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1. Abstract 

The purpose of this thesis is to make a comparative analysis of the EU and US merger rules 

and to identify the differences in the ways mergers are considered within these two 

jurisdictions. Globalization has generated an increase in international mergers as firms seek to 

strengthen their positions for strategic advantage. However, the process of getting a 

transnational merger approved has proven to be extensive, as transnational mergers are often 

subject to more than one jurisdiction’s competition law. This has led to increased regulation, 

which is further complicated by disagreements among the different jurisdictions on how to 

appraise mergers. This thesis will try to identify those differences by looking into historical 

events and by examining the different procedural approaches that the countries have 

implemented; such as different substantial tests. 

  

Besides analyzing on how mergers are being regulated within EU and US, this thesis will try 

to describe the underlying economic rationale behind the law. This will contribute to a better 

understanding of how the law is interpreted and applied within several jurisdictions. It will be 

examined what position in the market, an undertaking with market power has. It will also be 

discussed what market consequences such a position entail. The analysis will try to be critical 

of the common belief that great market power is consistently bad for society and will try to 

accentuate the merits of big businesses. 

  

Furthermore, this thesis will try to assess if the current merger rules are effective from society’s 

perspective. In addition, the possibilities for alternative legislation will be illuminated based on 

what the legal and economic analysis find. 
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2. Indledning  

I takt med globaliseringen er der sket en stigning i antallet af transnationale fusioner, da 

virksomheder konstant søger at styrke deres position med henblik på at opnå en strategisk 

fordel. Transnationale fusioner er fusioner, der involverer virksomheder, der opererer i mere 

end én jurisdiktion, eller som opstår i en jurisdiktion, men har indflydelse på konkurrencen i 

en anden.1 Denne form for fusioner har potentialet til at rejse konkurrenceretlige bekymringer 

i  mere end én jurisdiktion, og er dermed underlagt en omfattende regulering.  

 

Til trods for at samtlige konkurrencemyndigheder søger at beskytte konkurrencen, så anvender 

myndighederne forskellige metoder og midler med henblik på at opfylde dette mål. Dette 

skyldes ikke mindst, at de respektive regler er udviklet på forskellige tidspunkter i historien og 

tilmed bygger på et forskelligt økonomisk-teoretisk rationale. Denne forskellige tilgang til 

fusioner skaber imidlertid inkonsistens i lovgivningen, og er med til at skabe usikkerhed på 

markedet.  

 

Denne afhandling har til formål at foretage en komparativ analyse af henholdsvis EU’s og 

USA’s fusionsregler. De to konkurrencemyndigheder betragter fusioners virkninger på 

konkurrencen forskelligt, og afhandlingens juridiske analyse har til formål at identificere disse 

forskelle. Desuden vil det blive undersøgt, hvilken betydning disse forskelle har for 

transnationale fusioner og i forlængelse heraf for samfundet. Den økonomiske analyse vil søge 

at afdække de bagvedliggende økonomiske mekanismer, som de to jurisdiktioner bygger deres 

konkurrencelovgivning på, og vil fremhæve de samfundsmæssige effektivitetsgevinster, som 

er forbundet med store virksomheder.  

 

Afslutningsvis vil afhandlingen fremsætte retspolitiske forslag til, hvordan fusioner kan 

reguleres, således at resultatet bliver samfundsefficient. Derudover vil det blive vurderet, 

hvilke tiltag man kan iværksætte, med henblik på at skabe mere harmoni i lovgivningen, således 

at proceduren for indgåelse af transnationale fusioner bliver mest optimal.  

 

                                                
1 Liakopoulos, Dimitris (2017). A comparative analysis of EU and US transnational mergers regulation. Side 
15.  



 
 

4 

3. Problemformulering  

Juridisk problemformulering  

● Hvilke forskelle er der i måden hvorpå fusioner betragtes inden for EU og USA, og 

hvilken betydning har disse forskelle ved vurderingen af transnationale fusioner?  

 

Økonomisk problemformulering 

● Hvordan påvirker dominerende virksomheder markedet, og hvad er det økonomiske 

rationale bag reguleringen af fusioner i EU henholdsvis USA?  

  

Integreret problemformulering 

● Hvordan kan området for transnationale fusioner reguleres med henblik på at opnå et 

samfundsefficient resultat?  

4. Synsvinkel  

Denne afhandling er anskuet fra en samfunds-synsvinkel. Denne synsvinkel er valgt, da 

formålet med projektet er at undersøge, hvilken form for  regulering af transnationale fusioner 

der er samfundsmæssigt efficient. I den juridiske analyse vil det ud fra en komparativ analyse 

blive undersøgt, hvordan fusioner reguleres i henholdsvis EU og USA. Den valgte synsvinkel 

vil komme til udtryk gennem en generel tilgang til reglerne. Derudover vil inddragelsen af 

relevant retspraksis blive brugt til at illustrere reglernes betydning for samfundet som helhed. 

