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Underskrift



Executive Summary

The topic for this thesis is private actions for damages due to an infringement of article 101 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The thesis is based on the ruling C-

557/12 Kone from the Court of Justice of the European Union (CJEU).C-557/12 Kone concerned a 

situation in Austria in which the company ÖBB-Infrastruktur AG had payed higher prices to a non-

cartel member due to the illegal practices from the cartel. The CJEU came to the conclusion in the 

case, that a national rule prohibiting the right for any individual to claim compensation for harms 

suffered from a cartel is against the full effectiveness of article 101 TFEU, even in the case of no 

contractual relationship between the two parties. The situation were the illegal practice of a cartel 

leads to higher market prices of also non-cartel members is referred to as umbrella pricing. Even 

though the CJEU in is ruling made it clear that any individual has the right to claim compensation 

from umbrella pricing, the Court left some obscurity regarding the conditions necessary for prove of

causality. 

In 2014 the European Commission issued Directive 2014/104/EU of the European Parliament and 

of the Council on certain rules governing actions for damages under national law for infringements 

of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. The purpose of 

the directive is harmonization of the national rules governing actions for damages and to ensure 

effective private enforcement of competition law. 

The purpose of this thesis is an analysis of umbrella pricing considering the ruling in Kone and the 

new directive on private action for damages. The analysis of C-557/12 Kone focuses on the 

challenges with regard to proving damages due to umbrella pricing, and whether the directive 

improves the incentive for the damaged part to sue for damages. Furthermore the thesis investigates 

the conditions necessary to facilitate umbrella pricing on a market with three players producing 

differentiated products, and how it is possible to have a cartel and a non-cartel member with in the 

same market. 

The thesis concludes, even though the ruling in Kone allows for customers of non-cartel members 

to pursue private actions for damages due to loss from umbrella pricing, it is still very unlikely there

will be a significant increase in umbrella claims, since the requirement for causality is still unclear. 
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Ord- og begrebsforklaring

Kommissionen Europa-Kommissionen 

Domstolen EU-domstolen 

Direktivet Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 

2014/104/EU af 26. november 2014 om visse regler 

for søgsmål i henhold til national ret angående 

erstatning for overtrædelse af bestemmelser i 

medlemsstaternes og Den Europæiske Unions 

konkurrenceret.    

Traktaten  Lissabontraktaten 

Umbrella pricing Hvor virksomheder, der ikke selv deltager i et kartel,

i ly af dette kartels ulovlige handlinger, så at sige 

under kartellets paraply, bevist eller ubevist, 

fastsætter deres egne priser højere, end de ellers ville

have haft mulighed for under konkurrencevilkår

Forkortelser

SMV Små og Mellemstore Virksomheder

TEUF Traktaten om den Europæiske Unions 

Funktionsmåde

EU  Den Europæiske Union
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1 – Emnevalg, problemstilling og metode

1.1 – Indledning

EU's konkurrencepolitik har som formål at sikre en effektiv konkurrence inden for det indre 

marked1.  Baggrunden for dette er, at et marked under konkurrence sikrer, at virksomheder, der 

opererer på markedet, presses til at være innovative, og effektive2. Derudover holder en effektiv 

konkurrence priserne nede, samt sikrer kunderne og dermed EU's borgere bedre produkter og 

ydelser3. 

En redskab, hvor med en effektiv konkurrence kan opretholdes, er sanktionering for overtrædelse af

konkurrenceretten sikret ved enten artikel 101 TEUF  eller artikel 102 TEUF, der omhandler 

henholdsvis forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og forbud mod misbrug af dominerende 

stilling.

EU-domstolens afgørelse i Courage og Crehan4 åbnede op for og lagde grundlaget for, at enhver 

kan påberåbe sig en overtrædelse af konkurrenceretten5, og at enhver kan kræve erstatning for tab 

som følge af en ulovlig aftale eller praksis6, også hvor vedkommende selv er medkontrahent til den 

ulovlige aftale eller praksis7. 

I den senere afgørelse Manfredi8 understregede EU-domstolen afgørelsen i Courage og Crehan som 

giver enhver, der har lidt skade som følge af en ulovlig aftale har ret til at kræve erstatning som 

følge af den ulovlige aftale eller adfærd9, og opstillede et krav om årsagsforbindelse10.

Den nærværende afhandling omhandler muligheden for civile søgsmål om erstatning for 

overtrædelse af TEUF artikel 101. Udgangspunktet for afhandlingen er en nyere afsagt dom11 fra 

1 Rapport fra kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og 

regionsudvalget - Beretning om konkurrencepolitikken 2013, 2014 COM 249, s. 2.

2 Europa-Kommissionen, 2012, httpec.europa.eu/competition/consumers/why_da.html.

3 Europa-Kommissionen, 2012, httpec.europa.eu/competition/consumers/why_da.html.

4 C-453/99 Courage og Crehan

5 C-453/99 Courage og Crehan, præmis 24.

6 C-453/99 Courage og Crehan, præmis 26.

7 C-453/99 Courage og Crehan, præmis 24.

8 C-295/04 – C-298/04 Manfredi m.fl. 

9 C-295/04 – C-298/04 Manfredi m.fl., præmis 60.

10 C-295/04 – C-298/04 Manfredi m.fl., præmis 63.

11  C-557/12 Kone AG m.fl.
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EU-domstolen, hvor der refereres til umbrella pricing. Afgørelsen har slået fast, at nationale regler 

ikke må være til hinder for, at også kunder af ikke-kartelmedlemmer kan opnå erstatning for skader 

lidt som en følge af et kartels ulovlige adfærd.     

Der tales om umbrella pricing, når virksomheder, der ikke selv deltager i et kartel, i ly af dette 

kartels ulovlige handlinger, så at sige under kartellets paraply, bevist eller ubevist, fastsætter deres 

egne priser højere, end de ellers ville have haft mulighed for under konkurrencevilkår12 

Fig. 1 illustrere erstatningssøgsmål ved umbrella pricing som i C-557/12 Kone AG m.fl. og 

hvorledes denne sag adskiller sig fra tidligere sager om erstatningssøgsmål fra direkte kunder13.

12  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis 2.

13 Sagerne C-453/99 Courage og Crehan og C-295/04 – C-298/04 Manfredi m.fl.

7/89



1.2 – Emnevalg

EU-domstolen afsagde den 5. juni dom i sagen C-557/12 Kone AG m.fl. mellem på den ene side 

elevatorproducenterne Kone AG, Otis Schindler Augzüge und Farhtreppen GmbH og Thyssenkrupp

Augzüge GmbH og på den anden side ÖBB-Infrastruktur. Sagen omhandlede, hvorvidt EU-retten, 

nærmere bestemt artikel 101 TEUF,  tillader, at enhver kan forlange erstatning af deltagerne i et 

kartel, som vedkommende ikke har handlet direkte med, på baggrund af en udenforstående 

leverandørs deraf forhøjede priser. Afgørelsen slog fast, at et medlemsland ikke må udelukke, at 

kunder af ikke-kartelmedlemmer kan søge erstatning fra kartelmedlemmer for de skader, kunderne 

er pådraget. Det er derfor interessant at se på, hvad det nærmere kræver, for at kartelmedlemmer 

kan ifalde et sådant erstatningsansvar, og hvilken indflydelse dommen kan have på 

konkurrenceretten. 

EU Kommissionen har i 2014 udsendt et ny direktiv, ”Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om 

visse regler for søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af 

bestemmelser i medlemsstaterne og Den Europæiske Unions konkurrenceret”, der skal forbedre 

vilkårene for skadelidte, der ønsker at anlægge en civil retssag mod kartelmedlemmer for at opnå 

erstatning for de skader, kartellet eller en virksomheds misbrug af dominerende stilling har pålagt 

dem. Som en følge af dette er det interessant, hvordan direktivet påvirker de krav, der stilles, for at 

der kan ifalde erstatningsansvar, og hvorvidt direktivet vil have en positiv effekt på mængden af 

civile erstatningssøgsmål.

På et marked med umbrella effekt er det i sagens natur ikke alle virksomheder, der deltager i 

kartellet. Enkelte virksomheder vil have holdt sig uafhængige, og alligevel har kartellet kunnet 

opretholde sine priser. Hvorfor dannes karteller, og hvilke bevæggrunde ligger der bag dannelsen af 

et kartel, er interessant at få belyst. 

 

Min problemformulering vil bygge på ovenstående betragtninger. 

1.3 – Problemformulering

En analyse af Kone-dommen og umbrella pricing med udgangspunkt i EU-domstolens afgørelser 

om privat håndhævelse og det nye direktiv.
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1.3.1 – Den juridiske del fokuserer hovedsageligt på, hvad der kræves, for at kartelmedlemmer kan

ifalde erstatningsansvar over for ikke-kartelmedlemmers kunder. Herunder også hvilke udfordringer

der ligger i at påvise et erstatningsansvar.

1.3.2 – Den økonomiske del har til formål at påvise, under hvilke forhold et kartel ville kunne 

formes, samt hvornår en virksomhed vil deltage i kartellet eller forblive uafhængig. Herunder hvilke

betragtninger en virksomhed må formodes at have.

1.3.3 – Den Interdisciplinære del har til formål at besvare, hvorvidt erstatning for umbrella pricing

hænger sammen med EU's mål om at modvirke konkurrencefordrejende aftaler  i form af karteller.. 

Derudover vil jeg analysere om det nye direktiv forstærker denne effekt yderligere.

Jeg vil nærmere bestemt besvare nedenstående spørgsmål 

 Hvilken effekt kan det have, at kartelmedlemmer også kan gøres ansvarlig for 

udenforstående virksomheders kunders tab?

 Hvilke overvejelser kan man forvente, at virksomheder gør sig, før de indtræder i et kartel? 

1.4 – Metode og synsvinkel 

1.4.1 – Juridisk metode

Som retsvidenskab i den juridiske del af mit projekt vil jeg tage udgangspunkt i den retsdogmatiske 

analyse. En retsdogmatisk analyse omhandler en udledning af, hvad der er gældende ret. Gældende 

ret er også kaldet de lege lata og er udtryk for det resultat, en domstol vil komme frem til ved 

anvendelsen af retskilderne og den retsdogmatiske analyse14. For at sikre validiteten af den juridiske

analyse er det vigtigt, at man følger en bestemt rækkefølge i gennemgangen af retskilderne, så andre

ved en efterprøvelse vil nå frem til samme resultat. Retskilderne i en juridisk analyse er som 

følger15:

1) Regulering

2) Retspraksis

3) Retssædvaner

4) Forholdets natur

14 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 24.

15 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 27.
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Rækkefølgen af retskilderne skal ikke forstås som en rangorden, alligevel kan der indenfor de 

enkelte retskilder være tale om en prioritering16. 

I denne afhandling vil det primært være regulering og retspraksis, der er omdrejningspunktet.  

Indenfor EU-retten omhandler regulering som oftest forordninger og direktiver. De to typer 

regulering er begge at anse som sekundær regulering, hvor traktaten er den primære regulering17. 

Forordninger skal følges til punkt og prikke og gælder umiddelbart i medlemsstaterne18. Direktiver 

giver derimod medlemsstaterne en vis frihed i forhold til, hvordan de implementeres, og de udstedes

med en frist til medlemsstaterne for implementeringen19. 

Retspraksis dækker over afgørelser fra EU-domstolen. Afgørelser fra EU-domstolen er bindende for

medlemsstaterne20. Afgørelser fra EU-domstolen udspringer traditionelt af en fortolkning af et 

retsforskrifts formål21.

Hvor den retsdogmatiske analyse er en retsvidenskab, der udleder den gældende ret, er 

retsfilosofien i stedet en analyse af retsvidenskaben22.  Den retsfilosofiske vinkel på den 

retsdogmatiske analyse vil være retsrealismen, som udtrykt af Alf Ross23. Retsrealismen 

karakteriseres ved at klarlægge og analysere retskilderne med henblik på at udlede gældende ret. 

Retsrealismen forsøger at forme retsvidenskaben som en egentlig videnskab og derved at opstille en

hypotese, der kan verificeres ved domstolene. Alf Ross skelner i sin analyse mellem 

retsdogmatikken og retspolitiken, hvad der er de lege lata eller gældende ret, og hvad der er de lege 

ferenda, det vil sige loven, som den bør være24.  I min afhandling vil jeg komme med enkelte 

synspunkter angående, hvordan retten burde have været udformet, særligt i forbindelse med min 

gennemgang af direktivet. 

16 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 28.

17 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 125.

18 Peter Blume, 2011, s. 204.

19 Blume, 2011, s. 204.

20 Blume, 2011, s. 245.

21 Blume, 2011, s. 245.

22 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 232.

23 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 308.

24 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 317.
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Jeg vil i min gennemgang analysere både retspraksis og regulering fra skadelidtes synspunkt. Det 

vil sige, hvorvidt retspraksis og regulering forbedrer skadelidtes retsstilling.  

1.4.2 – Økonomisk metode

Den økonomiske metode vil tage udgangspunkt i den neoklassiske mikroøkonomiske teori25. 

Neoklassisks teori tager udgangspunkt i rationelle virksomheder og forsøger derudfra, at forklare de

valg, der foretages26. 

Jeg vil ikke tage udgangspunkt i noget empire eller selv fremkomme med empiri. I stedet vil jeg 

gennem en deduktiv27 analyse gøre brug af standard økonomiske argumenter fra mikroøkonomien. 

Udfra økonomiske argumenter fra mikroøkonomien vil jeg komme frem til at opstille en model for, 

under hvilke forhold et kartel vil kunne dannes. 

I min gennemgang af, under hvilke forhold et kartel vil dannes, og hvorvidt umbrella pricing er 

muligt, vil jeg påtage mig den potentielle karteldeltagers synspunkt. 

1.4.3 – Interdisciplinær metode

I den interdisciplinære del vil jeg holde mine betragtninger fra den juridiske del op mod 

betragtningerne fra den økonomiske del. Derved vil jeg kunne fremdrage argumenter og 

betragtninger for, hvorledes dannelsen af karteller vil blive påvirket af nyere retspraksis samt 

regulering. Der er tale om en retsøkonomisk analyse28, hvor jeg udfra mikroøkonomien gennemgår 

retspraksis og regulering som styringsmekanismer29. 

Min gennemgang af den interdisciplinære del vil bære præg af at en samfundsøkonomisk 

synsvinkel. Analysen bygger på, hvad der er mest efficient for samfundsøkonomien. Dette vil ske 

på baggrund afsimple cost-benefit argumenter for hvorvidt retspraksis og regulering har en 

indvirkning på dannelsen af karteller. 

25 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 439.

26 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 439.

27 Knudsen, 1994, s. 57.

28 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 439.

29 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 440.
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1.6 – Afgrænsning

1.6.1 – Juridisk afgrænsning

II den juridiske del vil jeg udelukkende se på konkurrenceretten fra et EU-perspektiv og holde mig 

fra at gå ind i, hvilke regler der specifikt gælder i de enkelte medlemslande, for at der kan ifalde 

erstatningsansvar. Jeg beskæftiger mig altså hovedsageligt med den internationale ret i form af EU-

retten og holder mig fra at gå nærmere ind i den nationale ret30. 

 

Afhandlingen omhandler retten til at kræve erstatning for skade som følge af en overtrædelse af 

konkurrenceretten, og jeg vil derfor have mit fokus på mulighederne for private erstatningssøgsmål 

og ikke på, hvornår der foreligger en overtrædelse af konkurrenceretten. Jeg beskæftiger mig derfor 

med privatretten og ikke den offentlige ret31. I min gennemgang vil jeg derfor som udgangspunkt gå

ud fra, at der allerede foreligger en overtrædelse af konkurrenceretten, og at overtrædelsen er bevist 

ved en tidligere retsinstans. Dette betyder, at jeg ikke kommer nærmere ind på, hvad der kræves for 

at påvise en overtrædelse af konkurrenceretten.

Ved overtrædelser af konkurrenceretten henviser jeg til forbuddet mod konkurrencebegrænsende 

aftaler som omhandlet i artikel 101 TEUF, og det vil forholdsvist være artikel 101, der har mit fokus

og ikke artikel 102 TEUF. Jeg har mit fokus på overtrædelser af konkurrenceretten i form af 

karteller, som de forstås i henhold til artikel 101 TEUF og Direktivets artikel 2, stk. 14.  Det gælder 

for hele opgaven, at jeg hovedsageligt vil forholde mig til de situationer, hvor der er tale om et 

kartels konkurrencebegrænsende adfærd i form af overpriser, som det også beskrives i 

Kommissionens vejledning til tabsopgørelse32.

Hvad angår sanktionering for overtrædelse af konkurrenceretten beskæftiger jeg mig udelukkende 

med erstatning som i Direktivets artikel 2. stk. 5 og holder mig fra at komme omkring andre former 

for sanktionering.  

I min gennemgang af Direktivet vil jeg ikke komme omkring alle dele ligeligt og vil tillade mig at 

gennemgå enkelte dele overfladisk eller springe over dem, såfremt jeg ikke finder det relevant for 

30 Blume, 2011, s. 68.

31 Blume, 2011, s. 67.

32 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten om 

den europæiske unions funktionsmåde, 2013 SWD 205, s. 13, pkt. 21.
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min problemformulering. Det vil fremgå nærmere af gennemgangen, hvilke dele jeg ikke inddrager 

i større omfang. Jeg vil derudover ikke beskæftige mig i større grad med samarbejdsprogrammer. 

Emnet vil udelukkende blive berørt overfladisk i min gennemgang af Direktivet.

Af hensyn til afhandlingens omfang vil jeg afgrænse mig fra at komme omkring, hvorvidt den 

udenforstående virksomhed kan blive erstatningsansvarlig. 

1.6.2 – Økonomisk afgrænsning 

Denne del omhandler de økonomiske betragtninger for indgåelse af karteller og incitamenter for 

henholdsvis at deltage i et kartel eller forblive uafhængig. Derfor vil jeg også udelukkende 

beskæftige mig med den industrielle økonomi eller mikroøkonomien i det omfang, det er relevant 

for en forståelse af disse incitamenter. Ud fra den industrielle økonomi vil jeg holde mig til at 

beskrive forholdene under henholdsvis Cournot- og Bertrand-konkurrence. 

Jeg vil endvidere kun gennemgå industriel økonomi i det omfang, det er relevant for en forståelse af

umbrella pricing.

Ved kartel forståes i denne afhandling en aftale eller samordnet praksis mellem to eller flere 

konkurrenter om at samordne deres konkurrencemæssige adfærd på markedet eller påvirke de 

relevante konkurrenceparametre gennem forskellige former for praksis.

Jeg vil ikke beskæftige mig med at bevise, hvorvidt eller hvorfor karteller er skadelige for 

samfundsøkonomien, men jeg vil i stedet tage udgangspunkt i, at dette er tilfældet og i stedet holde 

mig til at analysere, under hvilke forhold karteller formes. 

Mine beregninger vil være begrænset til at tage udgangspunkt i et marked med tre deltagere, der 

producerer differentierede varer.   

1.5 – Struktur 

Afhandlingen vil starte med en gennemgang af grundlæggende principper fra EU-retten, der er 

vigtige for den videre gennemgang af de relevante domme fra EU-domstolen og senere i min 

analyse af direktivet. Herefter vil jeg gå videre til at gennemgå og Kone- dommen samt bringe 

kommentarer og analyse af dommen.
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Jeg vil efterfølgende klarlægge den gældende ret med henblik på, hvad der nærmere bestemt kræves

for at opfylde retten til erstatning for tab som følge af et brud på artikel 101 TEUF. Gældende ret er 

interessant i lyset af det nye direktiv, da direktivet har en indvirkning på gældende ret.

I min analyse af direktivet33 vil jeg både komme omkring, hvordan direktivet generelt forbedrer 

muligheden for at søge erstatning for tab som følge af overtrædelser af konkurrenceretten, men også

mere specifikt hvorvidt direktivet forbedrer muligheden for erstatning for umbrella pricing. Min 

analyse vil løbende følge gennemgangen af direktivet. 

I den økonomiske del vil jeg inddrage den relevante mikroøkonomi med henblik på en generel 

forståelse for umbrella pricing og under hvilke forhold umbrella pricing vil kunne opstå.

Efterfølgende vil jeg gennemgå hvilke specielle forhold, der kan øge sandsynligheden for dannelsen

af karteller på et givent marked. 

Ud fra den mikroøkonomiske teori vil jeg bevæge mig videre mod at opstille modeller for, hvornår 

virksomheder vil indgå i karteller, samt hvilke incitamenter der er for den enkelte virksomhed, og i 

hvilke tilfælde disse incitamenter vil påvirke virksomhedens adfærd. Jeg vil gøre brug af en nash-

ligevægt under Cournot-konkurrence med heterogene produkter og et marked med 3 aktører. 

I den interdisciplinære del vil jeg inddrage de juridiske aspekter og holde det op i mod min 

konklusion i den økonomiske del. Det vil her hovedsageligt blive analyseret, om de inddragede 

domme og det nye direktiv vil få en indvirkning på hyppigheden af karteller ud fra virksomheders 

økonomiske betragtninger omkring risikoen for et erstatningssøgsmål. Der er således tale om en 

cost-benefit analyse.

1.6 – Kildekritik

I min gennemgang af direktivet har jeg taget udgangspunkt i den danske oversættelse, hvilket 

muliggør, at der kan være tale om enkelte oversættelser, der afviger fra det oprindelige direktivs 

33  Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/104/EU af 26. november 2014 om visse regler for søgsmål i henhold  

til national ret angående erstatning for overtrædelse af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske Unions 

konkurrenceret. 



14/89



præcise ordlyd og dermed kan føre til en misfortolkning af direktivet.   '

2 – Det juridiske aspekt

2.1 – Effektivitetsprincippet

Effektivitetsprincippet er et ud af en række af grundlæggende retsprincipper indeholdt i EU-retten34.

Princippet er anerkendt af Domstolen35 og er blevet brugt i flere afgørelser, heriblandt de mere 

kendte Francovich I36, Factortame37 og Palmisani38. Formålet med effektivitetsprincippet er at sikre 

Traktatens fulde virkning39. Nærmere bestemt må en national regel eller retspraksis ifølge 

effektivitetsprincippet ikke være udformet således, at den i praksis gør det umuligt eller urimeligt 

vanskeligt at udøve de rettigheder, der følger af Lissabontraktaten40.

Effektivitetsprincippet bliver ikke altid benævnt tydeligt i afgørelserne, men fremstår ofte lettere 

skjult41. Det ændrer dog ikke på, at det er et princip, der ofte bliver inddraget, når Domstolen skal 

tage stilling til et præjudicielt spørgsmål42. Især i sager om EU-borgeres rettigheder overfor de 

enkelte medlemsstater fremhæves effektivitetsprincippet ofte af Domstolen.

Effektivitetsprincippet kan delvist læses fra artikel 19 TEU, der lyder ”medlemsstaterne 

tilvejebringer den nødvendige adgang til domstolsprøvelse for at sikre en effektiv retsbeskyttelse på 

de områder, der er omfattet af EU-retten”. Endvidere støttes dette af artikel 4, stk. 3 TEU43, ”I 

medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer Unionen og medlemsstaterne hinanden og 

bistår hinanden ved gennemførelse af de opgaver, der følger af traktaterne”.

2.2 – Ækvivalensprincippet

Indenfor EU-retten henviser ækvivalensprincippet til forpligtelsen for medlemsstaterne til ikke at 

34 C-261/95 Palmisani v. INPS, præmis 28. 

35 C-33/76 Rewe v. Landwirtschaftskammer für das Saarland, præmis 5.

36 C-6/90 Francovich and Bonifaci v. Italien, præmis 34.

37 C-231/89 Factortame, præmis  20 og 21.

38 C-261/95 Palmisani v. INPS, præmis 27, 28 og 29.

39  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten om 

den europæiske unions funktionsmåde, 2013 SWD 205, s. 12, pkt. 17.

