig høj pris. Ved metoderne mangler der objektivitet, da forholdene i 

markederne er anderledes og analyserne ikke er foretaget med ensartet grundlag. I alle 

dommene har EUD handlet vilkårligt, der er baggrunden for, at der er så mange metoder der er 

opfundet. I forhold til efficiensen afsløre metoderne, at ved mangel af en enkelt faktor, vil man 

kunne fejlkonkludere. Det vil resultere i en inefficient allokering, herunder en begrænsning af 

den dynamiske effektivitet. En begrænsning som i sidste ende vil skade forbrugerne, som EUD 

ønsker at beskytte.  

I og med, at der ikke er objektivitet eller effektivitet på området, er det også nemmere for EUD 

at fejldømme og/eller fejlfrifinde. Begge typer af fejl vil medføre en høj omkostning for 

samfundet, enten i forhold til manglende udbydelse af varen eller en vedvarende betaling af en 

høj pris. Ifølge Motta & de Streel (2007) vil fejldømmelse dog være dyrere for samfundet, da 

dette vil medføre en lavere incitament til at investere og innovere. Samtidig vil en frifindelse 

være at foretrække, da den kun vil resultere i en inefficient allokering296. Endvidere foreslår 

Motta & de Streel (2007) en 4-leddet test, der kan retfærdiggøre en indblanding. Ifølge dem 

skal der være tale om (1) høje og vedvarende indgangsbarriere der leder til en monopol magt, 

(2) denne monopol skal være opstået pga. eksklusive og specielle rettigheder, (3) der skal være 

manglende midler til at eliminere indgangsbarriere og (4) manglende industriregulerende 

myndighed297. 

I den juridiske del kan man se, at EUD har i alle dommene konkluderet tilstedeværelsen af en 

dominerende stilling, samtidig med at disse var pga. de nationale myndigheders tildeling af 

eksklusive rettigheder. Disse eksklusive rettigheder medførte selvfølgelig, at der ikke var 

adgang til markedet og ingen sektorregulerende myndighed. Selvom kravene i Motta & de 

Streel (2007)’s forslag har været tilstede, har EUD alligevel ikke valgt en sanktion med en 

afskrækkende effekt. Baggrunden for dette er, at EUD ikke ved hvad man skal stille op med 

problematikken samtidig med, at man ikke vil miste muligheden for at beskytte forbrugerne. 

Jeg synes ikke, at der er nogle metoder der kan retfærdiggøre en indblanding på markedet. For 

det første vil markedskræfterne selv finde frem til deres ligevægt, hvis markedet er i 

konkurrence. En intervention vil på kort sigt medføre et fald på dødvægtstabet, men på længere 

sigt vil det skade markedet. En intervention vil begrænse potentielle konkurrenter i at træde ind 

                                                             
296 Jf. artikel “Excessive Pricing in Competition Law – Never say Never?” af Massimo Motta & Alexandra de Streel, 
The Pros and Cons of High Prices. Swedish Competition Authority, 2007, side 18. 
297 Ibid, side 14. 
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i markedet og virksomheden vil ikke maksimere efficiens, fordi den ikke kan få højere profit 

ud af det298. For det andet, vil en konkurrencemyndighed teoretisk statuere excessive pricing, 

men vil i praksis skabe problemer. Omkostninger, som myndighederne ikke kender til, kan 

reflektere omkostningerne for virksomheden, som ikke vil blive inddraget. For det tredje 

skyldes excessive pricing problematikken, at de nationale myndigheder giver eksklusive 

rettigheder. Det er således dem der begrænser markedet og skaber problematikken for EU. I 

denne henseende er det mærkeligt, at EUD vælger at indblande sig og korrigere markedet med 

en metode, der ikke er efficient. Istedet bør EUD enten at forbyde uddelegeringen af eksklusive 

rettigheder ellers bør de nationale myndigheder ex ante korrigere priserne. De virksomheder 

der derefter vil være tilbage på markedet, vil være de mest efficiente. Dette vil både medfører 

fald i transaktionsomkostninger (Kommissions- og retssagsomkostninger) og en ende på sager 

med fejlbedømmelser. Endvidere vil det medføre en harmonisering på området i forhold til US 

retssikked for virksomheder. Dette indebærer, at manglende klare retningslinjer for excessive 

priving problematikken, kan denne usikkerhed også føre til, at virksomheder mister 

incitamentet til at investere. Usikkerheden gør nemlig, at virksomhederne ikke er i stand til at 

vide hvor høj en pris de må opkræve og dermed om det er profitabelt at investere.   