40  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten om 

den europæiske unions funktionsmåde, 2013 SWD 205, s. 12, pkt. 17.

41 C-33/76 Rewe v. Landwirtschaftskammer für das Saarland, præmis 5.

42 C-6/90 Francovich and Bonifaci v. Italien, C-231/89 Factortame v. C-261/95 Palmisani v. INPS.

43  Ashton og Henry, 2013, kpt. 1.01.
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behandle regler af EU-karakter mindre gunstigt end regler af national karakter44. 

Ækvivalensprincippet nævnes i adskillige domme, heriblandt Francovich-dommen45, angående et 

spørgsmål om privates ret til erstatning fra medlemsstaterne, hvor Domstolen i præmis 42 slår fast, 

at hvor der ”...ikke er udstedt EF-regler på området, tilkommer det hver enkelt medlemsstat i sin 

interne retsorden at udpege de kompetente retter og fastsætte procesreglerne for søgsmål med 

henblik på at sikre den fulde beskyttelse af borgernes rettigheder efter fællesskabsretten”46. 

Endvidere understregede Domstolen i den efterfølgende præmis 43, ”at de formelle og materielle 

betingelser i medlemsstaternes nationale lovgivning for erstatning af tab ikke må være mindre 

gunstige end de betingelser, der gælder for tilsvarende søgsmål på grundlag af national ret”47. 

På områder med manglende harmonisering mellem medlemslandene tjener ækvivalensprincippet 

sammen med effektivitetsprincippet som en ramme og retningslinje for den nationale håndhævelse 

af EU-retten48. Samlet er de to principper vigtige i sikringen af EU-borgernes muligheder for at 

forfølge de grundlæggende rettigheder49. Derfor ser man også ofte, at både effektivitetsprincippet og

ækvivalensprincippet inddrages i spørgsmål angående rettigheders direkte effekt50. 

2.3 – Direkte effekt

Det følger af sagen C-33/76 Rewe mod Landwirtschaftskammer für das Saarland, at det er op til de 

national domstole ”i mangel af fællesskabsbestemmelser... at udpege de kompetente retter og 

fastsætte procesreglerne for sagsanlæg til sikring af beskyttelsen af de rettigheder, som 

fællesskabsrettens direkte virkning afføder for de retsundergivne, idet disse regler dog ikke kan 

være mindre gunstige end de, der gælder for tilsvarende nationale søgsmål”51.

Rewe-dommen52 er interessant set i forlængelse af dommen C-127/73 BRT V. SABAM, hvor 

44  Jones og Sufrin, 2011, s. 1186.

45 C-6/90 Francovich and Bonifaci v. Italien

46 C-6/90 Francovich and Bonifaci mod Italien. Præmis 42.

47 C-6/90 Francovich and Bonifaci mod Italien. Præmis 43.

48 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten om 

den europæiske unions funktionsmåde, 2013 SWD 205, s. 8, pkt. 2. 

49  Jones og Sufrin, 2011 s. 1185.

50 Hvilket blandt andet kan ses i den nedenfor gennemgåede dom  C-577/12 Kone AG m.fl.

51 C-33/76 Rewe mod Landwirtschaftskammer für das Saarland. Præmis 5.

52 C-33/76 Rewe mod Landwirtschaftskammer für das Saarland.
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Domstolen afgør, at der eksisterer en direkte effekt horisontalt, hvorved private kan retsforfølge 

private og tillægger samtidig nationale domstole kompetencen til at træffe afgørelser i forbindelse 

med overtrædelse af artikel 101 og 102 TEUF. Dette ses blandt andet fra præmis 16: ”da 

forbuddene i artiklerne 85, stk. 1 (nu artikel 101 TEUF) og artikel 86 (nu artikel 102 TEUF) ifølge 

selve deres natur er egnede til at skabe umiddelbare virkninger i forholdet mellem private, 

fremkalder de nævnte artikler umiddelbart rettigheder for de retsundergivne, som de nationale 

domsmyndigheder skal beskytte”53. 

Sagen omhandlede et spørgsmål om SABAM's, der er et forfatter-, komponist- og forlæggerforbund

i Belgien, eventuelle misbrug af en dominerende stilling ved over for sine medlemmer at kræve 

overdragelse af ophavsrettigheder og samtidig kræve unødvendigt lange rettighedsaftaler. Belgishce

Radio en Televisie (BRT), der efterfølgende havde tegnet en kontrakt med enkelte af SABAM's 

medlemmer anlagde sagen ved den Belgiske domstol, der efterfølgende forelagde Domstolen de 

præjudicielle spørgsmål. Da Kommissionen senere selv startede en undersøgelse af 

omstændighederne appellerede SABAM den forelæggende rets præjudicielle spørgsmål med 

argumentet om, at den forelæggende ret ikke længere havde den nødvendige kompetence jf. 

forordning EØF nr. 17/62 (nu forordning EF 1/2003) artikel 9, stk. 3: ”Så længe Kommissionen ikke

har indledt nogen procedure i medfør af artiklerne 2, 3 eller 6, forbliver medlemsstaternes 

myndigheder kompetente til i henhold til traktatens artikel 88 (nu artikel 104 TEUF) at bringe 

bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 1, og artikel 86, i anvendelse, selv om de i artikel 5, stk. 

1, og artikel 7, stk. 2, fastsatte tidsfrister for anmeldelsen endnu ikke er udløbet”.

I præmis 17 svarer domstolen, ”at bestride de omtalte myndigheders kompetence i henhold til 

ovennævnte artikel 9 til at sikre denne beskyttelse ville være at fratage borgerne rettigheder, som 

hjemles dem ved selve traktaten”54. I den efterfølgende præmis 18 går Domstolen videre og siger, at

udtrykket ”medlemsstaternes myndigheder” i forordning 17, artikel 9, stk. 3 ”udelukkende refererer

sig til nationale myndigheder, hvis kompetence hidrører fra artikel 88”55 (nu artikel 104 TEUF). 

Domstolen understreger efterfølgende i præmis 20, at selv om udtrykket ”medlemsstaternes  

myndigheder” også dækker civile retter, fritager dette ikke eller afholder disse fra at træffe afgørelse

om overtrædelser af konkurrenceretten.

Det kan dermed tolkes af afgørelsen, at Domstolen understreger, at også en civil ret i 

medlemslandene besidder kompetencerne til at træffe afgørelser på spørgsmål om overtrædelser af 

53 C-127/73 BRT V. SABAM, præmis 16.

54 C-127/73 BRT V. SABAM, præmis 17.

55 C-127/73 BRT V. SABAM, præmis 18.
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konkurrenceretten, og derfor eksisterer der en direkte effekt også horisontalt.  

Ovennævnte er grundsten til privat håndhævelse af konkurrenceretten, da det åbner op for at private

ikke skal vente på en offentlig myndigheds afgørelse, men selv kan rejse et spørgsmål om privates 

overtrædelser af konkurrenceretten56. Senere har muligheden for privat håndhævelse ført til, at 

private kan føre erstatningssøgsmål mod privates konkurrencerets-overtrædelser57.

2.4 – C-557/12 Kone mfl.

Omhandlende en præjudicielle afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 101 TEUF.

2.4.1 – Sagens parter

Kone AG (herefter Kone), Otis GmbH (herefter Otis), Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, 

Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH og ThyssenKrupp Aufzüge GmbH på den ene side mod 

ÖBB-Infrastuktur AG(herefter ÖBB-Infrastruktur) på den anden side.

2.4.2 – Tvisten i hovedsagen

Selskaber Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler 

Liegenschaftsverwaltung GmbH og ThyssenKrupp Aufzüge GmbH var aktører på markedet for 

elevatorer og rullende trapper. I 2007 blev selskaberne af Kommisionen pålagt et bødekrav på i alt 

992 millioner euro. Bødekravet opstod på baggrund af, at selskaberne var fundet skyldige i at have 

overtrådt konkurrenceretten ved gennem et kartel siden1980'erne, at forsøge at opdele det relevante 

marked imellem dem, med henblik på at kunne hæve prisen i forhold til hvad de kunne have opnået 

på et marked under konkurrence. 

Ifølge den forelæggende ret har en tredjedel af aftalerne om opførsel af nye anlæg været genstand 

for kartellet. Ud af den tredjedel er det lykkedes kartellets deltagere at få tildelt to tredjedele af 

aftalerne. Den sidste tredjedel er gået til selskaber, der stod uden for kartellet. 

 

ÖBB-Infrastruktur var en aftager af elevatorer og rullende trapper. ÖBB-Infrastruktur havde blandt 

andet købt disse varer af virksomheder, der ikke deltog i kartellet. På baggrund af dette nedlagde 

selskabet alligevel et erstatningskrav på 1.839.239,74 euro og henviste til teorien om umbrella 

effects. ÖBB-Infrastruktur mente, at de selskaber de havde købt varer fra, og som havde stået uden 

56 Jones og Sufrin, 2013, s. 1185.

57 C-453/99 Courage og Crehan.
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for kartellet, alligevel havde hævet deres priser i ly af kartellet og dermed påført ÖBB-Infrastruktur 

et tab. 

Sagen er rejst i Østrig, og ifølge Østrigsk ret skal der være adækvat årsagsforbindelse mellem en 

hændelse og et tab, for at der kan i falde erstatningsansvar. Dette fandt den forelæggende ret ikke at 

være tilfældet, da der skal tages flere faktorer i betragtning udover markedsprisen, når en 

virksomhed fastsætter sine priser. Derudover skal den omtalte aftale være retstridig, hvilket den 

Østrigske ret heller ikke mente var tilfældet, da aftalen ikke omhandlede ÖBB-Infrastruktur og 

dennes leverandører og derfor ikke forvoldt ÖBB-infrastruktur en formueskade. 

 

2.4.3 – Det præjudicielle spørgsmål

Med henblik på det kontroversielle i at umbrella pricing kan give ret til erstatning for ikke-

karteldeltageres kunder, og tvivlen om hvorvidt en lov, der nægter dette, er i strid med 

effektivitetsprincippet, valgte den forlæggende ret at stille EU-domstolen følgende præjudicielle 

spørgsmål:

• Skal artikel 101 TEUF fortolkes således, at enhver kan forlange erstatning af 

karteldeltagere for den skade, som er blevet ham påført af en ikke-karteldeltager, som i ly af 

de forhøjede markedspriser hæver prisen på sine produkter mere, end han havde gjort uden 

kartellet (umbrella pricing), således at det af domstolen hævdede effektivitetsprincip kræver,

at dette tiltrædes i henhold til national ret?

2.4.4 – EU-domstolens bemærkninger

EU-domstolen bemærker indledningsvist, i præmis 21, og henviser samtidig til dommen Courage 

og Crehan, at den effektive virkning af artikel 101 TEUF vil blive begrænset, hvis individer, der er 

blevet påført en skade som følge af et kartels ulovlige adfærd, ikke har adgang til at kræve 

erstatning.

Derefter går domstolen videre og understreger i præmis 22, at jf. Manfredi-dommen har enhver ret 

til at kræve erstatning for en påført skade, så længe der kan påvises årsagsforbindelse mellem 

skaden og den ulovlige adfærd. Domstolen bemærker dog i præmis 24, at det er op til den enkelte 

medlemsstat at fastsætte regler for, hvornår der er tale om årsagsforbindelse. Sådanne regler må dog

ikke være i strid med ækvivalensprincippet eller effektivitetsprincippet jf. præmis 25. I forlængelse 
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af dette nævner domstolen, at skadelidte ÖBB-Infrastruktur har gjort gældende, at den lidte skade 

skyldtes kartellets ulovlige adfærd. Endvidere har ingen af parterne bestridt at umbrella pricing er et

reelt fænomen. Det bestrides udelukkende, at et erstatningskrav som i sagen er foreneligt med EU-

retten. 

I præmisserne 29 og 30 udleder domstolen, at en virksomhed uden for kartellet ved fastlæggelse af  

udbudsprisen højst sandsynligt vil betragte markedet og lade sin pris følge dette. Domstolen 

anerkender, at ikke-karteldeltageren agerer selvstændigt, men at markedsprisen må være ledende 

for, hvordan udbudsprisen fastsættes, og at årsagsforbindelse derfor godt kan udledes. I forlængelse 

af dette præciserer domstolen i præmis 33, at et nationalt krav om direkte årsagsforbindelse vil true 

artikel 101 TEUF's fulde virkning. Jf. præmis 34 kan en part opnå erstatning for en skade som følge 

af umbrella pricing, ”når det er godtgjort, at dette kartel alt efter omstændighederne i det konkrete 

tilfælde, herunder de særlige forhold på omhandlede marked, kunne have den konsekvens, at 

selvstændigt handlende trejdeparter har anvendt umbrella pricing, og at disse omstændigheder og 

særlige forhold ikke kunne ignoreres af medlemmerne af nævnte kartel”. 

Domstolen afviste Kone og Otis’ frembringelser om, at en erstatning som i denne sag vil have 

karakter af en straf, samt at risikoen for krav om erstatning vil afholde virksomheder fra at 

samarbejde med myndighederne. Domstolen konkluderede slutteligt, at artikel 101 TEUF er til 

hinder for en national retspraksis, der udelukker, at virksomheder kan gøres erstatningspligtige for 

skader som følge af umbrella pricing.

2.5 – Kommentarer til afgørelsen i C-557/12 Kone AG m.fl. 

Kone58 understregede, at enhver har ret til erstatning for tab som følge af en praksis eller aftale, der 

er i strid med artikel 101 eller 102 TEUF, også hvor der ikke eksisterer en kontraktlig forbindelse59, 

og fulgte i fodsporet fra Courage og Crehan60 samt Manfredi61. Domstolen udvidede begrebet 

enhver til også at omfatte ikke-kartelmedlemmers kunder, der har lidt tab som følge af et kartels 

konkurrencebegrænsende adfærd eller praksis62.

58 C-557/12 Kone AG m.fl.

59 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 33 og 34.

60 C-453/99 Courage og Crehan.

61  C-295/04 og C-298/04 Manfredi.

62 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 33 og 34.
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Ifølge generaladvokat J.Kokotts forslag til en afgørelse i Kone-dommen63 fremgår det af punkt 2, at:

”Der tales om umbrella pricing, når virksomheder, der ikke selv deltager i et kartel, i ly af dette 

kartels ulovlige handlinger, så at sige under kartellets paraply, bevist eller ubevist, fastsætter deres 

egne priser højere, end de ellers ville have haft mulighed for under konkurrencevilkår”.  

Kartelmedlemmernes konkurrencebegrænsende prisforhøjelse fører til en generel prisforhøjelse i 

markedet, der potentielt skader alle kunder også dem fra ikke-karteldeltagere64. Selvom nogen 

parter mener, at virksomheder træffer selvstændige beslutninger, og det derfor er underordnet at 

diskutere begrebet umbrella pricing i en juridisk kontekst65, er der dog bred enighed om, at umbrella

pricing er et reelt fænomen66. At umbrella pricing eksisterer som fænomen bakkes desuden op af en 

rapport fra 201367, hvor forfatterne kom frem til, at skaderne som følge af umbrella pricing under et 

kartel, der løb fra 2002 til 2005 på det tyske marked for skyllemiddel, beløb sig til 7,34 millioner 

euro. Det følger ligeledes af Kone-dommens præmis 28, at ingen af parterne har bestridt eksistensen

af mulige umbrella effekter som følge af et kartel. Selv om afgørelsen har modtaget noget kritik68, er

det ikke for domstolens anerkendelse af umbrella pricing. For det første bemærker flere kritikere, at 

dommen er ualmindelig kort69, hvilket i sig selv ikke er noget problem. Alligevel understreger det 

indtrykket af, som kritikere har påpeget, at domstolen forspildte en mulighed for at skabe øget 

klarhed70, og domstolen har ved sin afgørelse efterladt flere spørgsmål end svar71. 

Generaladvokaten fremlagde sin egen løsning angående umbrella pricing72 ved at foreslå, at man 

63  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott.

64 Hansberry, Hummer, Le Berre og Leclerc, 2014, s. 1.

65 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 14.

66 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 28.

67 Laitenberger og Smuda, 2013.

68 Peyer og Graells, 2014, http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html 

samt de Pablo og Colomo, 2014, http://chillingcompetition.com/2014/06/11/umbrella-pricing-case-c-55712-kone-or-

when-effectiveness-may-go-too-far-with-little-effective-consequences/ 

69 Peyer og Graells, 2014, http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html 

samt de Pablo og Colomo, 2014, http://chillingcompetition.com/2014/06/11/umbrella-pricing-case-c-55712-kone-or-

when-effectiveness-may-go-too-far-with-little-effective-consequences/.

70 Veen brink og Rusu, 2014, s. 110.

71 Veen brink og Rusu, 2014, s. 115.

72  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis  85.
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bevæger sig ”fra et rent teoretisk niveau til et bevisteknisk niveau”73. En løsning der støttes af 

andre74. Samtidig mener generaladvokat J.Kokott ikke, at man automatisk kan gøre 

kartelmedlemmer erstatningspligtige i forbindelse med umbrella pricing, men at det skal afgøres på 

baggrund af en omfattende bedømmelse fra sag til sag75. Domstolen følger dette synspunkt ved ikke

at komme med en konkret model til at afgøre, hvorvidt der er tale om umbrella pricing uden i øvrigt

at kommentere på generaladvokatens forslag til en løsning. I stedet nøjes domstolen med at forbyde 

en national regel, der udelukker umbrella pricing76. Umiddelbart kan det fremstå som en fornuftig 

løsning, men i kommentarer til afgørelsen har kritikere argumenteret for, at denne løsning 

yderligere kan afholde skadelidte fra at forfølge et erstatningskrav77. Ved at lade det afhænge af en 

vurdering fra sag til sag og ikke komme med en konkret model forbliver det stadig uklart for 

skadelidte, hvorvidt der kan opnås erstatning. 

EU-domstolen afviser en national regel, der udelukker umbrella pricing med henvisning til 

effektivitetsprincippet78. Dette, mener kritikere, er at tage princippet om effektivitet for langt79. 

Princippet blev allerede taget i brug i dommen Courage og Crehan80, men hvor det i Courage og 

Crehan udelukkende blev brugt til at slå fast, at erstatningskrav som følge af en overtrædelse af 

konkurrenceretten ikke kategorisk må afvises, bruges det i Kone i modstrid med 

ækvivalensprincippet81. Ækvivalensprincippet sikrer, som jeg har gennemgået i et tidligere afsnit, at

medlemsstaterne beskytter EU-rettigheder i samme grad som nationale rettigheder82. Dette 

medfører, at ækvivalensprincippet sikrer beskyttelse af EU-rettigheder uden at gå ind over den 

nationale processuelle retsautonomi83. Ved at afvise en national regel som i Kone, der opstiller et 

krav om adækvat årsagsforbindelse med begrundelse i effektivitetsprincippet84, glemmer domstolen 

73  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis  85.

74  Maier-Rigaud, 2014, s. 5.

75  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis 84.

76 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 37.

77 Peyer og Graells, 2014, http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html.

78 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 33.

79 Peyer og Graells, 2014, http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html 

samt  Veen Brink og Rusu, 2014, s. 108.

80 C-453/99 Courage og Crehan.

81 Peyer og Graells, 2014, http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html.

82 Se afsnittet 2.2 om Ækvivalensprincippet

83 Peyer og Graells, 2014, http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html. 

84 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 33

22/89

http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html
http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html
http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html
http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html


ækvivalensprincippet85. Dette på trods af, at domstolen tilskriver de nationale retsinstanser opgaven 

med at fastsætte regler for anvendelsen af begrebet årsagsforbindelse86. I østrigsk ret ligesom i andre

medlemslande er der et krav om direkte årsagsforbindelse87, men med sin afgørelse udelukker 

domstolen et sådan krav om direkte årsagsforbindelse88 og bryder ind i de nationale regler om 

årsagsforbindelse89 ved at opsætte betingelser for tilstrækkelig direkte årsagsforbindelse90. Jeg vil 

komme nærmere omkring årsagsforbindelse nedenfor. 

2.6 – Krav for erstatningspligt

De tre domme, Courage og Crehan, Manfredi og Kone, udgør til sammen en helhed, der sikrer, at 

enhver kan påberåbe sig en ulovlig aftale eller praksis i henhold til artikel 101 og kræve erstatning 

for et lidt tab. 

I det efterfølgende vil jeg komme omkring de udfordringer, der ligger for skadelidte for at opnå 

erstatning som følge af en overtrædelse af konkurrenceretten.

Det fremgår fra Courage og Crehan og Manfredi, at for at der kan ifalde erstatningsansvar for en 

overtrædelse af konkurrenceretten, skal tre krav være opfyldt91. For det første skal der være et reelt 

tab, dernæst skal der være en overtrædelse af konkurrenceretten, og sidst men ikke mindst skal der 

være årsagsforbindelse eller kausalitet. 

De oprindelige krav ved erstatningsansvar uden for kontrakt er nedskrevet i artikel 340, stk. 2 

TEUF, der lyder: ”For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal Unionen i 

overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes 

retssystemer, erstatte skader forvoldt af dets institutioner eller af dets ansatte under udøvelsen af 

deres hverv”. Artikel 340 nævner godt nok kun, hvad der gælder, hvis EU pådrager en skade, men i 

senere afgørelser har domstolen udvidet dette til også at gælde i forholdet mellem private og 

medlemsstater92 og i forholdet mellem private, som gennemgået nedenfor93. At artikel 340 også skal 

85 Peyer og Graells, 2014, http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html. 

86 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 24.

87 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 13.

88 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 33.

89 Peyer og Graells, 2014, http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html. 

90 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 34.

91 Veen Brink og Rusu, 2014, s. 108.

92  De forenede sager C-46/93 Brasserie du pecheur og  C-48/93 Factortame.

93  C-453/99 Courage og Crehan.
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gælde for sidstnævnte forhold frembragte generaladvokat Walter van Gerven allerede i sit forslag til

afgørelse i sag C-128/92, punkterne 49-54. Det skal dog huskes, at der kun var tale om et forslag til 

afgørelse, hvilket ikke er bindende. 

Senere er det blevet slået fast i andre domme, at artikel 340 også gælder i forholdet mellem private, 

heriblandt Otis-dommen94, hvor EU anlagde et civilt søgsmål mod Otis og en række andre 

medlemmer af et elevatorkartel med påstand om erstatning for tab grundet i elevatorkartellets 

ulovlige adfærd. Dommens præmis 65 starter: ”Endelig er det vigtigt at bemærke, at et civilt 

erstatningssøgsmål såsom det i hovedsagen, som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, ikke alene

indebærer, at det skal fastslås, at der foreligger en skadevoldende begivenhed, men også et tab og 

en direkte årsagssammenhæng mellem dette tab og den nævnte skadevoldende begivenhed”. 

Præmissen opremser altså de samme krav til civile erstatningssøgsmål, som gælder til 

erstatningssøgsmål mod Unionen jf. artikel 340 TEUF; skadevoldende begivenhed, tab og 

årsagssammenhæng.

2.5.1 – Skadevoldende begivenhed

Jeg vil ikke beskæftige mig med, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af konkurrenceretten i 

form af artikel 101 TEUF og 102 TEUF, hvilket jeg også har fremhævet i min afgrænsning. Min 

afhandling omhandler umbrella pricing og muligheden for civile erstatningssøgsmål og forudsætter,

at en overtrædelse af artikel 101 TEUF og artikel 102 allerede er bevist ved en tidligere retsinstans. 

Når jeg alligevel finder det nødvendigt med et afsnit angående skadevoldende begivenhed, så 

skyldes det udelukkende, at det er et krav for, at der kan ifalde erstatningsansvar som gennemgået 

ovenfor. Hvad angår de to andre krav, årsagssammenhæng og tab, gennemgår jeg disse nedenfor, da

de er interessante blandt andet i forbindelse med min senere gennemgang af direktivet.  

2.5.2 – Årsagsforbindelse

For at der kan ifalde erstatningsansvar, har der i EU-retten hidtil været et princip om, at det som 

minimum skal bevises, at der er en direkte årsagssammenhæng mellem en overtrædelse af 

konkurrenceretten og et tab95. I forbindelse med umbrella pricing har det skullet bevises, at 

kartelmedlemmers ulovlige adfærd har haft en afgørende indflydelse på ikke-kartelmedlemmers 

adfærd og dermed påført disses kunder et tab. Der er en afgørende forskel mellem kravene for 

kartelmedlemmernes direkte kunder og kravene for ikke-kartelmedlemmernes kunder bestående i 

94  C-199/11 Otis m.fl., præmis 65.

95  C-295/04 og C-298/04 Manfredi, præmis 63.
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det forhold, at førstnævnte ikke skal bevise den samme grad af årsagsforbindelse96. 

Kartelmedlemmernes direkte kunder skal påvise, at kartelmedlemmernes ulovlige adfærd førte til, 

at de direkte kunder betalte overpriser, hvorimod ikke-kartelmedlemmernes kunder, som er ofre for 

umbrella pricing, skal bevise, at kartelmedlemmernes konkurrencebegrænsende adfærd førte til en 

generel prisforøgelse på hele markedet97. 

Generaladvokat J.Kokott argumenterer i sit forslag til en afgørelse for, at der kun kræves, at der er 

en”tilstrækkeligt direkte årsagsforbindelse” mellem den ulovlige adfærd og skaden98. Ud fra 

domstolens afgørelse i Kone fremstår samme synspunkt i præmis 33: ”Artikel 101 TEUF's fulde 

effektivitet ville imidlertid blive bragt i fare, hvis retten for enhver til at kræve erstatning for en 

påført skade, kategorisk og uanset de særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde, blev undergivet

en betingelse i national ret om, at der skal foreligge en direkte årsagsforbindelse...”. 

Forholdet er tidligere berørt i sagen C-64/76 Dumortier m.fl. mod Rådet. Forskelsbehandlingen 

bestod i en forskelligartet udbetaling af restitutioner, hvilket ledte til et påført tab. Domstolen 

bruger, i præmis 21, i sagen udtrykket: ”...ikke en så direkte følge...”, og afviser i samme præmis, at

retsprincippet om årsagssammenhæng kan bruges til en ”...nok så fjern, skadelig følge..”, som 

sagsøgerne påstår yderligere at have lidt grundet den påviste forskelsbehandling. I Dumortier-sagen 

kom domstolen altså frem til en noget andet konklusion end i Kone.

Som en følge af domstolens afgørelse i C-557/12 Kone AG er der altså ikke længere tale om et krav

om direkte årsagsforbindelse, men kun tilstrækkeligt direkte årsagsforbindelse99, i hvert fald så vidt 

der er tale om umbrella pricing. Det vil sige, at en ulovlig adfærd ikke behøver at være den eneste 

årsag til et forvoldt tab, men bare behøver at være en medvirkende faktor. Derfor behøver kartellet 

altså ikke være den eneste grund til ikke-karteldeltagerens forhøjede priser. I stedet er det nok, at 

kartellets ulovlige adfærd har haft en indvirkning på ikke-karteldeltagerens prissætning. Selv hvis 

ikke-karteldeltageren frit har kunnet sætte sin pris, må det forventes, at ikke-karteldeltageren ved 

sin prissætning har skelet til markedsprisen100, som er styret af karteldeltagerne. 

96  Peyer og Graells, 2014, http://howtocrackanut.blogspot.nl/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html .

97 Hansberry, Hummer, Le Berre og Lelerc, 2014, s. 1.

98 C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis 34.

99 C-557/12 Kone m.fl., præmis 33.

100  C-557/12 Kone m.fl., præmis 29.
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Selvom der i EU-retten gøres brug af begrebet direkte årsagsforbindelse i erstatningssager, 

indeholder retspraksis fra domstolen eller øvrige EU-retskilder hidtil ingen nærmere definition af 

direkte årsagsforbindelse. Generaladvokaten i Kone beskriver det i punkt 42: ”Forudsigelige (eller 

forvoldt med en adækvat årsagsforbindelse) er alle skader, hvis opståen karteldeltagerne efter 

almindelig erfaring med rimelighed måtte påregne, i modsætning til skader, der beror på en helt 

usædvanlig sammenkædning af omstændigheder og dermed på et atypisk årsagsforløb”. Domstolen 

følger dette synspunkt i sin afgørelse101 og oplister to retningslinjer til, hvornår der kan være tale om

årsagsforbindelse. Som det første kræves det, ”at dette kartel alt efter omstændighederne i det 

konkrete tilfælde, herunder de særlige forhold på omhandlede marked, kunne have den konsekvens, 

at selvstændigt handlende tredjeparter har anvendt umbrella pricing..”102, hvormed der er opstillet 

et krav om kausalitet. For det andet kræves det, ”at disse omstændigheder og særlige forhold ikke 

kunne ignoreres af medlemmerne af nævnte kartel”103, hvilket må betegnes som et krav om 

adækvans. 

Enkelte kommentatorer har argumenteret for, at der i de to krav til årsagsforbindelse ligger en 

formodning om umbrella pricing104. Det må formodes, at karteller per deres natur har en 

markedsmagt105, og derfor må man regne med, at karteller ”kunne have den konsekvens, at 

selvstændigt handlende tredjeparter har anvendt umbrella pricing”106. Dermed er første krav nemt 

opfyldt og med henblik på den nuværende økonomiske teori om umbrella pricing107, samt hvad jeg 

selv vil gennemgå nedenfor, så burde kartelmedlemmerne ikke kunne ignorere muligheden for 

umbrella pricing som følge af deres konkurrencebegrænsende adfærd. Samme synspunkt 

argumenterer generaladvokaten i øvrigt for i sit forslag til en afgørelse108 fra punkt 41 til 52: ”Det 

er også af denne grund nærliggende at konkludere, at rationalt handlende karteldeltagere, der 

gennemtænker logikken i deres konkurrencebegrænsende handlinger, ikke overraskes af umbrella 

pricing, men tværtimod ligefrem må påregne, at en sådan virkning indtræder”109. At tolke de to krav

101  C-557/12 Kone m.fl. præmis 34.

102  C-557/12 Kone m.fl., præmis 34.

103  C-557/12 Kone m.fl., præmis 34.

104  Veen brink og Rusu, 2014, s. 108.

105  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2013. eller Veen brink og Rusu, 2014, s. 108.

106  C-557/12 Kone m.fl., præmis 34.

107  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2013.

108  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott. 

109  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis 51.
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som en egentlig formodningsregel er at gå lidt for langt, og domstolen kræver også fortsat, at 

årsagsforbindelse påvises110.

Domstolen bevæger sig ikke tættere på en afklaring af, hvad der kræves for, at der er tale om 

årsagsforbindelse. Tværtimod, domstolen forsøger nærmest af afholde sig fra at komme med en 

mere præcis definition. I en sag som den i Kone-dommen, hvor det altoverskyggende spørgsmål er 

hvorvidt, der kan siges at være årsagsforbindelse mellem et kartels ulovlige adfærd og ikke-

kartelmedlemmers forhøjede priser, afstår domstolen fra en definition. Domstolen overlader det i 

stedet til de enkelte medlemsstater at fastsætte nærmere regler for anvendelse af begrebet 

årsagsforbindelse111, så længe effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet overholdes112. 

2.5.3 – Tab

Et af kravene, for at der kan ifalde erstatning, er udover skadevoldende adfærd og 

årsagsforbindelse, at der er et reel tab113. En  måde at bestemme, hvorvidt der har været et tab som 

følge af den ulovlige adfærd, er ved brug af ”but for price”-metoden114. ”But for price” refererer til 

en metode, hvor man vurderer, hvordan den skadelidte havde stået, havde det ikke været for den 

konkurrenceforvridende adfærd115.

Det endelige mål med den private retshåndhævelse af konkurrenceretten er at stille den skadelidte, 

som hvis den konkurrenceforvridende adfærd ikke havde fundet sted116. Et middel til at nå dette mål

er gennem erstatning for den lidte skade fra skadevolder117. Erstatningen skal som udgangspunkt 

udelukkende falde som kompensation for tabet og må ikke have effekt af berigelse118. Domstolen 

har dog i Manfredi-dommen åbnet op for, at særlige former for erstatning så som afskrækkende 

eller bodslignende erstatning kan tillades, men udelukker samtidig ikke nationale regler mod 

ubegrundet berigelse119. 

110  C-557/12 Kone m.fl. præmis 22 og 34.

111  C-557/12 Kone m.fl., præmis 24.

112  C-557/12 Kone m.fl., præmis 24.

113  C-199/11 Otis m.fl., præmis 65.

114  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013, s. 10.

115  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013, s. 11.

116  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013, s. 10.

117  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013, s. 10.

118  Maier-Rigaud, 2014, s. 2.  

119  Forenede sager C-295/04 og C-298/04 Manfredi, præmis 98.
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I forbindelse med umbrella pricing må det tab, vi forsøger at komme frem til, være udregnet ud fra 

ikke-karteldeltagernes overpris frem for karteldeltagernes overpris. Dette er vigtigt, da det må 

formodes, at ikke-karteldeltagerens pris ligger lavere end karteldeltagernes, hvilket bliver behandlet

i et senere afsnit120. Ligeledes svarer ikke-karteldeltagerens overpris til skadelidtes tab. Blev tabet 

udregnet ud fra karteldeltagernes overpris, ville skadelidte derfor opnår en større erstatning, end 

tabet berettiger. 

Hvordan erstatningen skal udregnes, og hvilke faktorer der skal inddrages i udregningen, er op til de

nationale domstole, eftersom der ikke foreligger en harmonisering fra EU121. Vi har set i tidligere 

nævnte domme122, at domstolen overlader de processuelle spørgsmål, som ekempelvis hvordan 

erstatningen skal udregnes, til de nationale domstole. Domstolen tager kun stilling til, hvorvidt der 

er tale om en overtrædelse af konkurrenceretten, som set i Manfredi-dommen123 og Kone-

dommene124. Det skal dog nævnes, at  domstolen opstiller et par krav til kvantificeringen af tabet og

dermed erstatningen, hvormed de nationale domstole ved udredningen af skadelidtes tab skal 

overholde effektivitets- og ækvivalensprincippet125. Som en følge af disse principper gælder det, at 

den skadelidte part skal stilles, som hvis overtrædelsen af konkurrenceretten ikke havde fundet 

sted126. Det vil sige, at ved udregningen af den skadelidte parts tab skal ikke bare det reelle tab 

(damnun emergens), men også en eventuelt tabt fortjeneste (lucrum cessans) ved overtrædelsen 

medregnes i erstatningens størrelsen127. Dette indebærer også renter fra tidspunktet for 

overtrædelsens indtræden128. 

Det siger sig selv, at en udregning af størrelsen på erstatningen i sin natur vil være meget usikker, 

med baggrund i at den skadelidte part skal stilles, som hvis der ikke havde været en overtrædelse af 

konkurrenceretten. Dette skyldes, at der er tale om en hypotetisk situation, og udregningen vil 

120  Se afsnit 5.1 om Umbrella pricing

121  Forenede sager C-295/04 og C-298/04 Manfredi, præmis 98.

122  C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 24. 

123  Forenede sager C-295/04 og C-298/04 Manfredi.

124  C-557/12 Kone AG m.fl.

125  Forenede sager C-295/04 og C-298/04 Manfredi, præmis 98.

126 Meddelelse fra Kommissionen om tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter overtrædelser af artikel 101 eller 102 i  

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 2013, pkt. 6.

127  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013, s. 42.

128  Forenede sager C-295/04 og C-298/04 Manfredi, præmis 95.
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derfor i store dele bero på et skøn129. Selv hvor der er tale om et kvalificeret skøn, må man dog 

regne med en forholdsvis bred fejlmargen130, hvilket også kan retfærdiggøres i 

effektivitetsprincippet, da det vil blive umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt i praksis at 

foretage en udregning af tabet, hvis ikke en rimelig fejlmargen var tilladt. Domstolen har endvidere 

i en tidligere afgørelse131 om private mælkeproducenters erstatningskrav mod Europarådet og EU-

kommissionen understøttet denne skønsmargen gennem sin udtalelse: ”Det skal fremhæves, at i de 

foreliggende sager er den tabte fortjeneste ikke resultatet af en simpel matematisk beregning, men 

af en opgørelse og bedømmelse af komplekse økonomiske oplysninger. Domstolen må således 

vurdere økonomisk virksomhed, som i vid udstrækning er hypotetisk. I lighed med en national 

retsinstans råder den derfor over en betydelig skønsmargen – det være sig med hensyn til de tal og 

statistiske oplysninger, der skal lægges til grund, eller især med hensyn til anvendelsen af disse ved 

beregningen og bedømmelsen af tabet”132.

Det fremgår af ovenstående udtalelse fra domstolen, at der ikke udelukkende foreligger én korrekt 

metode til udregningen af omfanget af et tabs størrelse. Dette gælder igen så længe metoden stadig 

overholder effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet. Kommissionen har dog til formålet 

udstedt en vejledning133 til kvantificering af tabet og deraf erstatningens størrelse. Vejledningen skal

ikke ses som bindende, men udelukkende som støtte for de nationale retsinstanser i deres udmåling 

af tabet134. Desuden er det vigtigt at bemærke, at vejledningen ikke er udtømmende135. 

  

2.5.3.1 – Passing-on-defence

Kartelmedlemmer hæver prisen ved at sænke deres output og dermed opnå en større fortjeneste. De 

virksomheder der aftager fra kartelmedlemmerne vil derfor betale en højere pris for varerne og lide 

tab derpå. En virksomhed der ikke er slutkunde vil grundet de højere priser sælge sine varer dyrere 

til sine egne kunder længere nede i forsyningskæden. Dette medfører, at virksomhederne, der er 

direkte aftagere fra kartelmedlemmerne, mindsker deres tab. Dette tab overvæltes dog i stedet på 

129  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013, s. 11.

130  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013, s. 12.

131  De forenede sager C-104/89 og C-37/40 Mulder m.fl. v. Rådet og Kommissionen.

132  De forenede sager C-104/89 og C-37/40 Mulder m.fl. v. Rådet og Kommissionen, præmis 79.

133  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål 

efter overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten om den europæiske unions funktionsmåde, 2013.

134  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013, s. 10.

135  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013, s. 10.
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virksomhedens kunder, der er indirekte aftagere til kartelmedlemmerne. Som en del af 

tabsestimeringen for skadelidte har skadevolder mulighed for at bevise, hvor stor en andel af den 

overpris skadelidte har betalt til skadevolder, skadelidte har væltet videre over på sine egne direkte 

kunder. Dette kaldes ”the passing-on-defence”, og selvom ordlyden antyder det modsatte, skal det 

ikke forstås som et forsvar for skadevolders ulovlige adfærd. Det er i stedet en del af 

kvantificeringen af den direkte kundes tab og altså ikke et spørgsmål om, hvorvidt skadevolder er 

erstatningspligtig. Denne omstændighed slås også fast i dommen Societe Comateb136, der 

omhandler en række virksomheders tilbagebetalingskrav mod de franske myndigheder for ulovligt 

opkrævede afgifter i forbindelse med indføring af varer fra andre dele af fællesmarkedet. De franske

myndigheder nægtede at tilbagebetale afgifterne med henvisning til, at de var blevet overvæltet på 

virksomhedernes kunder.    

Det er ikke foreneligt med EU’s retspraksis, at skadelidte skal beriges på baggrund af en ulovlig 

adfærd, hvilket også er slået fast i adskillige domme137, blandt andet Just-dommen138 hvor domstolen

i præmis 26 bemærker: ”Fra et fælleskabsretligt synspunkt er der således intet til hinder for, at 

nationale retter i overensstemmelse med deres nationale regler tager hensyn til, om de med urette 

opkrævede afgifter har kunnet indregnes i de afgiftspligtige virksomheders priser, og har kunnet 

overvæltes på køberne”.

 

Selv om domstolen anerkender argumentet om overvæltning af overpriser eller ”the passing-on-

defence”, er det ikke det samme, som at argumentet altid skal godkendes og dermed have en 

formildende indflydelse på tabsopgørelsen. Det afhænger af den enkelte sag, og det er derfor op til 

de nationale retsinstanser at klarlægge de nærmere omstændigheder. I sin afgørelse i Bianco-og-

Girard-dommen139 opsummerer domstolen det i præmis 17: ”Det bemærkes herom, at selv om 

nationale lovregler om indirekte afgifter normalt tilsigter, at afgifterne overvæltes på den endelige 

forbruger, og selv om indirekte afgifter inden for erhvervslivet i almindelighed overvæltes delvis 

eller fuldt ud, kan man ikke generelt lægge til grund, at sådanne afgifter i alle tilfælde rent faktisk 

overvæltes. Hvorvidt der rent faktisk, delvist eller fuldt ud, sker en overvæltning, afhænger således 

136  De forenede sager C-192/95 – C-218/95 Societe Comateb m.fl. v. Directeur général des douanes og droits 

indirects, præmis 9. 

137 Se blandt andet: C-238/78 Ireks-Arkady v. Rådet og Kommissionen, De forenede sager C-192/95 – C-218/95         

Societe Comateb m.fl. v. Directeur général des douanes og droits indirects eller C-453/99 Courage and Crehan.

138  C-68/79 Just.

139  C-331/85 Bianco og Girard v. Directeur général des douanes og droit indirects.
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af en række forskellige omstændigheder ved hver enkelt transaktion, som giver denne en særlig 

karakter i forhold til andre transaktioner, der sker i andre sammenhænge. Spørgsmålet om, hvorvidt

der i det enkelte tilfælde er sket en overvæltning af en indirekte afgift, beror på de faktiske 

omstændigheder, som det henhører under den pågældende nationale retsinstans at klarlægge, 

hvorved denne må have et frit skøn med hensyn til bevisbedømmelsen. Det bemærkes herved, at det 

ikke kan antages, at der i forbindelse med indirekte afgifter består en formodning for, at der er sket 

en overvæltning, således at det påhviler den afgiftspligtige at godtgøre, at dette ikke har været 

tilfældet”. Med præmissen slår domstolen for det første fast, at der ikke eksisterer nogen 

formodningsregel for overvæltning af overpriser, og for det andet slutter domstolen med at 

fastlægge bevisbyrden hos skadevolder. At bevisbyrden for overvæltning af overpriser først og 

fremmest ligger hos skadevolder og ikke skal bebyrde skadelidte, kan ligeledes læses af dommen 

San Giorgio140, angående et mejeris tilbagebetalingskrav mod de italienske myndigheder for ulovligt

pålagte afgifter for sundhedskontrol af mejeriprodukter indført fra andre lande i fællesmarkedet. 

Domstolen udtaler i præmis 15: ”I en markedsøkonomi baseret på fri konkurrence indebærer 

spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang en afgiftsbyrde pålagt importøren faktisk har kunnet 

overvæltes på senere omsætningsled, et usikkerhedsmoment, som den der har måttet betale en EF-

stridig afgift, ikke konsekvent bør belastes med”. Endvidere understreger domstolen dette og 

forsætter i konklusionen til afgørelsen i præmis 18: ”...at en medlemsstat ikke kan betinge 

tilbagebetaling af interne afgifter opkrævet i strid med fællesskabsrettens bestemmelser af, at det 

bevises, at afgifterne ikke er blevet overvæltet andre, såfremt tilbagebetalingen er undergivet 

bevisregler, der i praksis gør det umuligt at gennemføre retten til tilbagebetaling...”.

I forlængelse af ovenstående og spørgsmålet om, hvorvidt der altid sker en overvæltning af 

overpriser på kunder, skal det understreges, at selv om der sker en fuld overvæltning af overprisen, 

kan direkte kunder af kartellet stadig have lidt et betydeligt tab. Grunden til de direkte kunders tab 

skal findes i den omstændighed, at ved overvæltning af overpriser bliver varerne, som de direkte 

kunder sælger til indirekte kunder et trin længere nede af forsyningskæden, dyrere, hvilket kan 

medføre et lavere output og dermed et tab for de direkte kunder af kartellet. Domstolen har 

anerkendt dette argument i dommene Just141 og Societe Comateb142. I førstnævnte dom bemærker 

140  C-199/82 Amminstrazione delle finanze dello Stato v. San Giorgio.

141  C-68/79 Just.

142 De forenede sager C-192/95 – C-218/95 Societe Comateb m.fl. v. Directeur général des douanes og droits 

indirects, præmis 30.
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domstolen i præmis 26: ”Det er ligeledes foreneligt med fællesskabsrettens principper, at nationale 

retter, for hvem tilbagesøgningskrav indbringes, i overenstemmelse med deres nationale regler 

tager det tab i betragtning, som en importør kan have lidt som følge af, at diskriminerende eller 

beskyttende afgiftsmæssige foranstaltninger har medført en begrænsning af importmængden fra 

andre medlemsstater”. 

Såfremt ”the passing-on-defence” godtages, og skadevolder beviser, at skadelidte helt eller delvist 

har overvæltet overprisen på sine kunder og dermed lidt et mindre tab, åbnes der op for, at 

skadelidtes kunder også kan fremføre erstatningskrav mod skadevolder. Det følger af de tidligere 

gennemgåede domme Courage og Crehan143, Manfredi144 og Kone145, at enhver har ret til erstatning 

for tab lidt som følge af overtrædelser af konkurrenceretten, også i det tilfælde virksomheden kun er

indirekte kunde til skadevolder. Derfor er det muligt, at skadevolder bliver erstatningspligtig overfor

både direkte og indirekte kunder. Domstolen har ikke vurderet dette aspekt særlig vigtigt, og 

domstolen har først og fremmest lagt vægt på ikke at gøre tilbagebetalingskravet praktisk umuligt146

i henhold til effektivitetsprincippet. 

3 – Det nye direktiv

3.1 – Direktivet

I det enhver, der har lidt skade som følge af en konkurrencebegrænsede adfærd, har mulighed for at 

få erstattet sit tab, som konsekvens af Courage og Crehan, skulle man tro, at der ville komme en del 

civile erstatningssøgsmål. Det er nærliggende at formode, at skadelidte vil være interesseret i at 

forsøge at få sit tab dækket. Det er dog ikke altid tilfældet, faktisk har der hidtil ikke været ret 

mange civile erstatningssøgsmål i EU med grundlag i overtrædelser af konkurrenceretten. I en 

rapport udarbejdet på foranledning af kommissionen147 fremgår det, at op til 2004 var der kun 28 

succesfulde civile erstatningssøgsmål indenfor hele EU, vel og mærke siden indførslen af en EU-

konkurrencepolitik. Samme rapport viser, at adskillige søgsmål om skadeserstatning var blevet 

afvist. Selv om det er en ældre rapport, viser den ikke desto mindre, at der er et behov for at 

forbedre vilkårene for civile erstatningssøgsmål148. Det står dog også klart, hvis man ser på nyere 

143  C-453/99 Courage and Crehan.

144  C-295/04 og C-298/04 Manfredi.

145  C-557/12 Kone AG m.fl.

146  C-199/82 Amminstrazione delle finanze dello Stato v. San Giorgio, præmis 18.

147  Waelbroeck, Slater og  Even-Shoshan, 2004, s. 100, tabel. 20.

148  Jones og Sufrin, 2011, s. 1193.

32/89



tal. Det anslås, at skadelidte i 2012 alene gik glip af 23 milliarder euro svarende til 0,18 % af hele 

EU's samlede bruttonationalprodukt grundet ineffektiv privat håndhævelse149. Kommissionen har 

dog også anerkendt, at området for privat håndhævelse af konkurrenceretten er underudviklet 

indenfor EU150. 