 

Istedet for at fokusere på de høje priser bør myndighederne fokusere på hvordan virksomheden 

har tilegnet sig den dominerende stilling, som Kommissionen har gjort i Rambus sagen. Hvis 

virksomheden har anvendt ulovlige midler bør myndighederne gribe ind overfor selve 

erhvervelsen istedet for de høje priser. Endvidere er det mest sandsynligt at virksomhederne 

får markedsmagt til at opkræve høje priser pga. indgangsbarriere299. Myndighederne 

bør dermed fokusere på hvorfor der er indgangsbarriere og afhjælpe dette. Man vil bl.a. 

afhjælpe problemet ved at tildele eksklusive rettigheder til flere virksomheder på en gang, så 

man kan oprette et konkurrencemarked istedet for monopol.   

 

Hvis markedet til gengæld er præget af høje indgangsbarriere fordi monopolisten har gjort det 

muligt at denne kan bevare eller styrke sin markedsmagt, bør det være aktuelt for 

myndighederne at blande sig i markedet300. Men denne indblanding burde kun fokusere på det 

aktuelle problem, altså en genetablering af konkurrencen på markedet istedet for at tvinge 

virksomheden til at sætte priserne ned. Indgangen til markedet kan også være fuldstændig 

                                                             
298 Jf. Artikel “Excessive Prices Within EU Competition Law” af Liyang Hou, 2011, side 48. 
299 Jf. bogen “Competition Policy – Theory and Practice” af Massimo Motta, 2009, side 121. 
300 Jf. bogen ”Competition Policy – Theory and Practice” af Massimo Motta, 2009, side 25 
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lukket, fordi de nationale myndigheder uddelegerer eksklusive rettigheder til visse 

virksomheder. Dette ville også retfærdiggør en indblanding fra myndighedernes side, da der 

ikke er mulighed for at markedet kan komme i ligevægt af sig selv301. 

3.9. Konklusion: 

Baggrunden for, at EU ikke vil slippe muligheden for at gribe ind overfor udnyttende adfærd, 

beror på en angst for at lade forbrugerne stå ubeskyttet hen. Kommissionen har i årsrapporten 

fra 1994 påpeget, at man bør tage de økonomiske aspekter med i betragtning ved vurdering af 

tilstedeværelsen af excessive pricing problematikken. EUD mener, at priser der er over MC 

altid er høje, men ikke nødvendigvis urimeligt. Derfor har EUD og Kommissionen opstillet en 

række metoder til at vurdere prisens rimelighed ud fra en økonomisk analyse. 

Metoderne indebærer en analyse af produktionsomkostninger og salgsprisen, for dermed at 

vurdere profittens rimelighed. Endvidere indebærer de en sammenligning med konkurrenternes 

priser og varens substitutter. Men metoderne forstærker uklarheden på området, både fordi 

økonomisk teori ikke giver en klar definition af en rimelig pris og fordi den anbefaler at man 

skal tage flere faktorer i betragtning. Man kan altså ikke udelukkende anvende kriterierne uden 

at inddrage andre faktorer, for at vurdere om en pris er urimelig høj. Metoderne er derfor ikke 

tilstrækkelige til at anvende i praksis. Selvom man dog vælger at følge den økonomiske teori 

og tager alle faktorer i betragtning, sker vurderingen ikke på et ensartet grundlag, som EUD 

kræver. Derfor er de opstillede metoder ikke økonomisk rationelle, fordi de hverken 

understøtter objektivitet ej heller effektivitet. Manglende på disse fører til, at EUD enten 

fejldømmer eller fejlfrifinder virksomhederne, som også er forbundet med høje omkostninger. 

Metodernes ubrugelighed medfører både uklare retningslinjer og retsussikkerhed for 

virksomhederne, som medfører fald i den økonomiske vækst. 

 

For at komme excessive pricing problematikken til bunds, bør EUD i samarbejde med de 

nationale myndigheder, ikke indrømme virksomheder eksklusive eller specielle rettigheder. 

Hvis de alligevel ikke kan standse det, bør de sætte en øvre grænse ex ante for prisen, for at 

undgå en indblanding senere hen. Dette vil også skabe en større retssikkerhed og en øgning i 

økonomisk vækst. Ydermere kan EU vælge at sætte spørgsmålstegn ved erhvervelsen af den 

dominerende stilling og fokusere på ekskluderende adfærd, som USA. Dette vil både eliminere 

excessive pricing problematikken og skabe en harmonisering mellem EU og USA. 

                                                             
301 Jf. Motta & de Streel (2007) anbefalinger i samme afsnit. 
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