I et forsøg på at forbedre vilkårene for civile søgsmål indenfor konkurrenceretten fremlagde 

kommissionen i 2013 et forslag til et nyt direktiv på området151. direktivet blev vedtaget i en 

revideret udgave152 ultimo november 2014, hvorefter medlemslandene har to år til at implementere 

det i deres nationale lovgivning153. 

Forud for forslaget til et nyt direktiv var gået en lang proces, der startede med at kommissionen 

foranledigede den såkaldte Ashurst-rapport154, der i 2005 blev fulgt op af Grønbog155. Formålet med 

Grønbog var ”...at identificere de væsentligste hindringer for et mere effektivt system til behandling 

af erstatningskrav og at foreslå forskellige muligheder for nye overvejelser og foranstaltninger, der 

kan forbedre erstatningsmulighederne,...”156. Senere i 2008 efterfulgte kommissionen Grønbog med

Hvidbog157, for hvilket målet var ”...at forbedre de retlige betingelser for, at skadelidte kan udøve 

deres traktatfæstede ret til at få erstatning for enhver skade, de har lidt som følge af overtrædelse af

EF's kartel- og monopolregler”158.

149  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Resumé af konsekvensanalysen - Erstatningssøgsmål ved 

overtrædelse af EU's kartel- og monopolregler, 2013, s. 4.

150  Jones og Sufrin, 2011, s. 1193.

151 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om visse bestemmelser om søgsmål for i henhold til national 

ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler, 

2013.

152 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/104/EU af 26. november 2014 om visse regler for søgsmål i henhold

til national ret angående erstatning for overtrædelse af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske 

Unions konkurrenceret.

153 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold til national ret 

angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler, 2013, 

artikel 20, stk. 1.

154  Waelbroeck, Slater og Even-Shoshan, 2004.

155  Grønbog - Erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, 2005 COM 672.

156  Grønbog - Erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, 2005 COM 672, pkt. 1.3.

157  Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, 2008 COM 165. 

158  Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler 2008 COM 165, pkt. 1.2.
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I direktivets betragtninger 6 og 9 kan man udlede formålene med direktivet, der kan opstilles som 

følgende159:

  At forbedre interaktionen mellem offentlig og privat håndhævelse af konkurrenceretten

 At sikre mere lige vilkår for virksomheder, der opererer på det indre marked

 At forbedre forbrugernes vilkår med hensyn til de rettigheder, de har i kraft af det indre 

marked

 At øge retssikkerheden

 At mindske forskellene mellem medlemsstaterne med hensyn til de nationale regler om 

erstatningssøgsmål i forbindelse med overtrædelse af både EU-konkurrenceretten og 

national konkurrenceret, når denne anvendes parallelt med EU-konkurrenceretten. 

Det skinner igennem i ovenstående punkter, at et af hovedformålene med direktivet har været en 

harmonisering af reglerne for privat håndhævelse blandt andet for at undgå ”forum shopping”. Der 

er stor forskel på, hvor mange sager omkring privat håndhævelse der har været i de forskellige 

lande. I lande som England, Tyskland og Holland stiger antallet af sager160, hvorimod der i andre 

lande knap har været afgørelser161. Dette skyldes, at der er mere attraktive eller lempelige forhold i 

de førstnævnte lande162, hvilket selvfølgelig tiltrækker søgsmål, grundet anklageparten ”forum 

shopper”163. Ud over at mindske ”forum shopping” skal harmoniseringen også sikre lige vilkår for 

virksomheder, som kan læses af det andet punkt, da det ellers vil være at anse som 

konkurrencefordrejende, at en virksomhed i et land kan søge privat håndhævelse, mens en 

konkurrerende virksomhed i et andet land ikke kan, selv om begge virksomheder har lidt tab som 

følge af den samme overtrædelse. 

 

Af betragtning 10 følger en afgrænsning af direktivets funktionsområde: ”Dette direktiv bør ikke 

berøre erstatningssøgsmål i forbindelse med overtrædelser af national konkurrenceret, som ikke 

påvirker samhandlen mellem medlemsstater som omhandlet i artikel 101 eller 102 TEUF”. I samme

betragtning 10 lyder det samtidig: ”For at det indre marked kan fungere tilfredsstillende og for at 

opnå større retssikkerhed og mere lige vilkår for virksomheder og forbrugere er det 

159  Cauffmann og Philipsen, 2014, s. 3.

160  Geradin & Grelier, 2013, s. 3.

161  Waelbroeck, Slater og Even-Shoshan , 2004, s. 100, tabel 20.

162  Geradin & Grelier, 2013, s. 3, for en gennemgang af forholdene i UK, Tyskland og Holland.

163  Geradin & Grelier, 2013, s. 3.
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hensigtsmæssigt, at anvendelsesområdet for dette direktiv også omfatter erstatningssøgsmål i 

forbindelse med overtrædelse af national konkurrenceret, hvor dette er relevant i medfør af artikel 

3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003”. Samtidig er det dog op til medlemsstaterne at fastsætte 

nationale regler og procedurer i mangel af EU-ret i overensstemmelse med effektivitets- og 

ækvivalensprincippet jf. betragtning 11. 

3.2 – Retten til fuld erstatning

Af direktivets artikel 1, stk. 1 fremgår det, at direktivet ”fastsætter visse regler, der er nødvendige 

for at sikre, at enhver, som har lidt skade på grund af en overtrædelse af konkurrenceretten begået 

af en virksomhed eller en virksomhedssammenslutning effektivt kan gøre retten gældende til at 

kræve fuld erstatning for denne skade fra denne virksomhed eller sammenslutning”. Artikel 1 sikrer

retten til fuld erstatning i henhold til artikel 101 og 102 TEUF, i tråd med dommene Courage og 

Crehan164, Manfredi165 og Kone166. Retten til fuld erstatning fremgår igen af artikel 3, stk. 1 i 

Direktivet, der også pålægger forpligtelser for medlemsstaterne: ”medlemsstaterne sikrer, at enhver

fysisk eller juridiske person, som har lidt skade på grund af en overtrædelse af konkurrenceretten, 

kan kræve og opnå fuld erstatning for denne skade”. I samme artikel stk. 2 og 3 i direktivet 

klarlægges, hvad der skal forstås ved fuld erstatning. Det fremgår, at fuld erstatning skal stille 

skadelidte, som hvis overtrædelsen af konkurrenceretten ikke havde fundet sted, hvilket omfatter 

både det lidte tab, tabt fortjeneste og renter. Stk. 3 afgrænser efterfølgende erstatningens størrelse 

ved at sikre, at retten til fuld erstatning ikke fører til ”...overkompensation i form af erstatning med 

straffende formål eller flere eller andre skadeserstatninger”. Stk. 3 forbyder ikke fuldstændig 

overkompensation, men kun overkompensation med straffende formål. Hvilket passer med, hvad 

jeg tidligere har gennemgået, at myndighederne har en bred fejlmargen ved tabsestimeringen i 

henhold til effektivitetsprincippet167. Dette indskrænkes dog alligevel af Direktivets artikel 12, stk. 

2, der for at undgå overkompensation overlader det til medlemsstaterne ”at sikre, at erstatning for 

faktiske tab i alle led af forsyningskæden ikke overstiger den skade i form af overpris, der er 

forvoldt i det pågældende led”. 

Det fulgte fra Manfredi-dommen168, at særlige former for erstatning så som erstatning med 

164  C-453/99 Courage og Crehan.

165  C-295/04 og C-298/04 Manfredi.

166  C-557/12 Kone AG m.fl.

167  Se afsnittet; Kvantificering af tabet.

168  C-295/04 og C-298/04 Manfredi, præmis 99.
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afskrækkende eller bodslignende effekt kunne tildeles som led i den samlede erstatning, så længe 

ækvivalensprincippet overholdes. Domstolen udtalte samtidig: ”Fællesskabsretten er imidlertid 

ikke til hinder for, at de nationale domstole påser, at beskyttelsen af de rettigheder, som 

Fællesskabets retsorden tilsikrer, ikke indebærer en ugrundet berigelse”169. Med sin udtalelse 

overlader domstolen det altså til de nationale retsinstanser, om de vil tilkende yderligere erstatning 

udover det tabte. Direktivets artikel 3, stk. 3 om forbuddet mod erstatning med straffende formål 

kan forvirre sammenholdt med domstolens udtalelse i Manfredi-dommen, og det står uklart, 

hvorvidt afskrækkende eller bodslignende erstatning kan tolkes anderledes end erstatning med 

straffende formål. Det følger i den forbindelse af betragtning 10 gennemgået ovenfor, at direktivet 

som udgangspunkt ikke gælder for erstatningssøgsmål på grundlag af national ret, så længe 

samhandlen mellem medlemsstaterne ikke er påvirket. Ækvivalensprincippet kræver dog, at hvis 

erstatning med straffende formål kan tilkendes som led i søgsmål på grundlag af national ret, skal 

det også kunne tilkendes i søgsmål på grundlag af fællesskabsretten. Indtil andet fremgår må det 

dog tolkes at være direktivets forbud i artikel 3, stk. 3, der er gældende. 

3.3 – Adgangen til beviser

Kapitel 2 i direktivet omhandler fremlæggelse af beviser. En af de store barrierer for privat 

håndhævelse har været skadelidtes manglende adgang til information170, og derfor har det været et 

fokusområde for kommissionen i udarbejdelsen af direktivet 171. 

Første artikel i kapitlet, artikel 5, stk. 1, pålægger medlemsstaterne at sikre, at sagsøger kan anmode

de nationale retsinstanser om at fremtvinge sagsøgte eller tredjemand at fremlægge relevante 

beviser, som disse skulle være i besiddelse af. En vigtigt begrænsning til dette er, at sagsøger skal 

have fremlagt ”...en begrundelse med  rimeligt tilgængelige faktuelle oplysninger og beviser, som i 

tilstrækkelig grad understøtter rimeligheden af hans erstatningskrav”. Dernæst pålægges 

medlemsstaterne i stk. 2 at sikre, at de nationale retsinstanser har kompetencen til at ”kræve 

fremlæggelse af nærmere angivne beviser eller relevante kategorier af beviser, der er beskrevet så 

præcist og så snævert som muligt på grundlag af rimeligt tilgængelige faktuelle oplysninger i 

begrundelse”. Stk. 2 præciserer kravene til anmodningen og opstiller endnu en begrænsning til 

udgangspunktet ved at kræve en præcis og snæver beskrivelse af de oplysninger, skadelidte ønsker 

fremlagt. 

169  C-295/04 og C-298/04 Manfredi, præmis 99.

170  Waelbroeck, Slater og Even-Shoshan, 2004, s. 125.

171  Cauffmann og Philipsen, 2014, s. 5.
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Stk. 3 stiller konkrete krav og begrænsninger til begrundelsen for bevisfremlæggelse og indeholder 

et krav om proportionalitet ved at begrænse fremlæggelsen af beviser til, ”hvad der er rimeligt i 

forhold til formålet”, samtidig med at de nationale retsinstanser skal tage hensyn til samtlige 

involveredes ”legitime interesser”. Proportionalitetsprincippet er indskrevet for at undgå ”fishing 

trips” fra konkurrenter172. 

Direktivet oplister en række betragtninger, der for størstedelen er til for at beskytte sagsøgte og 

tredjemand, som de nationale retsinstanser skal tage særligt hensyn til. For det første skal de 

nationale retsinstanser sikre, at begrundelsen for bevisfremlæggelse bunder i tilgængelige faktuelle 

oplysninger og beviser. For det andet skal de nationale retsinstanser sikre, at omfanget af 

bevisfremlæggelsen ikke overstiger, hvad der er relevant for den aktuelle sag, samtidig med at 

beviserne for det tredje ikke må indeholde fortrolige oplysninger. Efterfølgende sikrer punkt 4, at de

nationale retsinstanser har kompetence til at gennemtvinge fremlæggelse af fortrolige oplysninger, 

hvis de findes relevante, samtidig med at de nationale retsinstanser skal kunne beskytte fortrolige 

oplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Selv om det kan virke basalt, så understreges det 

alligevel i punkt 5, at virksomheders interesse i at undgå erstatningssøgsmål ved en overtrædelse af 

konkurrenceretten ikke skal beskyttes. Punkt 6 og 7 sikrer henholdsvis retten til fortrolighed mellem

advokat og klient og retten for sagsøgte eller tredjemand til at blive hørt. Det sidste punkt 

fremhæver, at medlemsstaterne frit kan indføre yderligere regler for en mere omfattende 

fremlæggelse af beviser dog med visse forbehold. 

Hvor artikel 5 handler om adgangen til fremlæggelse af beviser generelt, handler artikel 6 specifikt 

om adgangen til beviser fra konkurrencemyndighedernes sagsakter. Ved begæring om fremlæggelse 

af beviser fra konkurrencemyndighedernes sagsakter skal begge artikler dog tages i betragtning i 

henhold til artikel 6, stk. 1. Ligeledes skal artikel 7, der begrænser anvendelsen af beviser, der 

udelukkende er fremskaffet via konkurrencemyndighedernes sagsakter, inddrages. 

Artikel 6, stk. 4 bidrager med yderligere krav til de nationale retsinstansers vurdering af 

proportionalitet som nævnt i artikel 5, stk. 3. Jf. stk. 5 kan fremlæggelsen af beviser som nævnt i a, 

b og c først ske, efter konkurrencemyndighederne har afsluttet deres sag. 

Det mest interessante i artikel 6 må være stk. 6, der kategorisk forbyder fremlæggelse af 

samarbejdserklæringer og forligsindlæg. Et så kategorisk forbud går imod, hvad domstolen tidligere

172  Dittmer og Baldwin, 2015, s. 40. 
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har fastlagt i blandt andet Pfleiderer-dommen173, der handlede om sagsøgers adgang til dokumenter 

indeholdt i en konkurrencemyndigheds samarbejdsprocedure. Domstolen udtalte, at EU-retten ikke 

er til hinder for, at sagsøger opnår adgang til dokumenter indeholdt i en samarbejdsprocedure174. 

Dog overlader domstolen det til de nationale retsinstanser ”...at fastlægge betingelserne for, 

hvorvidt en sådan adgang skal tillades eller afvises, idet de herved skal foretage en afvejning af de 

hensyn, som beskyttes af EU-retten”175. Domstolen understregede sit synspunkt yderligere i sin 

afgørelse til dommen Donau Chemie176. Artikel 6, stk. 6 fratager de nationale retsinstanser 

kompetencen til at foretage en afvejning, af hvorvidt der i den enkelte skal gives adgang til 

dokumenter fra konkurrencemyndigheders samarbejdsprocedurer jf. de to domme177. 

Ved fuldstændigt at afvise adgangen til visse dokumenter i en samarbejdsprocedure, risikeres det, at 

sagsøgers adgang til erstatningssøgsmål gøres i praksis umuligt eller urimeligt vanskeligt. Det kan 

derfor argumenteres for om ikke direktivets artikel 6, stk. 6, strider mod et af de grundlæggende 

principper i form af effektivitetsprincippet178. En forklaring til hvorfor Kommissionen har valgt at 

indføre bestemmelsen i stk. 6, skal findes i hensynet til konkurrencemyndighedernes 

samarbejdsprocedurer. Det vil formentlig afskrække karteldeltagere fra at samarbejde med 

konkurrencemyndighederne igennem den offentlige håndhævelse, hvis ikke der er en begrænsning i

det materiale, sagsøger kan søge fremlagt. Potentielle deltagere i en samarbejdsprocedure vil 

undlade at henvende sig til konkurrencemyndighederne, hvis de risikerer, at beviser senere kan 

blive fremlagt og måske brugt imod dem i efterfølgende private erstatningssøgsmål Det er i bund og

grund en afvejning af, hvorvidt samarbejdsprocedurer og deraf bedre offentlig håndhævelse eller 

effektiv privat håndhævelse er vigtigst. Her kan man tolke, at kommissionen har fundet 

samarbejdsprocedurerne vigtigst, hvor domstolen i sine tidligere afgørelser179 har vurderet 

effektivitetsprincippet til at veje tungest. Samarbejdsprocedurer kan føre til øget opdagelse af 

karteller, hvilket giver muligheden for skadelidte at føre ”follow-on-sager” og derved opnå 

erstatning. 

Det er vigtigt at bemærke, stk. 6 kun gælder de oplistede bevistyper og må skulle tolkes 

indskrænkende, så det er stadig er op til de nationale retsinstanser at foretage en afvejning, hvad 

173  C-360/09 Pfleiderer.

174  C-360/09 Pfleiderer, præmis 32.

175  C-360/09 Pfleiderer, præmis 32.

176  C-536/11 Donau Chemie m.fl., præmis 49.

177  C-360/09 Pfleiderer og C-536/11 Donau Chemie m.fl.

178  Kerstin., 2014, s. 4.

179  C-360/09 Pfleiderer og C-536/11 Donau Chemie m.fl.
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gælder beviser, der falder uden for stk. 6180. Ligeledes kan beviser, der er en del af 

konkurrencemyndighedernes sagsakter, men som ikke er en del af listen i stk. 6 frit pålægges 

fremlagt af de nationale retsinstanser i henhold til stk. 9 i direktivet med forbehold for blandt andet 

stk. 5.   

Artikel 7 sikrer i henholdsvis stk. 1 og 2, at beviser som i artikel 6, stk. 5 og 6, og som er anskaffet 

udelukkende gennem aktindsigt i en konkurrencemyndigheds sagsakter, afvises eller beskyttes for 

at sikre den fulde virkning af artikel 6. Samtidig beskytter stk. 3 mod, at beviser fra en 

konkurrencemyndigheds sagsakter, der ikke er indeholdt i stk. 1 og 2, sælges.181. For at kunne 

opretholde betingelserne i hele kapitel 2 pålægger artikel 8 medlemsstaterne at sikre, at de nationale

retsinstanser har adgang til en effektiv sanktionering.   

3.4 – Retsvirkninger af nationale afgørelser, forældelsesfrister og solidarisk 

hæftelse

Jeg vil springe over artikel 9, der sikrer retsvirkningen af nationale afgørelser og gå videre til artikel

10, der omhandler forældelsesfrister. En barriere for den private håndhævelse har været tidsfristen, 

hvilken erstatningssøgsmålet skal være anlagt indenfor182. Ud fra Ashurst-studiet183 kan man se, at 

medlemsstaterne har vidt forskellige regler for forældelsesfrister. Direktivet ændrer ikke 

endegyldigt på, at medlemsstaterne kan have forskellige forældelsesfrister, men direktivet sikrer en 

minimumsfrist på mindst 5 år i henhold til artikel 10, stk. 3. Yderligere sikrer direktivet i samme 

artikel, stk. 2, at forældelsesfristen ikke begynder at løbe før ophør af den konkurrencefordrejende 

adfærd. Endvidere og måske mere interessant oplister samme stk. 2 flere krav til, hvornår 

forældelsesfristen skal løbe fra. For det første er det ikke nok, at sagsøger har kendskab til 

virksomheders adfærd, sagsøger skal også have kendskab til, at adfærden overtræder 

konkurrenceretten. Dernæst skal sagsøgeren også være bekendt med, at adfærden har medført en 

skade for sagsøgeren. Som det sidste skal sagsøgeren kende identiteten af overtræderen af 

konkurrenceretten. Det er bemærkelsesværdigt, at det ikke er nok, at den konkurrencefordrejende 

adfærd er ophørt, men at sagsøger også skal have kendskab eller forventes at have kendskab til 

dette. Derved åbnes der op for, at virksomheder kan anlægge et civilt erstatningssøgsmål mange år 

180  Groussot og Pierce, 2015, s. 18

181  Cauffmann og Philipsen, 2014, s. 7.

182 Commission Staff Working Pape - Annex to the - Green Paper - Damages actions for breach of the EC antitrust 

rules, 2005 SEC 1732, s. 74.

183  Waelbroeck, Slater og Even-Shoshan, 2004, s. 89.
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efter en afgørelse om karteladfærd. Desværre skaber det usikkerhed angående, hvornår sagsøger 

”...med rimelighed kan forventes at have kendskab til... overtrædelsen...”184. Artiklen siger intet 

angående, hvem der har bevisbyrden, og hvordan betingelserne i stk. 2 skal fortolkes. Hvordan 

vurderes tidspunktet ”...sagsøger med rimelighed kan forventes at have kendskab til... at 

overtrædelsen af konkurrenceretten har forvoldt sagsøgeren skade”? Selv hvis stk. 2 som 

udgangspunkt er med til at forbedre forholdene for den private håndhævelse, kan man ikke undgå at

tænke, at stk. 2 skaber flere uafklarede spørgsmål og dermed usikkerhed for sagsøger og sagsøgte. 

For sagsøgte betyder artikel 10, stk. 2, at sagsøgte aldrig kan vide, hvornår risikoen for eventuelle 

erstatningssøgsmål ophører. Dette kan umiddelbart vurderes som en god ting, der burde være med 

til at afskrække virksomheder fra konkurrencebegrænsende adfærd, da risikoen for 

erstatningssøgsmål aldrig ophører. Man må dog spørge sig selv, om ikke det er at gå lidt for langt185.

Det havde måske været rimeligt med en konkret tidsbegrænsning. Baggrunden til de vide regler for 

forældelsesfrister skal findes i kommissionens mål med direktivet: ”at sikre, at ofre for 

overtrædelser af EU's konkurrenceregler kan opnå fuld erstatning for den skade, de har lidt”186.

.

Hvad angår umbrella pricing, tjener kravene til forældelsesfrister nyttigt, da det må formodes, at når

skadelidte ikke er direkte kunde til kartellet, kan det tage længere tid at opdage, hvorvidt 

virksomheden er påvirket af kartellets adfærd. Især i tilfælde hvor den direkte leverandør til 

skadelidte producerer produkter, der ikke havde været substitutter til kartellets produkter, hvis det 

ikke havde været for kartellets forhøjede priser187, må det tænkes at tage længere tid, før 

sammenhængen er opdaget af skadelidte. Her tænker jeg især på kravene om kendskab til, at 

overtrædelsen har forvoldt skade for sagsøger188 og identiteten af lovovertræderen189.   

Direktivets artikel 11, stk. 1, bestemmer, at virksomheder, der har overtrådt konkurrenceretten, 

hæfter solidarisk for skaden, hvilket betyder, at en skadelidt virksomhed kan kræve sit tab dækket af

hver enkelt virksomhed i kartellet, indtil tabet er fuldt ud erstattet. Herved sikrer direktivet, at 

184  Direktivet, artikel 10, stk. 2.

185  Geradin og Grelier, 2013, s. 14.

186 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om visse bestemmelser om søgsmål for i henhold til national    

ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler, 2013

COM 204, s. 3.

187  For en forklaring se økonomiske afsnit

188  Direktivet, artikel 10, stk. 2, pkt. b.

189  Direktivet, artikel 10, stk. 2, pkt. c
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skadelidte ikke ender i en situation, hvor et tab ikke fuldt erstattes, grundet karteldeltagerne ikke er i

stand til at dække deres andel af erstatningen.

Artikel 11 indeholder et par undtagelser til stk. 1. Blandt andet beskytter stk. 2 små og mellemstore 

virksomheder såkaldte SMV'er 190, hvorved disse virksomheder som udgangspunkt kun er 

erstatningsansvarlige over for direkte og indirekte aftagere, hvis de har en relevant markedsandel 

over 5 % på et vilkårligt tidspunkt under den konkurrencefordrejende adfærd, og fuldstændig 

solidarisk hæftelse ”ville skade dens økonomiske levedygtighed og medføre, at dens aktiver mistede 

hele deres værdi”191. Skadelidte skal dog stadig have adgang til fuld erstatning192. Samtidig må 

SMV'erne ikke have ført an i overtrædelsen eller have pålagt andre at deltage i overtrædelsen af 

konkurrenceretten193. Stk. 2 finder ligeledes ikke anvendelse, hvis der er tale om gentagende ulovlig

adfærd194. I forhold til umbrella pricing betyder stk. 2, at SMV'er som udgangspunkt ikke er 

ansvarlige for tab begrundet i umbrella pricing. Det er interessant, hvorfor kommissionen har set det

nødvendigt at beskytte SMV'er. Man må mene, at virksomheder ligegyldigt størrelsen bør være 

ansvarlige for deres egen adfærd. Der er dog også tale om en tilføjelse i forhold til forslaget til et 

direktiv195. Baggrunden for beskyttelsen af SMV'er skal formentlig findes i det forhold, at små 

virksomheder lettere kan blive presset til at deltage i ulovlig kartel-adfærd af større virksomheder. 

Derudover er det næppe SMV'ernes prissætning, der får ikke-kartelmedlemmer til at hæve deres 

priser under umbrella pricing, da de ikke besidder en større indflydelse ved en markedsandel på 

højst 5 %, hvorfor det er rimeligt, at SMV'erne ikke bliver erstatningsansvarlige overfor andre end 

deres direkte og indirekte kunder. Hertil skal det også bemærkes, at kravene, for at SMV'er falder 

uden for den solidariske hæftelse som i stk. 1, er meget strenge og samtidig er skadelidte sikret ved 

forbeholdet for fuld erstatning i henhold til artikel 3. 

Artikel 11, stk. 4, indeholder endnu en undtagelse, hvorved virksomheder, der deltager i en 

samarbejdsprocedure med konkurrencemyndighederne, kun hæfter for egne direkte og indirekte 

190 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og 

mellmstore virksomheder. 

191  Direktivet, artikel 11, stk. 2, pkt. b.

192  Direktivet, artikel 11, stk. 2, hvor der tages forbehold for retten til fuld erstatning jf. artikel 3 i samme direktiv.

193  Direktivet,  artikel 11, stk. 3, pkt. 1.

194  Direktivet, artikel 11, stk. 3, pkt. 2.

195 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om visse bestemmelser om søgsmål for i henhold til national 

ret   angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler, 

2013 COM 204. 
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kunder, men ikke for andre skadelidte dog med forbehold for artikel 3. Med mindre skadelidte ikke 

kan få dækket sit tab ved andre karteldeltagere, er virksomheder, der har deltaget i en 

samarbejdsprocedure, ikke erstatningspligtige overfor andre karteldeltageres kunder. Som jeg 

anskuer bestemmelsen, har kommissionen indlemmet den for ikke at afskrække virksomheder fra at 

samarbejde. Det er klart, med en udsigt til at kunne blive erstatningsansvarlige over for enhver, vil 

mange virksomheder være skræmt væk fra deltagelse i samarbejdsprocedurer. 

Selv om man har indsat forbeholdet for retten til fuld erstatning for skadelidte, efterlader 

bestemmelsen alligevel skadelidte med ansvaret for at afklare, hvem der skal dække tabet. 

Skadelidte skal i henhold til artikel 11, stk.  4, først gøre sit krav gældende overfor 

kartelmedlemmer, der ikke er en del af en samarbejdsprocedure. Hvis dette ikke er succesfuldt, skal 

den skadelidte herefter gøre sit krav gældende over for den samarbejdende virksomhed. Dette 

medfører en byrde for skadelidte og strider mod effektivitetsprincippet, da det gør 

erstatningssøgsmålet urimeligt vanskeligt eller i praksis umuligt196. En måde, dette kunne være løst 

bedre, frembringes i en artikel197 af Professor Dr. Christian Kersting LL.M. Yale University, der 

foreslår, at man lader virksomheder, der deltager i en samarbejdsprocedure, hæfte solidarisk med de 

resterende karteldeltagere i henhold til stk. 1, men efterfølgende lader den samarbejdende 

virksomhed søge regres mod de resterende karteldeltagere, for den del de ellers ville være undtaget 

fra. Derved vil man have opnået en beskyttelse af samarbejdsvirksomhederne og på samme tid have

undgået at bebyrde skadelidte. Stk. 4 er en bestemmelse, hvor kommissionens ønske om at beskytte 

virksomheder, der deltager i samarbejdsprocedurer med konkurrencemyndighederne, skinner 

tydeligt igennem.    

I forhold til umbrella princing bestemmer stk. 6, at en virksomhed, der samarbejder med 

konkurrencemyndighederne, skal gøres erstatningsansvarlig for den del af skaden, der kan tilskrives

virksomheden. Der gælder altså ikke umiddelbart en fritagelse for samarbejdende virksomheder fra 

skader som følge af umbrella pricing. 

3.5 – Overvæltning af overpriser

Kapitel 4 sikrer retten til fuld erstatning for skadelidte, samtidig med at sagsøger ikke beriges af 

erstatningssøgsmålet, og skadevolder ikke undslipper ansvaret for dele af tabet i henhold til artikel 

12, stk. 1. Samme artikel, stk. 3 sikrer, at skadelidte også kan kræve erstatning for tabt fortjeneste 

196 Kerstin, 2014, s. 4..

197 Kerstin, 2014, s. 4.

42/89



som i den situation, hvor den direkte kundes overvæltning af priser på varer til indirekte kunder 

medfører et fald i outputtet198. Derudover pålægger direktivet i stk. 5 medlemsstaterne at sikre, at de

nationale retsinstanser er i stand til at udregne, hvor stor del af en overpris der er overvæltet. 

Pålægget i stk. 5 bakkes op i artikel 16, hvor kommissionen påtager sig ansvaret for at udstede 

”retningslinjer til nationale retter for, hvordan det skønnes, hvilken andel af overprisen der er 

overvæltet på den indirekte aftager”.  

Direktivet overlader det til karteldeltageren at bevise, at skadelidte har overvæltet hele eller en del 

af overprisen på sine kunder i henhold til artikel 13. I forlængelse heraf er det værd at nævne, at 

artikel 13 omhandler den situation, hvor skadelidte er direkte kunde til kartellet. Hvorimod artikel 

14 omhandler situationen, hvor skadelidte er indirekte kunde til kartellet. Hvis karteldeltageren får 

medhold i henhold til artikel 13, eksisterer der stadig et potentielt erstatningssøgsmål for kartellets 

indirekte kunder. Dette forhold åbner op for flere på hinanden følgende erstatningssøgsmål mod 

karteldeltageren for den samme overpris199. Derved øges skadevolders juridisk udgifter. Samtidig 

må alle parter have en interesse i en hurtig og samlet afgørelse af erstatningsansvaret, hvilket ikke 

vil blive tilfældet, hvis skadevolder risikerer flere på hinanden efterfølgende søgsmål. 

Kommissionen har forsøgt at tage hånd om dette problem i direktivets artikel 15, stk. 1, der 

bestemmer, at de nationale retsinstanser i deres vurdering i forhold til artikel 13 og 14 skal være i 

stand til at tage hensyn til erstatningssøgsmål vedrørende samme overtrædelse fra aktører i 

forskellige led af forsyningskæden. Derudover skal de nationale retsinstanser være i stand til at 

inddrage sager fra den offentlig håndhævelse af konkurrenceretten. Selvom Kommissionen har 

forsøgt at løse problemet ved artikel 15, kan der stadig opstå problemer, hvis en skadevolder 

retsforfølges i forskellige medlemsstater200.   

For at vende tilbage til artikel 14 om indirekte aftagere, siger stk. 1 ”under hensynstagen til at det 

er kommerciel praksis at overvælte prisstigninger på de følgende led i forsyningskæden”. Med 

denne formulering antyder kommissionen, at der eksisterer en formodningsregel for, at overpriser 

blive overvæltet på kunder længere nede i forsyningskæden. Det skal dog ikke forstås som en 

formodningsregel, men snarere som en anerkendelse af overvæltningsargumentet201 og et forsøg fra 

198  Se afsnittet 5.5 Kvantificering af tab for yderligere beskrivelse.

199  Cauffmann og Philipsen, 2014, Side 9.

200  Geradin og Grelier, 2013, s. 13.

201  Cauffmann og Philipsen, 2014, s. 28.
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kommissionen på at gøre indirekte kunders adgang til succesfulde erstatningssøgsmål nemmere202. 

I henhold til artikel 14 er det op til den indirekte kunde af kartellet at påvise en overvæltning af 

overpriser og derved bevise sit tab. Stk. 2 opstiller tre krav til, hvornår den indirekte kunde har 

bevist, at den direkte kunde har overvæltet sin overpris på vedkommende. De tre krav er klare og 

umiddelbart nemme at gå til. Det første krav er, at en overtrædelse af konkurrenceretten skal være 

bevist, hvilket i en ”follow-on-sag” er nemt. Dernæst skal overtrædelsen have ført til, at den direkte 

kunde har betalt en overpris. Som vi skal se senere, ligger der i artikel 17, stk. 2, om tabsopgørelse 

en formodningsregel for, at karteladfærd forvolder skade. Desuden er det tænkeligt, at den direkte 

kunde allerede har bevist sit tab. Denne del bør derfor heller ikke medføre det store besvær at 

bevise. Sidste punkt kræver, at den indirekte kunde reelt skal have købt de relevante varer eller have

købt varer, der hidrørerfra skadevolder.     

I sidste ende må man stille spørgsmål til, hvorvidt det overhovedet er muligt for skadevolder at 

bevise overvæltningsargumentet. Det oprindelige forslag til et direktiv indeholdt en bestemmelse203, 

der afholdt skadevolder fra at kunne påberåbe sig overvæltningsargumentet, hvis det var juridisk 

umuligt for den indirekte kunde at kræve erstatning. Hvis den indirekte kunde er en SMV, kan det 

tænkes, at SMV'en har svært ved at bære omkostningerne ved et civilt søgsmål, hvorfor 

virksomheden vil afholde sig fra dette, hvorved skadevolder bliver erstatningspligtig over for den 

direkte kunde. Selv om bestemmelsen sikrede, at skadevolder ikke slipper uden at blive 

erstatningspligtig, medførte bestemmelsen, at den direkte kunde beriges ved både at have overvæltet

overpriserne og samtidig opnå fuld erstatning. Her skal det bemærkes, at artikel 13's formål er at 

forhindre uretmæssig berigelse for skadelidte. Kommissionen har i det endelige direktiv udeladt en 

sådan bestemmelse, som nævnt ovenfor. Desværre kan man i stedet frygte, at SMV'er nu afholder 

sig fra at forfølge et erstatningskrav, såfremt de ikke har forudsætningerne til at føre et større 

søgsmål. Hvis SMV'er generelt holder sig fra erstatningssøgsmål, svækkes den private håndhævelse

af konkurrenceretten, og overtrædere af konkurrenceretten slipper lettere. Det er nok også i den 

forbindelse, at man skal se de forholdsvis lempelige krav til bevisbyrden for overvæltning af 

overpriser for de indirekte kunder som gennemgået tidligere.

202  Cauffmann og Philipsen, 2014, s. 9.

203 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om visse bestemmelser om søgsmål for i henhold til national 

ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler, 2013

COM 204, artikel 12. stk. 2.
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3.6 – Kollektive søgsmål

En måde, hvorpå man yderligere vil kunne forbedre SMV'ers incitament for private 

erstatningssøgsmål, er gennem gruppesøgsmål, hvorved SMV'er eller måske endda de endelige 

forbrugere kan gå sammen og rejse et kollektivt søgsmål mod skadevolder. Derved vil de kunne 

dele de juridiske omkostninger, hvilket vil gøre erstatningssøgsmål mere attraktive for dem. 

Kommissionen har udeladt dette fra direktivet jf. betragtning 13: ”dette direktiv bør ikke forpligte 

medlemsstaterne til at indføre ordninger for kollektive søgsmål for håndhævelse af traktatens 

artikel 101 og 102 i TEUF”. Tidligere har kommissionen ellers anbefalet i sin Hvidbog204, at man 

indfører ordninger for kollektive søgsmål: ”For så vidt angår kollektive søgsmål finder 

kommissionen, at der tydeligvis er behov for mekanismer, der gør det muligt at samle individuelle 

krav fra ofre for overtrædelser af kartel- og monopolregler”205. I Hvidbog foreslog kommissionen 

at indføre to ordninger. Den ene er kollektive opt-in søgsmål. Opt-in søgsmål er karakteriseret ved, 

at skadelidte skal foretage en beslutning ved at melde sig ind i det kollektive søgsmål. Hvorimod 

skadelidte i opt-out søgsmål som udgangspunkt er deltager i et kollektivt søgsmål og skal træffe en 

beslutning om at melde sig ud af det kollektive søgsmål. Der er fordele og ulemper ved både opt-in 

og opt-out206, men kommissionen anbefalede førstnævnte. 

Den anden ordning er ”repræsentative søgsmål anlagt af kvalificerede enheder”207. Disse enheder 

kunne være forbrugerorganisationer eller interesseorganisationer, der forud for et søgsmål bliver 

officielt udpeget eller er godkendt til at føre søgsmål på vegne af deres medlemmer. 

Det er beklageligt, at kommissionen har valgt at udelade kollektive søgsmål fra direktivet, da ofre 

for umbrella pricing har få incitamenter til at føre erstatningssøgsmål, i det de ofte vil have ganske 

lidt at vinde i forhold til omkostningerne. 

Kommissionen har valgt en horisontal tilgang og overladt det til medlemsstaterne selv at indføre 

regler for kollektive søgsmål208. Kommissionen har til dette tidligere udstedt en henstilling209, som 

medlemsstaterne kan støtte sig op ad. 

204  Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, 2008 COM 165, s. 5.

205  Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, 2008 COM 165, s. 5.

206  For yderligere om emnet se: Van den Bergh, 2013. 

207  Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, 2008 COM 165, s. 4.

208  Direktivet, betragtning 13.

209 Kommissionens henstilling 2013/369/EU  af 11. juni 2013 om fælles principper for kollektive retsmidler i 

medlemsstaterne til opnåelse af pålæg, forbud eller erstatning i forbindelse med tilsidesættelse af rettigheder i 

henhold til EU-retten.
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3.7 – Tabsopgørelse og formodningen om tab

Direktivets artikel 17, der omhandler tabsopgørelse, letter udfordringen ved bevisbyrden med 

hensyn til tabsopgørelsen. Artikel 17, stk. 1, pålægger medlemsstaterne, at sørge for at bevisbyrden 

eller kravet til bevisbyrden ved at estimere et eventuelt tab og størrelsen deraf ikke bliver praktisk 

umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt i henhold til effektivitetsprincippet. Hvis det er blevet 

bevist, at der er tale om et tab, skal medlemsstaterne sikre, at de nationale retsinstanser er i stand til 

at udregne tabets størrelse, hvor det er praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for 

skadelidte210. Endvidere skal medlemsstaterne sikre, at de nationale konkurrencemyndigheder kan 

hjælpe retsinstanserne, hvor det anses for nødvendigt i henhold til artikel 17, stk. 3. Til sammen 

tager stk. 1 og 3 altså en del af byrden ved at bevise tabets størrelse fra skadelidte og øger 

skadelidtes incitament for at pålægge erstatningssøgsmål. Det er en kolossal hjælp for skadelidte, 

der måske står i en situation, hvor vedkommende har lidt skade, men ikke mener, at omkostningerne

ved at bevise tabet står mål med erstatningen, idet tabsestimeringen vil være uforholdsmæssigt 

vanskelig. Tidligere har jeg argumenteret for, at omkostningerne for SMV'er og forbrugere til at 

forfølge et erstatningssøgsmål ikke står mål med erstatningen211. Det forhold kan stk. 1 og 3 

forbedre, hvilket kan være med til øge andelen af i hvert fald SMV'er, der retsforfølger skadevolder,

hvilket igen er med til at nå målet med direktivet212. Direktivet indeholder ingen nærmere 

bestemmelser, angående hvordan de national retsinstanser skal estimere tabets omfang, men 

kommissionen har tidligere udstedt en supplerende vejledning213. 

I forhold til karteldeltagerens bevisbyrde for overvæltningsargumentet er det interessant, at der ikke 

eksisterer en lignende hjælp som i stk. 1 og 3 til karteldeltageren, som der gør til skadelidte. Godt 

nok skal de nationale retsinstanser i henhold til artikel 12, stk. 5, være i stand til at vurdere, hvilken 

andel af en overpris der er overvæltet, men der står intet om, i hvilken forbindelse de skal gøre brug 

af dette. Grunden til forskellen skal formentlig findes i kommissionens ønske om at forbedre 

incitamenterne for skadelidte til at forfølge den private håndhævelse. Samtidig må det formodes, at 

kommissionen ikke er interesseret i at svække den afskrækkende virkning for eventuelle 

kartelmedlemmer ved at gøre overvæltningsargumentet lettere at løfte. 

210  Direktivet, artikel 17 stk. 1.

211  Se afsnittet 3.8 om kollektive søgsmål

212  Se mere om dette under afsnitt 3 Direktivet

213 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten om 

den europæiske unions funktionsmåde, 2013 SWD 205.
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Artikel 17, stk. 1 og 3, finder kun anvendelse, hvor det er bevist, at der forelægger en skade som 

følge af et kartels ulovlige adfærd. At bevise en skadelig virkning er mindst lige så vanskeligt som 

at bevise tabets størrelse. Dette forhold roder kommissionen bod på ved artikel 17, stk. 2, i 

direktivet, der siger: ”Det formodes, at kartelovertrædelser forvolder skade”. At opstille en 

formodning, for at karteller forårsager skade på direkte kunder, må anses som helt legitimt. Det 

fremgår nærmest af kartellers natur, men det understreges også af et studie forberedt for 

kommissionen214, der fortæller, at 93% af kartellerne i studiet opererede med overpriser. Ved som 

udgangspunkt at formode kartellers skadelige virkning tages en del af byrden af sagsøger og 

forbedrer markant skadelidtes incitament for at forfølge et erstatningssøgsmål.  

I henhold til artikel 17, stk. 2, er det værd at nævne, at der ikke nævnes noget om, hvorvidt det også 

kan formodes, at karteller pådrager skader for ikke-kartelmedlemmers kunder, som tilfældet under 

umbrella pricing. Reelt nævner direktivet slet ikke begrebet umbrella pricing, men ifølge 

betragtning 11, udelukkes det ikke, at der kan være forhold andre end, hvad der er nævnt i 

direktivet. Samtidig sikrer betragtning 11, at enhver kan rejse krav om erstatning for en lidt skade, 

når der er årsagssammenhæng mellem skaden og en overtrædelse af konkurrenceretten, hvilket 

umbrella pricing kan falde under, med mindre der med årsagssammenhæng menes direkte 

årsagsforbindelse. Fra Kone-dommen fremgår det, at det vil være i strid med artikel 101 TEUF, hvis

retten til at kræve erstatning afhænger af en national regel om krav for direkte årsagsforbindelse215. 

Det fremgår i betragtning 11, at direktivet ikke omhandler begrebet årsagsforbindelse, hvormed 

kommissionen ikke afklarer, hvorvidt tilstrækkelig direkte årsagsforbindelse falder under begrebet 

årsagssammenhæng som nævnt i betragtning 11. Dette efterlader en del frihed til medlemsstaterne 

med hensyn til kravene for årsagssammenhæng216, men samtidig ved vi fra Kone-dommen, at 

nationale regler, der udelukker retten til at kræve erstatning med henvisning til et krav om direkte 

årsagsforbindelse, er i strid med artikel 101 TEUF.   

Det er interessant, hvorvidt bestemmelsen i artikel 17, stk. 2, også dækker umbrella pricing. En 

situation er at formode, at et kartel forårsager skade for direkte kunder, men at formode, at også 

ikke-kartelmedlemmers kunder er omfattet af denne formodning, er mere usikkert. Artikel 17, stk. 

214  Oxeras, 2009, s. 91.

215  C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 33.

216  Så længe effektivitets- og ækvivalensprincippet overholdes jf. betragtning 11 direktivet.
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2, slår fast, at ”kartelovertrædelser forvolder skade”, men intet om, hvad ordet ”skade” dækker 

over. Menes der skade på den direkte kunde eller skade på markedet? Såfremt der er tale om 

sidstnævnte, må dette inkludere umbrella pricing. Inkluderer udtrykket umbrella pricing, udviskes 

usikkerheden fra Kone-dommen angående årsagsforbindelse. Det ville have været passende, om 

kommissionen i direktivet havde inkluderet bestemmelser for årsagsforbindelse eller i hvert fald 

havde præciseret, hvorvidt formodningen for skade som i artikel 17, stk. 2, også gælder umbrella 

pricing

Både generaladvokaten217 og til dels domstolen218 har argumenteret for, at det må påregnes, at 

kartellers ulovlige adfærd kan forårsage skade for konkurrerende virksomheders kunder. Når 

kommissionen har indskrevet en formodning, for at karteller forårsager skade på direkte kunder, så 

kunne de lige så godt have gået planken ud og inddraget situationer uden for kontrakt. Dette gælder 

for eksempel indirekte kunder, der ordret er omfattet af direktivet i artikel 14 om krav for, hvornår 

det er bevist, at de har lidt skade som følge af overvæltning af overpriser fra direkte kunder.

3.8 – Mindelig tvistbilæggelse

De resterende to relevante artikler omhandler bestemmelser for mindelig tvistbilæggelse. Disse to 

artikler vil jeg ikke beskæftige mig synderligt med, da de ikke som udgangspunkt er relevante for 

min problemformulering.

Artikel 18 sikrer, at hvis der foregår mindelig tvistbilæggelse suspenderes forældelsesfristen for de 

parter, der deltager heri. Grunden her til er at undgå, at skadevolder spekulerer i at overskride 

forældelsesfristen ved at indgå i en mindelig tvistbilæggelse for at springe fra senere i processen. 

Artikel 18, stk. 2, giver samtidig de nationale retsinstanser muligheden for at udsætte en sag om 

erstatningssøgsmål, hvis deltager indleder mindelig tvistbilæggelse. 

Hvis en skadevolder indgår i mindelig tvistbilæggelse sparer den skadelidte juridiske omkostninger.

For at undgå unødige omkostninger tillader stk. 3, at nationale konkurrencemyndigheder anser 

erstatning betalt efter mindelig tvistbilæggelse for en formildende omstændighed i forhold til den 

offentlige håndhævelse. 

Artikel 19 sikrer, at hvis skadevolder indgår i en mindelig tvistbilæggelse nedsættes skadelidtes 

krav med den del, der er indgået forlig om. Samtidig sikres det, at øvrige skadevoldere end dem, der

deltager i et forlig, stadig bliver fuldt ansvarlige for deres del.

217  C-557/12 Kone AG m.fl. præmis 46 - 52. 

218  C-557/12 Kone AG m.fl., Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis 29.

48/89



Såfremt andet ikke er aftalt i forbindelse med den mindelige tvistbilæggelse, kan skadelidte gøre en 

eventuel erstatningsdel, som øvrige skadevoldere uden for forliget ikke er i stand til at betale, 

gældende overfor den skadevolder, der deltog i mindelig tvistbilæggelse. 

4 – Juridisk delkonklusion

C-577/12 Kone AG m.fl. udvidede begrebet enhver til at omfatte forhold uden for kontrakt. Dette 

har åbnet op for, at flere virksomheder kan forfølge civile erstatningssøgsmål. I afgørelsen tøvede 

domstolen dog ved at undlade at komme med klare betingelser til årsagsforbindelse ud over krav 

om overholdelse af effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet. Domstolen fastlagde dog, at 

tilstrækkelig direkte årsagsforbindelse er nok for, at karteldeltagere kan blive erstatningsansvarlige 

for umbrella pricing, og samtidig understregede domstolen krav om kausalitet og adækvans.  

Afgørelsen rejste nærmest flere spørgsmål end svar, hvilket gør det tvivlsomt, hvorvidt der vil 

komme en stigning i erstatningssøgsmål på grundlag af umbrella pricing. 

Selv om direktivet som udgangspunkt forbedrer forholdene for skadelidte på en række punkter, så 

som at sikre adgangen til beviser for skadelidte, sikre minimumsfrister for forældelse, letter 

bevisbyrden, og stiller krav om solidarisk hæftelse for skadevolder, er det ikke entydigt 

tilfredsstillende. Direktivet slår fast, at karteladfærd er skadeligt, hvilket letter skadelidtes 

bevisbyrde, men direktivet siger intet om, i hvilken udstrækning karteller er skadelige. Ligesom 

direktivet ikke præciserer kravene til tilstrækkelig direkte årsagsforbindelse, hvilket derfor stadig er 

op til de nationale retsinstanser at afgøre. 

Endeligt nævner direktivet intet om umbrella pricing. Man kunne have håbet, kommissionen ville 

have grebet muligheden for at kaste klarhed over de spørgsmål, domstolen efterlod i Kone. At 

direktivet ikke så meget som nævner umbrella pricing er skuffende og kan rejse spørgsmålet, 

hvorvidt kommissionen anerkender tab som følge af umbrella pricing. 

Alt i alt efterlader både Kone-dommen og direktivet en del usikkerhed angående processuelle krav, 

hvilket kan resultere i, at potentielle erstatningssøgsmål aldrig bliver forfulgt af skadelidte, omend 

direktivet sikrer et minimum af beskyttelse for skadelidte. 
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5 – Den økonomiske del

5.1 – Forhold for umbrella pricing

I ovenstående afsnit har jeg gennemgået juraen bag erstatning for skader som følge af kartellers 

konkurrencefordrejende adfærd. Med udgangspunkt i at karteller handler i strid med TEUF 101, er 

det dernæst interessant at analysere på, under hvilke forhold karteller dannes, samt under hvilke 

forhold umbrella pricing er muligt.    

Umbrella pricing opstår, hvor priser over niveauet for et marked under konkurrence fører til, at 

efterspørgslen for ikke-kartelmedlemmers produkter stiger219. Når et kartel hæver sine priser eller 

sænker sit output, vil det medføre, at direkte kunder til kartellet, der ikke er villige til at betale den 

højere pris, kigger mod ikke-kartelmedlemmer for lignende eller substituerbare produkter. Derved 

stiger ikke-kartelmedlemmernes efterspørgsel, og ikke-kartelmedlemmerne kan derfor hæve deres 

priser eller output. Det er denne forøgelse af output eller priser, der kaldes umbrella pricing220. Hvor

stor graden af umbrella effect er, afhænger af forskellige faktorer221, så som hvorvidt der er tale om 

Bertrand- eller Cournot-konkurrence, er det homogene eller differentierede produkter og agerer 

parterne strategisk eller ikke-strategisk. 

Under Bertrand-konkurrence konkurrerer virksomhederne på markedet ud fra prisen på deres 

produkter, hvilket vil sige, de bestemmer prisen på deres produkter og lader så markedet afspejle, 

hvor meget de sælger222. Hvis vi forestiller os et marked med flere aktører, der producerer 

differentierede produkter, hvor enkelte aktører går sammen i et kartel og sætter deres pris højere end

uden kartellet, vil en udenforstående marginaliseret virksomhed på samme marked opleve en 

stigning i efterspørgslen efter sine varer223. Dog er det med en forudsætning om, at virksomhederne 

producerer med stigende marginale omkostninger, da ikke-kartelmedlemmerne ellers vil presse 

prisen ned, til den når prisen lig marginalomkostninger224. Med stigende marginale omkostninger 

kan ikke-kartelmedlemmet ikke uden videre bare øge sit udbud, til det dækker nedgangen i 

kartelmedlemmernes udbud, hvorved kartellet ikke vil kunne forsætte. Grundet at den 

219  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 2.

220  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis 2.   

221  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 4.

222  Lipczynski, Wilson og Goddard, 2005, s. 133.

223  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 4.

224  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 4.
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udenforstående virksomheds udbud øges markant, vil kartellet stadig kunne bestå, da 

karteldeltagerne og ikke-kartelmedlemmerne producerer differentierede varer. Selv med meget tætte

substituerbare varer vil kartellet stadig kunne bestå225.

Under Bertrand-konkurrence og med differentierede produkter vil graden eller omfanget af 

umbrella pricing afhænge af, hvor tætte substitutter virksomhedernes produkter er226. Hvis 

produkterne er tætte substitutter, vil der være en højere grad af umbrella effect, da kunderne vil have

lettere ved at gå fra kartelmedlemmernes produkter til ikke-kartelmedlemmets produkter. Hvorimod

hvis produkterne er meget differentierede, vil kunderne have sværere ved at vælge ikke-

kartelmedlemmets produkter, og omfanget af umbrella effekten vil deraf være meget lavere. 

Ovenstående omhandlede Bertrand-konkurrence, hvor ikke-kartelmedlemmerne var marginaliserede

og ikke har nogen markedsmagt, hvorved de bliver pristagere. Hvis vi i stedet ser på et marked, 

hvor ikke-kartelmedlemmerne besidder noget magt på det relevante marked, bliver resultatet, at når 

der er tale om homogene varer, vil det ikke lykkes for kartelmedlemmerne at presse prisen op227. 

Dette skyldes, at ikke-kartelmedlemmerne har markedsmagt, og de derfor vil sætte deres pris lige 

under kartelmedlemmerne og derved kapre al efterspørgslen, hvilket vil presse prisen ned til 

niveauet for fri konkurrence. Under Bertrand-konkurrence med homogene varer vil det derfor ikke 

være muligt, at umbrella effect eksisterer. Er der i stedet tale om differentierede produkter, har ikke-

kartelmedlemmernes markedsmagt ikke den samme betydning, og graden af umbrella pricing vil 

igen afhænge af, hvor substituerbare de enkelte produkter er228. Ved differentierede produkter vil 

ikke-kartelmedlemmerne forsøge at optimere deres profit ved at sætte deres pris ud fra 

kartelmedlemmernes pris229.

Det er interessant i forbindelse med priskonkurrence, at kartelmedlemmerne kan sætte deres pris så 

højt, at produkter, der ellers ville være differentierede, pludselig kan blive substitutter til 

kartelmedlemmernes produkter230. Denne situationen kan ligefrem føre til, at kunder på markeder, 

225  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 4.

226  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 5.

227  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 7.

228  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 7.

229  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 7.

230  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 6.
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der ellers ikke er påvirkede af kartellet, kan lide skade af umbrella pricing231. Når varer, der ellers 

var differentierede fra kartellets varer, pludselig bliver substitutter til kartellets varer, medfører det 

en prisstigning grundet en større efterspørgsel efter substitutterne. Dermed opstår der umbrella 

pricing på markeder, der ellers ikke vil være påvirket af kartellets konkurrencebegrænsende adfærd. 

Det gælder under Cournot-konkurrence ligesom under Bertrand-konkurrence, at graden af umbrella 

effect kraftigt afhænger af, hvor differentierede henholdsvis kartelmedlemmernes og ikke-

kartelmedlemmernes produkter er232. Under Cournot-konkurrence konkurrerer virksomhederne på 

kvantitet, hvor de sætter den producerede mængde, ud fra hvad de forventer konkurrenterne 

producerer233. Når kartelmedlemmerne vælger deres pris, sker det, ud fra hvad de forventer, de 

marginaliserede ikke-kartemedlemmer vil sætte deres kvantum til. Da ikke-kartelmedlemmerne er 

marginaliserede på det relevante marked og derfor ikke har nogen magt på markedet, sætter de 

deres pris efter, hvor stort et kvantum de kan sælge, ud fra hvor meget de tror karteldeltagerne 

producerer. Kartelmedlemmerne er prisledende på markedet og sætter derfor deres udbud lavere end

under et marked med fri konkurrence, derved opnår de en højere pris for deres varer. Ikke-

kartemedlemmerne har ingen magt og er pristagere, så de vælger bare at producere den mængde, de 

kan sælge, hvilket under kartellet er højere, da deres efterspørgsel vil stige, grundet, at kartellet 

sænker deres udbud. 

Overordnet gælder det, at kartelmedlemmer sænker deres udbud, mens ikke-kartelmedlemmer øger 

deres udbud234. Da ikke-kartelmedlemmerne er marginaliserede på markedet, kan de ikke udligne 

hele kartellets faldende udbud, og derfor vil der stadig være en efterspørgsel, der ikke er dækket, 

hvilket opretholder kartelmedlemmernes mindre udbud og deraf højere pris235. I forbindelse med 

Cournot-konkurrence er den højere mængde, ikke-kartelmedlemmerne kan udbyde i ly af kartellet, 

altså at regne for umbrella effect.      

I situationen, hvor ikke-kartelmedlemmerne handler strategisk, altså hvor de har en reel indflydelse 

på markedet, gælder det ligeledes, at når kartelmedlemmerne sænker deres udbud, hæver ikke-

231  Maier-Rigaud og Schwalbe, 2013, s. 13.

232  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 6.

233  Lipczynski, Wilson og Goddard, 2005, s. 120.

234  Hüschelrath og Veith, 201, s. 4.

235  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 6.
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kartelmedlemmerne deres236. Ikke-kartemedlemmerne observerer, at prisen på markedet er steget 

som en følge af det lavere udbud, og dette forsøger de at vinde på ved at hæve deres udbud. 

Ligesom i situationen hvor ikke-kartelmedlemmerne handler som pristagere, er de formentlig heller 

ikke, når de handler strategisk, i stand til at udligne hele den sænkede mængde fra 

kartelmedlemmerne. Dette betyder, at selv hvor der er tale om konstante marginale omkostninger, 

vil kartelmedlemmerne være i stand til at opretholde deres lavere mængde237, og umbrella pricing 

vil opstå. Hvor der er tale om homogene produkter, vil graden af umbrella pricing være lig det 

mindre output og den deraf forhøjede pris fra kartelmedlemmerne238. Helt nøgternt set vil kunderne 

betale det samme for henholdsvis kartelmedlemmerne og ikke-kartelmedlemmernes produkter, når 

disse er homogene239. 

Som jeg har gennemgået overfor, afhænger graden af umbrella effekten af, hvor substituerbare de 

enkelte aktørers produkter er. Derudover er størrelsen på kartellet også en betydende faktor. Desto 

større kartellet er, desto større er graden af umbrella pricing240. Baggrunden for dette skal findes i 

det forhold, at et større kartel tager højere overpriser end et mindre kartel241. Hvis kartellet kun 

dækker en mindre del af markedet, har det ikke den samme magt, som hvis det dækker en større del 

af markedet. Som følge af at kartellet dækker en større del af markedet og derfor har mere 

markedsmagt, kan kartellet også hæve prisen yderligere, hvilket giver de udenforstående 

virksomheder et incitament og en mulighed for at hæve deres priser tilsvarende. Desto mere 

kartellet hæver sin pris, desto større andel af efterspørgslen vil blive overført til de udenforstående 

virksomheder.

5.2 – Faktorer for dannelsen af karteller    

I det foregående afsnit har jeg været omkring, hvilke forhold der spiller ind på graden af umbrella 

pricing. Ligeledes er det interessant at gennemgå, hvilke markedsforhold der mere specifikt spiller 

ind på dannelsen af karteller. 

236  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 8.

237  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 8.

238  Maier-Rigaud og Schwalbe, 2013, s. 13.

239  Maier-Rigaud og Schwalbe, 2013, s. 13. 

240  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 8.

241  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 8, tabel 1.
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5.2.1 – Markedskoncentration

Jeg gennemgik i foregående afsnit, hvordan graden af umbrella pricing er afhængig af størrelsen på 

kartellet i forhold til markedet. I sammenligning gælder det, at desto færre aktører på markedet 

desto større er sandsynligheden for karteller242. Grunden skal findes i det forhold, at hvis der er 

mange aktører på markedet, er der et større incitament til at afvige fra kartellet, da den afvigende 

virksomhed vil kunne opnå en stor part af markedet. Er der få aktører på markedet, kan den enkelte 

aktør ikke opnå en lige så stor markedsandel ved at afvige fra kartellet. 

Derudover er der færre omkostninger forbundet med at overvåge, koordinere og danne et kartel, når

der er færre deltagere i kartellet, hvormed gevinsten bliver større243.

5.2.2 – Adgangsbarrierer 

Når aktørernes profit på et givent marked er høj, tiltrækkes nye aktører244, der vil forsøge at trænge 

ind på markedet og underbyde de eksisterende aktører for at få del i den høje profit. For at undgå 

dette kan de oprindelige aktører holde deres priser lave for at undgå indtrængende aktører på 

markedet, hvormed kartellet bliver mindre profitabelt245. En anden strategi for de oprindelige 

aktører kan være at indlemme indtrængende aktører i kartellet, men dermed kommer der flere 

deltagere i kartellet, hvilket er med til at gøre kartellet ustabilt246. Ligeledes vil denne strategi 

tiltrække endnu flere aktører247, hvorved markedskoncentrationen vil øges. 

På et marked med høje adgangsbarrierer vil de eksisterende aktører ikke skulle frygte indtrængende 

aktører i lige så høj grad som på et marked med få adgangsbarrierer, hvilket vil øge 

sandsynligheden for karteller248.  

5.2.3 – Kundernes markedsmagt

Er der på et marked få kunder med store markedsandele, sænker dette ligeledes sandsynligheden for

dannelsen af karteller249. Få, men stærke kunder vil være i stand til at lægge et større pres på 

242  Motta, 2004, s. 141.

243  Veljanovski, 2007, s. 4.

244  Motta, 2004, s. 142.

245  Motta, 2004, s. 142.

246  Motta, 2004, s. 142.

247  Motta, 2004, s. 142.

248  Veljanovski, 2007, s. 4.

249  Veljanovski, 2007, s. 4.
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karteldeltagerne for at tvinge prisen ned250, hvilket vil føre til, at kartellet bliver ustabilt. Den stærke

kunde kan true med at aftage sine produkter fra andre aktører på markedet eller true med selv at 

starte produktion af den relevante vare og dermed stimulere konkurrencen på markedet251. 

5.2.4 – Homogene eller differentierede produkter

Karteller er mere sandsynlige i industrier med homogene produkter end i industrier med 

differentierede produkter252, selvom teorien ikke er entydig253. På markeder med homogene 

produkter konkurreres der i stedet på prisen254. Samtidig er det forholdsvis let at overvåge 

karteldeltagerne og opdage afvigere i forhold til et marked med differentierede produkter  255. 

5.2.5 – Efterspørgselselasticitet

Såfremt efterspørgslen er meget stabil, er det lettere for karteldeltagerne på markedet at 

gennemskue, hvorvidt der er aktører, der afviger fra kartellet256, da det er sværere at skjule sig bag 

udsving i efterspørgslen grundet i markedsvilkår. Dermed er sandsynligheden for karteller større 

ved lav efterspørgselselasticitet257.

På et marked med kraftigt stigende efterspørgsel vil det være sværere at bevare et kartel, da 

indtrængende aktører eller afvigere fra kartellet vil have en større interesse i at underbyde 

kartellet258. Omvendt gælder det, at på et marked med nedadgående efterspørgsel vil 

sandsynligheden for karteller være større259. 

5.2.6 – Udveksling af information

For at kunne bevare et kartel kræves det, at deltagerne er i stand til udveksle information omkring 

udbud og priser260. Derfor er det nødvendigt med en høj udveksling af information for at kunne 

250  Motta, 2004, s. 143.

251  Motta, 2004, s. 143.

252  Veljanovski, 2007, s. 4.

253  Motta, 2004, s. 145.

254  Veljanovski, 2007, s. 4.

255  Motta, 2004, s. 145. 

256  Veljanovski, 2007, s. 4.

257  Motta, 2004, s. 144.

258  Veljanovski, 2007, s. 4.

259  Motta, 2004, s. 144.

260  Veljanovski, 2007, s. 4.
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bibeholde kartellet. Samtidig gør en høj grad af information det også nemmere at overvåge 

karteldeltagere og derved undgå afvigende adfærd. 

En måde at styrke udvekslingen af information kan være ved at have repræsentanter i hinandens 

bestyrelser261, hvormed udvekslingen af information vil kunne foregå meget let. 

5.2.7 – Konkurrerende på flere markeder 

Hvis karteldeltagere er aktive på flere forskelligartede markeder, er der større chance for, at kartellet

består, da en afviger vil kunne blive straffet ikke kun på det enkelte marked, men også på andre 

markeder, hvor afvigeren er aktiv262. Der vil altså være et mindre incitament til at afvige fra 

kartellet. Dette synspunkt deles dog ikke af alle. Enkelte argumenterer263 for, at hvis en afviger er 

aktiv på flere markeder, kan afvigeren også snyde eller afvige på flere markeder, hvormed 

muligheden for sanktionering fra de andre karteldeltagere mindskes. Det er derfor ikke entydigt, 

hvorvidt det lettere fører til karteldannelse, hvis aktørerne er konkurrenter på flere markeder.

5.2.8 – Industrier med historik for karteller

I særlige industrier er der historisk en større sandsynlighed for at støde på karteller. Der kan måske 

ligefrem være en kultur for karteldannelse i enkelte industrier264. Hvorvidt der er tale om en kultur, 

eller der bare er mange faktorer for dannelse af karteller tilstede, er ikke entydigt.  

5.3 – Intern og ekstern stabilitet

Umbrella pricing kan ses som en eksternalitet frembragt af kartellets konkurrencebegrænsende 

adfærd i form af forhøjede priser over niveauet for et marked under konkurrence265. Der kan af 

samme grund naturligt nok ikke opstå umbrella pricing, uden at der består et kartel på det relevante 

marked. Det er derfor interessant at analysere, under hvilke forhold et kartel er stabilt eller ustabilt. 

For at der er tale om et stabilt kartel, kræves det for det første, at der ikke er noget incitament for 

kartelmedlemmerne til at forlade kartellet eller snyde de andre kartelmedlemmer266. Dernæst kræver

261  Motta, 2004, s. 143.

262  Veljanovski, 2007, s. 4.

263  Motta, 2004, s. 146.

264  Levenstein og Suslow, 2012, s. 12.  

265  Belleflamme og Peitz, 2010, s. 338.

266  Belleflamme og Peitz, 2010, s. 339.  
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et stabilt kartel, at ingen udenforstående virksomhed har et incitament til at tiltræde kartellet267. Der 

tales henholdsvis om den interne stabilitet og den eksterne stabilitet268. Hvad angår det første krav 

om intern stabilitet, kan kartellet forhøje prisen ved at sænke outputtet269, hvilket kan påvirke 

udenforstående virksomheder blandt andet grundet umbrella pricing270. Der vil derfor være et 

incitament for den enkelte virksomhed til at forblive uden for kartellet for i stedet at free-ride på 

kartellets konkurrencebegrænsende adfærd271. Herved opnår virksomheden der free-rider stadig 

prisforhøjelsen og undgår samtidig risikoen ved at overtræde konkurrenceretten, hvormed kartellet 

bliver ustabilt. 

Ved umbrella pricing er ikke-kartelmedlemmer at anse som free-ridere, og umiddelbart kan man 

tænke, at karteldeltagerne vil forsøge at undgå free-riding, da de formentlig ikke er interesseret i 

erstatningssøgsmål som følge af Kone-dommen, hvorved de dækker ikke-kartemedlemmers 

profit272. Der er dog stik modsat argumenter for, at karteller under visse forhold nyder godt af free-

riding under umbrella pricing, eller at karteller ligefrem behøver umbrella pricing for at opretholde 

kartellets stabilitet273. På et marked med et kartel og ikke-karteldeltagere, hvor der er tale om 

homogene produkter, sikrer umbrella pricing, at kartellet kan opretholde sin højere pris, da ikke-

karteldeltagerne ellers vil overtage hele efterspørgslen274. Ved at ikke-karteldeltagerne bevidst eller 

ubevidst hæver deres priser, vil kartellet kunne bestå, da de stadig vil beholde en markedsmagt. Selv

hvor der ikke er tale om homogene produkter, men i stedet substituerbare produkter275, kan karteller 

stadig drage nytte af umbrella pricing, da umbrella pricing udjævner efterspørgslen efter 

substituerbare produkter276, i det prisforskellen ikke længere er så markant. 

Karteldeltagerne skal holde behovet for umbrella pricing som beskrevet ovenfor op mod risikoen 

267  Belleflamme og Peitz, 2010, s. 339.  

268  Belleflamme og Peitz, 2010, s. 339.

269  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 2.

270  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 2.

271  Belleflamme og Peitz, 2010, s. 337.

272  Veen Brink og Rusu, 2014. 

273  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, og Veen Brink og Rusu, 2014. 

274  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 10.

275  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 11. 

276  Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 9.
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for at blive mødt af erstatningskrav som følge af umbrella pricing. Efter Kone277 er der nemlig 

opstået et incitament for kartellet til at indlemme udenforstående virksomheder, hvorved kartellet 

fjerner risikoen for erstatningssøgsmål grundet umbrella pricing278. Ved at forsøge at indlemme 

ikke-karteldeltagere sætter kartellet disse i et dilemma, da de nu skal vælge mellem at gå med i 

kartellet og løbe en risiko ved at blive opdaget eller holde sig udenfor markedet279. Ved sidstnævnte 

mulighed vil ikke-karteldeltageren ikke længere kunne opretholde sin høje pris bundende i umbrella

pricing, da ikke-karteldeltageren nu er vidende om kartellets konkurrencebegrænsende adfærd og 

derfor er medkontrahent280. 

5.4 – Cournot-Nash-ligevægt

I det følgende vil jeg udfra en Cournot-Nash-ligevægt illustrere, hvornår virksomheder på et marked

med kun 3 deltagere, der producerer ikke-homogene varer, vil indgå et kartel, samt hvorvidt der er 

et incitament til at forblive uafhængig af kartellet som under umbrella pricing.

 I min analyse tager jeg udgangspunkt i følgende efterspørgselsfunktion:

pi=a−q i−γ∑
j≠i

q i hvor γ∈[0,1]  

Der opereres med et marked med tre aktører, der producerer ikke-homogene varer, så derfor sættes:

n=3 - Hvilket er antallet er virksomheder

a−c=1 - Hvilket er pris minus omkostninger

γ∈[0,1] - Hvilket er graden af substitutter, hvor 0 = ikke substituerbare og 1 = fuldt 

substituerbare

De to karteldeltagere har samlet profit, så ud fra ovenstående kan man opstille deres profit således:

Π12 = (1−q1−γ(q2+q3))q1+(1−q2−γ(q1+q3))q2

For at maksimerer profitten differentieres og sættes lig nul med henblik på at finde den optimale 

reaktionsfunktion for karteldeltagerne, der ser sådan ud:

277  C-557/12 Kone AG m.fl.

278  Veen Brink og Rusu, 2014, s. 8.

279  Veen Brink og Rusu, 2014, s. 8.

280  Veen Brink og Rusu, 2014, s. 8.
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q12(q3) =
(1−γq3)

2(γ+1)

Det samme kan gøres for den udenforstående virksomhed, hvis profit kan skrives som:

π3 = (1−q3−γ(q12+q12))q3

Den optimale reaktionsfunktion for den udenforstående virksomhed er derefter:

q3(q12) =
1
2
(1−2 γq12)

Ud fra de to reaktionsfunktioner kan man udlede ligevægten for de producerede mængder, ved at 

indsætte reaktionsfunktionerne i de oprindelige differentierede funktioner:

 Π12 =
γ−2

2(γ
2
−2 γ−2)

og q3 =
2γ+1
3 γ+4

Dette sættes ind i de oprindelige ligninger for profitten for henholdsvis de to karteldeltagere og den 

udenforstående virksomhed, hvorved profitten bliver henholdsvis:

Π12 =
−(γ−2)(4 γ

4
−9 γ

3
−7 γ

2
+14 γ+8)

2(3 γ+4)(γ
2
−2γ−2)

2   og π3 =
−(2 γ+1)(2 γ

3
−3γ

2
+6)

(3 γ+4)
2
(γ

2
−2 γ−2)
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Ud fra fig.2 kan det ses, at der er et incitament til at forblive udenfor kartellet for den 3. 

virksomhed, der er ikke-karteldeltager, da profitten er højere ved at free-ride end ved at træde ind i 

kartellet. Dette gælder vel at mærke kun, så længe produkterne er substitutter til en vis grad. Desto 

mere differentierede produkterne bliver, hvorved vi bevæger os længere mod højre på x-aksen, 

desto større del af markedet tager ikke-karteldeltageren. Når produkterne er fuldt differentierede, vil

kartellet tage hele efterspørgslen, som det ses til venstre på x-aksen, da produkterne befinder sig på 

hvert sit marked. 

Første krav for et stabilt kartel er opfyldt, i det der ikke er et incitament for nogen virksomhed til at 

tiltræde kartellet281, da ikke-karteldeltageren opnår en højere andel af markedet end ved at deltage i 

kartellet, så længe produkterne til en vis grad er substitutter, det vil sige hvor den røde graf skærer 

den gule graf. 

Når der er større profit ved at forblive uden for markedet ved en vis grad af substitutter, rejser det 

selvfølgelig spørgsmålet, hvordan det så stadig er muligt at opretholde et kartel. En rationel 

virksomhed vil ikke blive i et kartel, hvis profitten ved at være uafhængig er større. For at blive i 

kartellet skal profitten overstige profitten ved at være uafhængig. Det andet krav for et stabilt kartel 

er derfor, hvorvidt der er et incitament til at forblive i kartellet282. Jeg har konkluderet, at der ikke er 

et incitament til at tiltræde kartellet, hvis produkterne er tilstrækkeligt substituerbare. Det næste 

spørgsmål er derfor, om der er et tilstrækkeligt incitament til at forblive i kartellet, eller den enkelte 

virksomheds profit er større ved at agere selvstændigt på et marked uden et kartel. Hvis en 

virksomhed træder ud af kartellet, bliver kartellet opløst, da der kun er to deltagere i kartellet, 

hvorved alle virksomheder på markedet bliver uafhængige.

For at afklare hvorvidt en virksomhed vil blive i kartellet eller træde ud, er det nødvendigt at 

udregne den enkelte virksomheds profit ved at agere selvstændigt på et marked med tre 

selvstændige virksomheder.

Den enkelte virksomheds profit ved et marked med tre selvstændige virksomheder kan opstilles 

således:

π1 = (1−q1−γ(q2+q3))q1

Her er det vigtigt at huske, at de tre virksomheder er ligestillet, da der ikke længere er noget 

281  Belleflamme og Peitz, 2010, s. 339. 

282  Belleflamme og Peitz, 2010, s. 339. 
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marked. Deres profit er dermed ens.

Maksimeres og afledes ligningen for den uafhængige virksomheds profit giver det en 

reaktionsfunktion, der ser sådan her ud:

q =
1

2(γ+1)

Denne reaktionsfunktion indsættes i den første afledte funktion, hvilket giver en profit for den 

enkelte aktør, hvis alle forbliver uafhængige, på:

π
ude

=
1

4 (γ+1)
2

For at det kan betale sig at forblive i kartellet skal:

Π12 =
−(γ−2)(4 γ4−9 γ3−7 γ2+14 γ+8)

2(3 γ+4)(γ2−2γ−2)2 > π
ude

=
1

4 (γ+1)
2

Som det kan ses af fig. 3, er der stadig et incitament til at forblive i kartellet, så længe  graden af 

substitutter ikke overstiger, hvor de to grafer skærer hinanden. Er substituerbarheden over punktet, 

hvor de to linjer mødes, er der ikke noget incitament til at forblive i kartellet, da profitten ved at 
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agere selvstændigt overstiger profitten ved at deltage i kartellet, grundet ikke-karteldeltageren vil 

overtage hele efterspørgslen ved at sætte sin pris lavere end kartellet. Kravet om intern stabilitet er 

altså opfyldt, så længe graden af substitutter ikke overstiger de to grafers skæringspunkt. For at den 

interne stabilitet skal kunne opretholdes, kræver det altså, at ikke-karteldeltageren og 

karteldeltageren producerer en vis grad af differentierede produkter. 

Fra ovenstående fremgår det, at det er muligt at opretholde et kartel, så længe produkterne er 

tilstrækkeligt differentierede, selv hvis der er en ikke-karteldeltager på markedet. Det efterfølgende 

spørgsmål må derfor være, hvorvidt ikke-karteldeltageren bør tiltræde kartellet, hvorved der i alt er 

tre karteldeltagere og ingen uafhængige. 

Vil der være en større profit for den udenforstående virksomhed ved at tiltræde kartellet, så alle tre 

virksomheder indgår i kartellet og får fuldstændig monopol og dermed overtager hele 

efterspørgslen, eller er der stadig en fordel ved at free-ride på kartellet, som udenforstående?  

For at besvare spørgsmålet er det nødvendigt at finde profitten for den enkelte virksomhed, hvis alle

deltager i kartellet, og holde det op mod profitten ved at free-ride på kartellet. Profitten for den 

enkelte virksomhed, hvis alle deltager i kartellet kan skrives således:

Π123 = 3(1−q−γ(q+q))q

Der afledt bliver:

q =
1

2(2γ+1)

Hvilket igen ved at sætte ind i den første afledte funktion giver en profit ved at gå ind i kartellet på:

π
inde

= 3 ( 1
4 (2γ+1) )

Der delt med tre giver profitten for den enkelte virksomhed:

 π
inde

=
1

4(2 γ+1)

For at det kan betale sig at forblive udenfor kartellet i stedet for at deltage i et kartel, hvor alle 

virksomheder på markedet deltager, skal:
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π3 =
−(2 γ+1)(2 γ

3
−3γ

2
+6)

(3 γ+4)
2
(γ

2
−2 γ−2)

 > π
inde

=
1

4(2 γ+1)

Grafen ovenfor i fig. 4 viser, at i de situationer, hvor produkterne er tilstrækkelige substitutter, det 

vil sige længere mod højre end, hvor de to grafer skærer, vil der stadig være en højere profit for den 

enkelte virksomhed ved at forblive uden for kartellet end ved at træde ind i kartellet og deltage i 

kartellet. Dette gælder vel at mærke kun så længe, de andre virksomheder opretholder kartellet. 

Ikke-karteldeltageren nyder i situationen godt af at free-ride på kartellet. 
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Fra figur 5 ses det, at ved en vis grad af substituerbare produkter nyder ikke-karteldeltageren godt af

kartellet, da profitten, hvis alle virksomheder var uafhængige, ville være lavere. Der er altså tale om

en umbrella effekt, i det den højere efterspørgsel for ikke-karteldeltageren giver muligheden for at 

hæve priserne i ly af kartellet. 
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Som det kan ses af figur 6, er det også bedre for alle parter, at alle tre virksomheder deltager i 

kartellet, i stedet for at alle tre er uafhængige. Der er altså en klar fordel for alle tre virksomheder 

ved kartellet. Til højre på x-aksen, hvor produkterne for alle tre virksomheder er substituerbare, vil 

de skulle dele markedet mellem dem, hvorved hver virksomhed får en lille del af efterspørgslen. 

Indgår de i et kartel får den enkelte virksomhed en større andel. Modsat kan det ses til venstre på x-

aksen, hvor produkterne for de tre virksomheder er fuldstændig differentierede, at de hver især tager

hele efterspørgslen på hver deres produktmarked. Vi ved dog, at så længe virksomhedernes 

produkter ikke er differentierede, vil der være et incitament for den enkelte virksomhed til at snyde 

de andre deltagere og free-ride eller, hvis der er tale om homogene produkter, at overtage hele 

efterspørgslen283.

For at opsummere kan det ses af ovenstående grafer, at det er bedre for alle at danne et kartel end at 

forblive uafhængige, da profitten vil være større. For den enkelte virksomhed vil det dog alt efter 

graden af substituerbare produkter bedre kunne betale sig at free-ride på de to øvrige virksomheders

karteladfærd, da ikke-karteldeltageren vil kunne opnå en større del af efterspørgslen ved at free-ride 

end ved at deltage i kartellet. Samtidig kan vi se, at ikke-karteldeltageren opnår en højere profit, når 

de to andre bliver i kartellet, end når de alle er uafhængige.

Ligeledes kunne det ses, at ved forholdsvist differentierede produkter var det bedst at blive i 

kartellet, men at ved mere substituerbare produkter opnåede ikke-karteldeltageren en fordel ved at 

blive ude284. Selv med en ikke-karteldeltager på markedet, kunne det dog stadig betale sig at blive i 

kartellet, så længe der er tale om en vis grad af differentierede produkter. Kravet om ekstern og 

intern stabilitet er altså opfyldt for kartellet, hvorved det består. 

Ved nash-ligevægt henvises der til en situation, hvor ingen part opnår et bedre udfald, givet at den 

anden part ikke ændrer sit valg285. I situationen med to karteldeltagere og en ikke-karteldeltager er 

der ved den rette grad af differentierede produkter tale om en nash-ligevægt. Ingen af parterne vil 

have en fordel ved at skifte strategi, så længe ingen af de andre skifter strategi. Ikke-

karteldeltageren vil ikke gå ind i kartellet, så længe de andre to virksomheder opretholder kartellet, 

da profitten vil være lavere ved at gå ind i kartellet. På den anden side vil karteldeltagerne ikke 

træde ud af kartellet, så længe ikke-karteldeltageren er udenfor, da de så alle vil ende som 

283  Belleflamme og Peitz, 2010, s. 338.

284  Fig. 2.

285  Belleflamme og Peitz, 2010, s. 7.
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uafhængige og profitten derfor også vil være lavere end ved at være i kartellet med en 

udenforstående virksomhed på markedet.  

5.5 – Tabsestimering

For at en virksomhed kan vurdere, hvorvidt den bør deltage i et kartel eller forblive udenfor bør den

være i stand til at foretage en estimering af omfanget af erstatningskravet, som virksomheden 

risikerer at blive stillet til ansvar for. Samtidig er det også nødvendigt for skadelidte at kunne 

foretage en estimering af sit tab for at kunne rejse sit krav i et eventuelt erstatningssøgsmål. 

Der findes en række metoder, som kan bruges til at estimere tabet for skadelidte, der hver især har 

forskellige fordele og ulemper, som alle parter bør være opmærksomme på. I det følgende vil jeg 

ved at tage udgangspunkt i EU-kommissionens vejledning til tabsestimering286 komme omkring 

disse metoder. I kommissionens vejledning opstilles en række metoder til udregningen af tabet. 

Fælles for metoderne er, at de forsøger at opstille et kontrafaktisk forløb, havde der ikke fundet en 

konkurrenceforvridende adfærd sted. Dette kontrafaktiske forløb skal holdes op mod det virkelige 

forløb med den konkurrenceforvridende adfærd, og tabet vil fremkomme fra forskellen mellem 

disse to.

At estimere et tab ud fra et kontrafaktisk forløb er en kompliceret og besværlig proces, der 

indeholder en række trin287:

1. Kartellets egentlig pris for den relevante periode skal estimeres

2. Den egentlige mængde købt af skadelidte

3. Estimere den kontrafaktiske pris uden kartellet 

4. Udregne overprisen ud fra punkt 1 og 3

5. Estimere andelen af overprisen absorberet af ”upstream” leverandører

6. Estimere hvor meget der er blevet overvæltet på ”downstream” kunderne

7. Gange overprisen med mængden købt at kartellet

8. Udregne påløbne renter af tabet

9. Tage forbehold for eventuelle andre relevante faktorer

10. Endelig estimering af alle samlede tab med henblik på det endelige erstatningskrav

De nedenstående metoder eller modeller omhandler punkt 3, estimering af den kontrafaktisk pris.

286 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter   overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten om 

den europæiske unions funktionsmåde, 2013 SWD 205.

287  Veljanovski, 2007, s. 11.
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5.5.1 – De sammenligningsbaserede modeller

Den nok mest anvendte metode til tabsopgørelse er en sammenligning af prisen på markedet under 

kartellet og prisen henholdsvis før kartellets opståen og efter ophøret af kartellets ulovlige adfærd288.

Metoden har den fordel, at det er forholdsvis nemt at finde data for priser og så sammenligne de 

forskellige perioder. Det er de samme enheder, man sammenligner prisen for, hvilket gør 

sammenligningen nemmere. Der er dog et par ulemper, man skal huske at korrigere for. For det 

første kan det være svært at bestemme, hvornår en ulovlig adfærd præcist er påbegyndt289. Her er 

det en stor hjælp, hvis der er tale om follow-on-actions, da man så kan støttes sig til, hvad de 

nationale konkurrencemyndigheder er kommet frem til. Det er dog ikke utænkeligt, at adfærden er 

begyndt før det tidspunkt, konkurrencemyndighederne har kunnet bevise290. 

Hvad angår, hvornår en ulovlig adfærd er ophørt, kan det være lettere at påvise. Dog skal man også 

her være varsom med udelukkende at fokusere på den dato, hvor kartellet er bragt til ophør. Prisen 

vil formentlig ikke udligne sig fra den ene dag til den anden. Det vil tage noget tid for markedet at 

normalisere sig efter en ulovlig adfærd291, og i denne periode vil prisen formentlig stadig være 

højere end under normale konkurrencevilkår, hvilket vil udviske prisforskellen og kan resultere i en 

konservativ estimering af tabet. Desuden er det tænkeligt, at virksomheder, der gennem længere tid 

har deltaget i et kartel, har samordnet deres adfærd i en så stor grad, at de er i stand til stiltiende at 

opretholde de ulovligt forhøjede priser, selv efter kartellet er forsøgt bragt til ophør292. Modsat skal 

man også være opmærksom på, at når et kartel bliver opløst og deres ulovlige adfærd bragt til 

ophør, kan det åbne op for en aggressiv priskonkurrence293. Ikke-karteldeltagere kan forventes at 

ville udnytte ophøret af den ulovlige adfærd til at opnå en større del af markedet ved at sænke deres 

priser. Ligeledes vil karteldeltagerne pludselig skulle konkurrere mod hinanden på prisen. 

Efter et kartels ulovlige adfærd bliver bragt til ophør, kan de tidligere karteldeltagere have en 

interesse i at holde deres egne priser over markedsniveauet, selv om de derved opnår et tab gennem 

mindre afsætning af deres varer. Karteldeltagerne har udsigt til et civilt erstatningssøgsmål, og ved 

at holde deres priser højere, end hvad markedet berettiger, kan de få skaderne fra deres ulovlige 

288  Veljanovski, 2007, s. 13.

289 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 19.

290 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 19.

291 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 19.

292 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 19.

293 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 19.
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adfærd til at fremstå mindre. Det er en kynisk cost-benefit-beregning fra karteldeltagerne at tage et 

tab via mindre salg for derigennem at mindske erstatningskravet fra skadelidte. 

Det er vigtigt at tage alle disse forhold med i vurderingen af tabets omfang.  

En anden metode er at sammenligne priserne med dem på et lignende, men geografisk forskelligt 

marked. Her er udfordringen selvfølgelig at finde et marked, der er tydeligt sammenligneligt. 

Produkterne skal have sammenlignelige egenskaber, hvis ikke være fuldstændig ens. Derudover 

skal konkurrenceforholdene være lignende, hvordan det konkurrencebegrænsede marked havde set 

ud uden den ulovlige adfærd. Det betyder også, at de skadevoldende og skadelidte virksomheder 

skal have de samme positioner på markedet, som dem der sammenlignes med på andre geografiske 

markeder294. 

Indenfor EU's fællesmarked kan det måske være svært at finde et andet geografisk marked med 

lignende produkter. Det vil her kræve en skarp afgrænsning af det geografiske marked, da man 

ellers risikerer, at hele fællesmarkedet bliver defineret som det samme marked295. Det kan være et 

problem at afgrænse et marked, hvor der ikke er adgangsbarriere, hvilket er målet med 

fællesmarkedet. 

Metoden har desuden den ulempe at selv med en skarp afgrænsning af markedet, er det nærmest 

utænkeligt, at geografiske nabomarkeder ikke i bare mindre grad vil være påvirket af markedet for 

den konkurrencefordrejende adfærd296. Der vil formentlig være tale om en mindre spillover effekt, 

der vil få tabet for den skadelidte virksomhed til at fremstå mindre.  

Den sidste metode af de sammenligningsbaserede metoder er sammenligningen med lignende 

relevante produktmarkeder. Denne metode minder meget om sammenligningen af geografisk 

forskellige markeder. Det er nogen af de samme forbehold, der kræves for de to metoder, hvad 

angår virksomhedernes position på markedet, tæt sammenlignelighed i form at lignende produkter 

og afgrænsningen af produktmarkedet. 

Både sammenligning på geografisk marked og sammenligning på produktmarked kaldes også for 

yardstick-metoden. 

5.5.2 – Simulationsmodeller

294 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 21.

295  Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 21.

296 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 21.
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Af andre metoder end de sammenligningsbaserede metoder nævner EU-kommissionens vejledning 

simulering af markedsforholdene ud fra økonomiske modeller og estimering af det kontrafaktiske 

forløb ud fra produktionsomkostningen og en rimelig avance. 

Ved simulering af markedsforholdene inddrages forskellige økonomisk modeller, alt efter hvad der 

passer til forholdene. Af økonomiske modeller kan der være tale om Cournot- eller Bertrand-

modellen. De to modeller beskriver et oligopolistisk marked med betydelige adgangsbarrierer, hvor 

der henholdsvis konkurreres på kvantum eller pris. Ved Cournot-modellen konkurreres der på 

kvantum, hvor virksomhederne fastsætter deres kvantum, ud fra hvad de forventer, andre 

virksomheder på markedet vil producere. Ved Bertrand-modellen konkurreres der på pris, hvor 

virksomhederne samtidig bestemmer deres pris i forhold til, hvad de forventer, andre virksomheder 

på markedet vil vælge. Ved hjælp af sådanne modeller sammenholdt med information om 

markedsforhold så som adgangsbarrierer, antal konkurrenter, udbud, priselasticitet og 

produktdifferentiering kan man opstille simulationsmodeller, der fortæller, hvad prisen havde været,

såfremt det ikke havde været for den konkurrencebegrænsende adfærd også kaldet den 

kontrafaktiske pris. Der er dog stadig kun tale om et estimat. Simulationsmodeller stiller meget 

store krav til de data, der bruges som input. Desuden kan simulationsmodeller være meget 

komplekse og sammen med de store krav til data kan de blive meget omkostningstunge eller svære 

at gennemføre grundet manglende data297. 

5.5.3 – Den omkostningsbaserede model 

Ved den omkostningsbaserede metode, også kaldet cost-metoden, kommer man frem til en 

kontrafaktisk pris ved at beregne produktionsomkostningerne pr. enhed. Oven i den enkelte enheds 

produktionsomkostning lægger man så, hvad der må betegnes som en rimelig avance eller 

fortjeneste. 

For virksomheder der kun producerer et enkelt produkt, kan det være forholdsvist simpelt at finde 

produktionsomkostningerne og så dividere med det samlede antal producerede enheder. Det er dog 

vigtig, at man er opmærksom på, at de faktiske produktionsomkostninger ikke altid stemmer 

overens med de kontrafaktiske, da karteldeltagere grundet den manglende konkurrence ikke er 

presset til at have det samme fokus på at minimere omkostningerne298. Derved kan de 

produktionsomkostninger man estimerer sig frem til stadig ligge for højt i forhold til den 

kontrafaktiske pris, hvis det ikke havde været for den konkurrencebegrænsende adfærd. 

297 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 37.

298 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 38.
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En andet forbehold, man skal have for øje, er, at en karteldeltager øger sin avance ved at mindske 

mængden af producerede varer og derigennem ændre i forholdet mellem udbud og efterspørgsel for 

at hæve prisen299. Ved at producere mindre mængder risikerer karteldeltageren at gå glip af 

stordriftsfordele, hvilket kan sænke produktionsomkostningerne pr. enhed. Dette igen gør, at de 

estimerede kontrafaktiske produktionsomkostninger, man regner sig frem til, ligger for højt, og den 

kontrafaktiske pris derfor bliver misvisende.

Efter at have estimeret produktionsomkostningerne pr. enhed skal man finde en rimelig fortjeneste, 

der kan tillægges. Den rimelige fortjeneste kan findes ved at bruge nogen af de ovenstående 

modeller. Det kan være de sammenligningsbaserede modeller, hvor man finder fortjenesten ud fra, 

hvad den var før og efter den konkurrencebegrænsende adfærd, eller ved at se på andre relevante 

geografiske markeder eller produktmarkeder. Man kan også ud fra økonomiske modeller, som i 

simulationsmodellerne holdt sammen med markedskarakteristika, finde frem til, hvad en rimelig 

fortjeneste bør være.   

       

5.5.4 – De økonomibaserede modeller

Ved de økonomibaserede modeller laves en vurdering af de enkelte aktørers økonomiske situation. 

Det kan være både sagsøger og sagsøgtes økonomiske situation, der iagttages. Ved for eksempel at 

vurdere rentabiliteten for den enkelte aktør kan man holde det op mod, hvad rentabiliteten havde 

været under det kontrafaktiske forløb. Rentabiliteten under det kontrafaktiske forløb kan igen findes

ved at iagttage rentabiliteten for virksomheder på relevante sammenlignelige geografisk markeder 

eller produktmarkeder. Det kontrafaktiske forløb kan også findes ved at se på rentabiliteten før og 

efter den konkurrencebegrænsende adfærd. De økonomibaserede modeller har en klar fordel, da de 

nødvendige data for eksempelvis at finde rentabiliteten kan findes i de respektive virksomheders 

regnskaber.  

   

Hvorvidt det er den ene eller den anden metode, der gøres brug af, afhænger af den enkelte sags 

karakter. Der er som udgangspunkt ikke en af de omtalte metoder, der anses som bedre end de 

andre. Ligesom at listen ikke er udtømmende300, og de nationale retsinstanser derfor er frie til at 

acceptere helt andre metoder. Der skal dog stadig tages højde for effektivitetsprincippet og 

ækvivalensprincippet301.

299 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 38.

300 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 40.

301 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 40.
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I den enkelte sag kan det blive relevant at inddrage flere forskellige metoder til udregningen af det 

kontrafaktiske forløb. Dette er en reel mulighed og bør ses som en mulighed for at underbygge 

tabets størrelse. Samtidig åbner muligheden for at bruge flere metoder dog også op for, at to 

metoder kan give modstridende eller meget forskellige estimater. I sådanne tilfælde må man 

vurdere, hvad forskelligheden skyldes og ikke bare bruge et gennemsnit af de to estimater302. 

6 – Økonomisk delkonklusion

Umbrella pricing kan opstå på et marked, hvor deltagere i et kartel hæver prisen så meget over 

niveauet for et marked under konkurrence, at efterspørgslen bevæger sig mod ikke-karteldeltagere, 

hvorved disse får muligheden for at hæve deres pris. Fra ovenstående ses det, at graden af umbrella 

pricing afhænger af flere faktorer så som, hvorvidt der er tale om Bertrand- eller Cournot-

konkurrence, substituerbare eller differentierede produkter og om aktørerne agerer strategisk eller 

ikke-strategisk. 

 

Umbrella pricing opstår som et resultat af karteller. Som gennemgået ovenfor er der en række af 

faktorer, der faciliterer karteller og har en indflydelse på sandsynligheden for dannelsen af karteller 

på et givent marked. 

Fra ovenstående fremgår, at det er muligt på et marked med 3 aktører at have et kartel med 2 

deltagere og en ikke-karteldeltager, så længe virksomhederne producerer varer med en vis grad af 

substituerbarhed. Karteldeltageren havde et tilstrækkeligt incitament til at danne og forblive i 

kartellet, samtidig med at ikke-karteldeltageren havde tilstrækkeligt incitament til at forblive 

udenfor kartellet og ligefrem kunne nyde godt af kartellet, hvorved umbrella pricing opstod. Der 

opstår ved et marked med to karteldeltagere og en ikke-karteldeltager en nash-ligevægt, så længe 

der er tale om den rette grad af substituerbare produkter.  

Som gennemgået i den juridiske del er der store økonomiske udfordringer med hensyn til at 

estimere omfanget af en skade. Skadevoldere kan blandt andet spekulere i at lade deres priser 

forblive høje efter opdagelsen af en konkurrenceretsovertrædelse, hvorved skaden undervurderes.  

7 – Interdisciplinært afsnit 

302 Praktisk vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål, 2013 SWD 205, s. 41.
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Generaladvokaten understreger i sit forslag til en afgørelse i Kone-dommen, at formålet med 

erstatning for overtrædelse af konkurrenceretten inden for EU er at ”korrigere de negative følger af 

retsovertrædelser”303. Ligeledes forsætter generaladvokaten, at retten til erstatning for overtrædelse 

af konkurrenceretten skal ”tilkende den skadelidte en godtgørelse for den ulempe, som den 

pågældende er blevet påført som følge af skadevolderens ulovlige afdærd”304. Dette bakkes op af 

domstolens afgørelse, der lægger vægt på, at ”den fulde effektive virkning af artikel 101 TEUF ... 

ville blive bragt i fare, hvis det ikke var muligt for nogen, at kræve erstatning for skade påført dem 

som følge af en aftale eller en adfærd, der kan begrænse eller fordreje konkurrencen305. 

I forlængelse af ovenstående virker det som en naturlig selvfølge, at domstolen i Kone slog fast, at 

også enhver, der har lidt skade som en følge af umbrella pricing, har ret til at få dækket sit tab, 

selvom der ikke har eksisteret en kontraktlig forbindelse mellem skadevolder og skadelidte306. 

Kone-dommen omhandler umbrella pricing, men afgørelsen åbner også op for at andre situationer, 

hvor der ikke eksisterer et kontraktforhold mellem parterne, kan være erstatningspligtige, og at der 

ikke behøver være en direkte årsagsforbindelse mellem den ulovlige adfærd og skadelidtes tab307. 

Afgørelsen efterlod dog noget tvivl om, hvad der nærmere bestemt kræves for blandt andet at have 

påvist tilstrækkelig direkte årsagsforbindelse308. Derudover eksisterer der andre udfordringer med 

hensyn til at forfølge et erstatningskrav, så som tabsopgørelse, adgangen til beviser og 

forældelsesfrister for søgsmålet309. Alt sammen udfordringer, der påhviler skadelidte og har 

potentialet til at afholde skadelidte fra at forfølge et erstatningssøgsmål og derigennem får dækket 

sit tab.

I et forsøg på at sikre en effektiv konkurrenceret310 og en harmonisering indenfor det indre 

marked311 og derigennem forbedre skadelidtes retsstilling udstedte EU-kommissionen den 26. 

303  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis 71.

304  C-557/12 Kone AG m.fl. - Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J.Kokott, præmis 78.

305  C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 21.

306  C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 38.

307  C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 33.

308  C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 33.

309 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Resumé af konsekvensanalysen - Erstatningssøgsmål ved 

overtrædelse af EU's kartel- og monopolregler, 2013, s. 3.

310  Direktivet, betragtning 6.

311  Direktivet, betragtning 9.
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november det endelige direktiv om erstatning for overtrædelser af konkurrenceretten312. 

Kommissionen er ved direktivet til en vis grad lykkedes med at forbedre forholdene for skadelidte. 

Ud over at nedskrive retten til fuld erstatning313 sikrer direktivet blandt andet adgangen til beviser314,

minimumstidsfrister315 og opfyldelse af erstatningskrav316.  

Med henblik på afgørelsen i Kone317, og at direktivet forbedrer skadelidtes position i forhold til at 

forfølge erstatningssøgsmål, er det rimeligt at forvente en stigning i antallet af civile søgsmål om 

erstatning. Dette bliver dog ikke nødvendigvis tilfældet. Hidtil har der været et meget begrænset 

antal sager om erstatning for en overtrædelse af konkurrenceretten. Fra 2006-2012 kan der tælles 54

sager fra kommissionen, men kun 15 af disse førte til follow-on-sager om erstatning for tab318. 

Specifikt hvad angår sager om erstatning for umbrella pricing nævner professor I. Lianos (Centre 

for Law, Economics and Society, Faculty of Laws, UCL), at han i en gennemgang af sager indenfor 

en stribe EU-lande319 ikke har været i stand til at finde en eneste sag om erstatning for tab som følge

af umbrella pricing320. Endvidere nævnes det, at sager, hvor indirekte kunder anlægger 

erstatningssøgsmål mod kartelmedlemmer, kun udgør en meget lille del321 af det samlede antal af 

sager. Vi ved ligeledes fra Ashurst-rapporten, at over hele EU er antallet af erstatningssøgsmål 

meget begrænset, og antallet af succesfulde søgsmål er endnu mere begrænset322. Disse tal stammer 

selvfølgelig fra før Kone-dommen og udstedelse af direktivet, hvilket giver en naturlig forklaring 

312 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/104/EU af 26. november 2014 om visse regler for søgsmål i henhold

til national ret angående erstatning for overtrædelse af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske 

Unions konkurrenceret.

313  Direktivet, artikel 3, stk. 1.

314  Direktivet, artikel 5 og 6. 

315  Direktivet, artikel 10. 

316  Direktivet, artikel 11. 

317  C-557/12 Kone AG m.fl.

318 Commission Staff Working Document - Impact Assessment Report - Damages Action for Breach of the EU 

Antitrust Rules, 2013 SWD 204, s. 19.

319 Ioannis, 2015, s. 9, fodnote 28. Landene er Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Spanien i perioden 1999 

til 2013. Østrig er ikke indeholdt i disse lande, og derfor er C-557/12 Kone AG m.fl. ikke med. 

320  Ioannis, 2015, s. 9, fodnote 28. 

321 Ioannis, 2015, s. 9, fodnote 28. 9,3 % for Storbritannien og 2 % for Tyskland. I de resterende lande er der ikke 

registreret nogen sager.   

322 Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules - Comparative 

Report, 2004, s. 100, tabel 20.
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på, hvorfor der ikke har været registreret sager om umbrella pricing. Kone-dommen har sikret at 

ofre for umbrella pricing kan kræve erstatning fra karteldeltagere, hvormed der i hvert fald er åbnet 

op for, at flere skadelidte vil forsøge at få dækket deres tab. Det kræver dog også, at skadelidte 

bliver opmærksom på denne mulighed. Hvorvidt skadelidte forfølger et erstatningskrav afhænger 

af, om den forventede erstatning af sagen er større end omkostningerne ved at føre 

erstatningssøgsmålet323. Her er direktivet med til at sænke skadelidtes omkostninger ved artikel 17, 

stk. 2, der sikrer at tabsopgørelsen ikke bliver praktisk umulig eller uforholdsmæssig vanskelig at 

løfte. Når omkostningerne mindskes behøver erstatningen ikke være nær så høj, for at skadelidte vil

have et incitament til at forfølge et søgsmål, hvilket bør føre til en stigning i antallet af sager. 

I forhold til ovenstående cost-benefit-analyse bør det forhold, at artikel 11 i direktivet stiller krav 

om solidarisk hæftelse for karteldeltagerne ligeledes veje tungt. Artikel 11 sikrer, at skadelidtes tab 

bliver dækket, hvormed erstatningen bliver højere end omkostningerne. Tidligere har skadelidte i 

højere grad risikeret ikke at få erstatningen udbetalt, hvormed omkostningerne har været meget høje

ved et søgsmål. Selv om artikel 11, stk. 4, pkt. B, ikke er optimalt som tidligere argumenteret for324, 

bør bestemmelsen om solidarisk hæftelse give flere skadelidte mod på at forfølge 

erstatningssøgsmål.      

Minimumskravene til forældelsesfrister i henhold til artikel 10 har bestemt potentialet til at sikre, at 

flere skadelidte anlægger et civilt erstatningssøgsmål. Det gælder ikke bare fristen på minimum 5 år

for forældelse325, men også kravene om at fristen ikke begynder at løbe, før kartellets ulovlige 

adfærd er ophørt, og sagsøger med rimelighed skal kunne forventes at have kendskab til 

overtrædelsen326. Især hvad angår umbrella pricing må de vide regler for forældelse af 

erstatningssøgsmål medvirke til, at flere skadelidte bliver opmærksomme på muligheden for at få 

dækket deres tab. Ofre for umbrella pricing har som udgangspunkt ingen forbindelse til 

karteldeltagerne, derfor kan det tænkes, at der går længere tid, før de bliver opmærksomme på, at de

har ret til en erstatning for et tab som følge af kartellets overtrædelse af konkurrenceretten. 

Derudover er sandsynligheden, for at skadelidte for umbrella pricing selv opdager et kartels 

ulovlige adfærd og fører en sag mod kartellet, meget lille. De vil i stedet være afhængige af, at 

323  Van den Bergh, 2013, s. 9.

324 Se gennemgang af direktivet i afsnit 3.

325 Direktivet, artikel 10, stk. 3.

326 Direktivet, artikel 10, stk. 2.
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andre, så som de direkte kunder eller konkurrencemyndighederne, opdager den 

konkurrencefordrejende adfærd og fører en sag mod kartellet, hvorefter de så kan føre en follow-on-

sag. 

For direkte kunder af et kartel vil formodning om, at kartelovertrædelser forvolder skader327 bestemt

medføre en stigning i antallet af civile erstatningssøgsmål. Denne bestemmelse sænker skadelidtes 

omkostninger for bevisbyrden betragteligt, hvilket vil medføre, at flere ofre for kartelvirksomhed vil

kunne få en erstatning, der overstiger omkostningerne ved et søgsmål. 

Ofre for umbrella pricing kommer derimod ikke til at få gavn af denne bestemmelse, hvorfor de 

stadig vil have høje omkostninger ved et civilt erstatningssøgsmål. Dette sammen med 

usikkerheden i Kone-dommen angående årsagsforbindelse vil holde ofre for umbrella pricing fra at 

forfølge et søgsmål. Omkostningerne og usikkerheden om sagens udfald vil være for høje og i 

mange tilfælde overstige erstatningens størrelse. 

En løsning, der kunne have øget ofre for umbrella pricings incitament til at anlægge civile 

erstatningssøgsmål, er kollektive søgsmål, men kommissionen har udeladt denne mulighed fra 

direktivet. Kollektive søgsmål vil have sænket skadelidtes omkostninger ved at dele dem ud over 

flere skadelidte, hvormed sandsynligheden, for at erstatningens størrelse ville overstige 

omkostningerne, er større. Især for mindre virksomheder eller forbrugere, der er begrænset af 

økonomiske ressourcer, vil en bestemmelse om adgangen til kollektive søgsmål øge incitamentet for

et søgsmål. Ved ikke at inddrage kollektive søgsmål i direktivet afholdes ikke kun én skadelidt, men

alle skadelidte, der ville have deltaget i søgsmålet. Det er altså potentielt mange skadelidte, der 

afholdes fra deres ret til erstatning for tab328.    

I direktivet er der både forhold, der taler for, men der er også forhold, som taler imod, at der 

kommer flere civile erstatningssøgsmål på grundlag af en overtrædelse af konkurrenceretten. Hvad 

angår civile søgsmål fra direkte kunder, vil der formentlig komme flere af disse, men hvad angår 

civile søgsmål fra ofre for umbrella pricing, anses det som meget usandsynligt, at vi vil se en 

stigning i disse. Der er simpelthen stadig for meget usikkerhed, hvad angår forhold som 

årsagssammenhæng og tabsestimering. Det er for skadelidte parter en cost-benefit-afvejning af, 

hvorvidt erstatningen overstiger omkostningerne ved et søgsmål, og hvor stor chancen er for at få 

327 Direktivet, artikel 17, stk. 2.

328 Direktivet, artikel 3. 
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medhold i søgsmålet. I denne henseende kan muligheden for mindelig tvistbilæggelse329 være en 

god løsning for skadelidte. Mindelig tvistbilæggelse stemmer desuden godt overens med formålet 

med direktivet330 og konkurrenceretten331 om at stille skadelidte, som hvis kartellet ikke havde 

fordrejet konkurrencen, idet formålet er at sikre skadelidtes ret til at få erstatning for sit tab. Ved 

mindelig tvistbilæggelse sænkes skadelidtes omkostninger, og risikoen for ikke at få medhold i 

søgsmålet forsvinder. På den anden side er erstatningen formentlig også betydeligt mindre, hvilket 

opvejer de lavere omkostninger. For ofre for umbrella pricing er mindelig tvistbilæggelse en 

attraktiv løsning, da der eksisterer en del usikkerhed om, hvorvidt et søgsmål vil ende succesfuldt. 

  

Det primære formål med konkurrenceretten indenfor EU er at godtgøre skadelidte for tab som følge 

af en overtrædelse af konkurrenceretten, og direktivet medvirker til dette formål. Et sekundært 

formål med artikel 101 TEUF er at afskrække virksomheder fra at indgå i karteller med henblik på 

at opretholde en effektiv konkurrence indenfor EU332. 

For at en virksomhed skal have et incitament for at indgå i et kartel skal profitten ved kartellet 

minus sandsynligheden for at blive opdaget gange erstatningens størrelse være større end profitten 

ved at være uafhængig333. Det kan stilles op således:

πkartel − P sandsynligheden ∗ Derstatningen > πuafhængig = Karteldannelse

πkartel − P sandsynligheden ∗ Derstatningen < πuafhængig = Forbliveruafhængige

Er venstresiden større end højresiden, vil kartellet blive dannet ud fra en simpel cost-benefit-

betragtning. 

Hvis direktivet eller Kone-dommen skal modvirke dannelsen af karteller, skal det ske ved at   

påvirke en af faktorerne i ligningen ovenfor. Det er ikke muligt at påvirke højresiden og fra tidligere

afsnit vides det, at profitten for den enkelte virksomhed ved et kartel er større end uden kartellet, så 

329 Direktivet, artikel 18.

330 Direktivet, betragtning 6 og 9.

331 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 21.

332 C-557/12 Kone AG m.fl., præmis 23.

333 Bøder uddelt som følge af den offentlige håndhævelse er udeladt fra ligningen, da der er tale om en konstant, der 

falder uden for denne afhandlings afgrænsning.
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denne del kan heller ikke påvirkes. Derfor skal direktivet eller Kone-dommen øge P eller D for at 

have en afskrækkende effekt.  

D påvirkes eller øges ved at gøre det mere attraktivt for ofre for overtrædelser af artikel 101 TEUF 

at forfølge et erstatningssøgsmål. Desto flere skadelidte, der vælger at anlægge et søgsmål, desto 

mere øges D, hvilket kan rykke balancen mod, at virksomhederne forbliver uafhængige. 

Muligheden for erstatning for umbrella pricing kan betyde en kraftig forøgelse af D, idet umbrella 

pricing potentielt kan ramme et stort antal virksomheder. Alt efter hvor mange konkurrenter, der 

eksisterer på markedet, hvor kartellets konkurrencebegrænsende adfærd er foregået. Især hvis 

kartellet har hævet priserne så meget, at det åbner op for, at priser på produkter, der normalt ikke er 

substitutter til kartellets produkter, bliver påvirket af umbrella pricing334, kan det medføre en 

stigning i antallet af skadelidte og dermed påvirke D.

Fra den økonomiske del kan det ses, at der kan opstå en nash-ligevægt, hvor hverken 

karteldeltagerne eller ikke-karteldeltageren er interesserede i at skifte strategi, da begge parter opnår

en større profit, givet at den anden part ikke skifter strategi. Muligheden for erstatning for skade lidt

som følge af umbrella pricing vil kunne påvirke denne nash-ligevægt, idet karteldeltageren risikerer 

at blive erstatningspligtig over for ikke-karteldeltagerens kunder. Den højere profit, som 

karteldeltagerne kunne opnå, selv hvor der var en ikke-karteldeltager, bliver udvandet, når 

karteldeltagerne også skal erstatte ofre for umbrella pricing. Før Kone-dommen kunne 

karteldeltagerne ikke blive erstatningspligtige over for ikke-kartelmedlemmers kunder, derfor kunne

det være lige meget, om der var en ikke-karteldeltager på markedet, da de stadig ville opnå en større

profit ved kartellet. Samtidig ville det potentielle erstatningsansvar være det samme lige meget om, 

der var en udenforstående virksomhed eller ikke på markedet. Dette har ændret sig efter Kone-

dommen, da karteldeltagerne nu er nødt til at forholde sig til, at der er en ikke-karteldeltager på 

markedet, idet de risikerer et større erstatningsansvar. De skal nu overveje, hvorvidt det er bedre at 

presse ikke-karteldeltageren ud af markedet eller om de skal opløse kartellet, så de ikke risikerer 

søgsmål fra ikke-karteldeltagerens kunder. Karteldeltagerne kunne også vælge, at indlemme den 

udenforstående virksomhed ved at love en større andel af efterspørgslen ved for eksempel at 

koordinere tilbud på udbud. Ved at indlemme den udenforstående virksomhed risikerer 

karteldeltagerne ikke at blive erstatningsansvarlige for umbrella pricing, men endnu mere vigtigt 

bliver de nu tre virksomheder til at dække eventuelle erstatningskrav. Fra artikel 11, stk. 1, i 

334 Inderst, Maier-Rigaud og Schwalbe, 2014, s. 6. 
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direktivet fremgår det, at skadevoldere hæfter solidarisk, så derfor nedbringes erstatningskravet ved 

at indlemme den udenforstående virksomhed i kartellet.      

Kone-dommen er med til at gøre det uklart for karteldeltageren, hvor mange potentielle søgsmål 

karteldeltageren risikerer at stå overfor og derved kan muligheden for erstatning som følge af 

umbrella pricing have en afskrækkende virkning. Det bliver simpelthen sværere for karteldeltageren

at foretage en cost-benefit-analyse. Derfor er det også desto mere ærgerligt, at domstolen i Kone335 

efterlader en del usikkerhed om kravene til årsagsforbindelse, da denne usikkerhed vil holde 

skadelidte fra at forfølge et erstatningssøgsmål, hvorved påvirkningen af D bliver mere moderat. 

Direktivet besidder ligesom Kone-dommen potentialet til at påvirke D. At direktivet vil have en 

positiv indflydelse er formentlig mere sandsynligt. Ligesom direktivet kan forstærke effekten af 

Kone-dommen ved at lette bevisbyrden for skadelidte som følge af umbrella pricing. I forhold til 

erstatning for umbrella pricing kunne en bestemmelse om kollektive søgsmål i direktivet dog have 

forstærket effekten af Kone-dommen yderligere, da omkostningerne for skadelidte ville falde og 

dermed være et større incitament til at forfølge et erstatningssøgsmål, hvorved vi vil se en stigning 

af D. 

Jeg har ovenfor gennemgået, at direktivet formentlig vil føre til en stigning i antallet af civile 

erstatningssøgsmål, da forholdene for skadelidte er forbedret markant. Dette betyder, at der vil blive

lagt yderligere oven på faktoren D, hvilket vil være med til at afskrække virksomheder fra 

karteldannelse. 

Problemet med hensyn til at fokusere på at øge D er dog, at størstedelen af de få civile 

erstatningssøgsmål, der har været, er follow-on-sager336. Det er altså ganske få sager, der føres som 

stand-alone-sager fra skadelidte, og selv om at direktivet forbedrer muligheden for dette, vil vi nok 

næppe se en øgning i antallet af sådanne sager, da de stadig er meget omkostningstunge. Det er lige 

meget, hvorvidt man øger sandsynligheden for, at flere skadelidte vil anlægge civile 

erstatningssøgsmål, hvis kartellerne ikke bliver opdaget i første omgang.

Antallet af karteller, der bliver opdaget, er meget lavt. Et ældre studie viste, at det kun var mellem 

335 C-557/12 Kone AG m.fl.

336 Kuijpers, Tuinenga, Wisking, Dietzel, Campbell og Fritsche, 2015, s. 1.
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13 % og 17 % af alle karteller, der blev opdaget årligt337. Dette er ældre tal, men de bakkes delvist 

op af et nyere studie, der påstår, at risikoen for at blive opdaget et givent år ligger mellem 12,9 % til

13,2 %338.  Så længe tallene er så lave for at blive opdaget, er der meget lille risiko for virksomheder

ved at indgå karteller. Der er altså et behov for at øge sandsynligheden P for, at karteller bliver 

opdaget. Det nytter ikke at gøre det nemmere at forfølge civile erstatningssøgsmål, når kartellerne 

efter al sandsynlighed ikke bliver opdaget. Kan man øge P så blive truslen af højere D også desto 

mere troværdig. Det er også i dette forhold, man skal se undtagelsen for solidarisk hæftelse for 

virksomheder, der deltager i samarbejdsprocedurer, i direktivets artikel 11, stk. 2, eller kravene til 

fremlæggelse af beviser i artikel 5 og 6. Med disse bestemmelser håber man at undgå at afskrække 

karteldeltagere fra at deltage i samarbejdsprocedurer med konkurrencemyndigheder og derigennem 

øge P. 

8 – Konklusion

Formålet med artikel 101 TEUF er primært at sikre skadelidte erstatning for tab, hvilket domstolen 

med sin afgørelse i Kone-dommen har understreget. Domstolen efterlod dog en del usikkerhed, ved 

at overlade det til de national retsinstanser at tage stilling til de processuelle regler med forbehold 

for effektivitets- og ækvivalensprincippet. 

Ultimo 2014 udsendte kommissionen direktivet, der kunne have givet klarhed over hvilke krav, der 

præcist kræves for at opnå erstatning som følge af umbrella pricing. Direktivet nævner dog ikke 

umbrella pricing, hvorfor der stadig eksisterer noget usikkerhed. Istedet forbedrer direktivet 

forholdene for direkte kunder af karteller.    

Det sekundære formål med konkurrenceretten er at afskrække virksomheder fra karteladfærd. Ved 

at sikre at endnu flere skadelidte ifølge Kone-dommen kan opnå erstatning og samtidig ved 

direktivet at forbedre forholdene for skadelidte, så øges risikoen for karteldeltagerne. Herved får 

både Kone-dommen og direktivet en indvirkning på dannelsen af karteller. Hvor stor, denne 

indvirkning bliver, er dog tvivlsomt, da der stadig er en lille risiko for at blive opdaget i 

karteladfærd, hvorved den afskrækkende virkning blegner.

337 Bryant og Eckard, 1991, s. 535.

338 Combe, Monnier og Legal, 2008, s. 17. 
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Kone-dommen kan dog skubbe til nash-ligevægten, der opstår på et marked med to-karteldeltagere 

og en ikke-karteldeltager, og dommen afkræver at karteldeltageren forholder sig til ikke-

karteldeltageren. Eventuelle civile erstatningskrav fra ikke-karteldeltagerens kunder udvisker den 

profit, som karteldeltageren stadig kan opnå selv med en uafhængig virksomhed på markedet. 

Derfor er der større sandsynlighed for at kartellet bliver ustabilt, og karteldeltageren forlader 

kartellet. Karteldetageren mister incitamentet til at holde parablyen over ikke-karteldeltageren. 
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