Det vil dermed blive undersøgt, hvilken betydning reglerne har for både virksomheder og 

forbrugere. I den økonomiske analyse vil der blive kigget nærmere på de økonomiske 

konsekvenser, fusioner generelt har for velfærden i samfundet. Ud fra den valgte synsvinkel 

vil der blive argumenteret for, at store virksomheder medfører effektivitetsgevinster til gavn 

for samfundet. Den valgte samfunds-synsvinkel vil især skinne igennem i den integrerede 

analyse, hvor formålet er, at komme med retspolitiske forslag til hvordan markedet kan 

reguleres; herunder hvordan man sikrer en harmoni i fusionslovgivningen på et mere globalt 

plan.  Det vil blive vurderet, hvordan reglerne kan indrettes, således at det mest 

samfundsefficiente resultat opnås. Der vil i den integrerede analyse blive analyseret på begrebet 

“forbrugervelfærd”. Dette ændrer dog ikke på den valgte synsvinkel, da forbrugervelfærd er et 

vigtigt element at inddrage ved vurderingen af samfundsefficiens. Der vil i nærværende 

afhandling primært blive fokuseret på EU’s konkurrenceregler. Dette skyldes, at afhandlingen 

søger at forholde sig kritisk til netop EU’s måde at regulere fusioner på.  
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5. Afgrænsning  

Da projektets problemformulering favner bredt, er det nødvendigt at foretage en afgrænsning. 

Afgrænsningen medfører en prioritering af analysens dybde på flere niveauer. Vi har i denne 

afhandling valgt at afgrænse os fra national ret dvs. dansk ret. Det er dermed de EU-retlige 

såvel som amerikanske fusionsregler, som danner udgangspunkt for analysen. Når vi benytter 

begrebet fusioner, vil der således være tale om fusioner inden for det konkurrenceretlige 

regelsæt. Da formålet med afhandlingen er at sammenligne disse to retssystemer, forekommer 

det irrelevant at inddrage de danske regler - set i lyset af den fremsatte problemformulering. 

Det er utvivlsomt, at juridiske bidrag fra andre lande også kunne supplere analysen, men for at 

holde et klart fokus har vi afgrænset os til de EU-retlige og amerikanske fusionsregler. 

Derudover er analysens fokus primært rettet mod horisontale fusioner. Dog vil der enkelte 

steder i analysen blive henvist til vertikale og/eller konglomerate fusioner, men det vil løbende 

blive forklaret, hvorfor inddragelsen af netop disse fusioner, er relevante for analysen.  

 

Afhandlingens økonomiske analyse vil tage sit afsæt i monopolteori sammenholdt med teori 

om fuldkommen konkurrence, da disse danner fundamentet for industriøkonomisk teori. 

Derudover vil analysen koncentrere sig om de synspunkter, som er fremsat af Chicago-skolen 

samt den ordoliberalistiske teori. Andre skolers input kunne ligeså være relevante, men da 

formålet med afhandlingen er at sammenligne den EU-retlige og amerikanske 

fusionslovgivning, er dette de to mest betydningsfulde skoler/teorier for dette projekt.  

6. Metode  

6.1 Juridisk metode 

Hensigten med et juridisk metodeafsnit er at klargøre samt beskrive de teorier og 

fremgangsmåder, som senere søges anvendt i den juridiske analyse. Denne afhandling vil 

centrere sig omkring reglerne om fusion i henholdsvis EU-lovgivningen og amerikansk ret. Det 

juridiske metodeafsnit søger at beskrive den måde hvorpå de to retssystemer behandles, 

herunder hvordan de pågældende retskilder søges anvendt i den juridiske analyse. 

  

Inden for den EU-retlige retsorden tages der metodisk udgangspunkt i følgende rækkefølge: 

primærretten, sekundærretten, soft law og retspraksis. Primær ret omfatter traktaterne og de 

generelle retlige principper. Sekundær ret er baseret på traktaterne og skal dermed have 
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hjemmel i disse for at være gyldige. Den sekundære EU-ret omfatter forordninger, direktiver, 

afgørelser, henstillinger og udtalelser. Forordninger, direktiver og afgørelser har bindende 

virkning for medlemsstaterne, mens henstillinger og udtalelser derimod ikke er bindende.2 De 

EU-retlige retskilder er defineret i TEUF artikel 288.  I forhold til EU-ret er det den overvejende 

opfattelse, at EU-Domstolen anvender en objektiv formålsfortolkning, undertiden også kaldet 

for ”teleologisk fortolkning”.3 

  

Den juridiske analyse i denne afhandling vil både behandle EU’s primærret og sekundærretten. 

Analysen vil især beskæftige sig med fusionskontrolforordningen4, samt de dertilhørende 

udstedte retningslinjer. Analysen vil tillige inddrage de relevante præambler med henblik på at 

analysere traktatens og den pågældende retsakts baggrund og formål. Resultatet heraf er en 

vigtig komponent at inddrage i den komparative analyse af de to forskellige regelsæt. Relevant 

lovgivning på området vil blive inddraget med henblik på at beskrive udviklingen på området 

for fusioner i EU-retligt regi.  

  

Da denne afhandling har afgrænset sig fra national lovgivning, og i stedet søger at belyse EU-

retten på et mere overordnet plan, vil der ikke blive redegjort for samspillet mellem 

medlemsstaterne og EU. Dog bemærkes, at den nationale domstol er underlagt reglen om EU-

konform fortolkning, jf. TEUF artikel 4, stk. 3. Den EU-konforme fortolkning indebærer en 

pligt for de nationale domstole til at anvende samme fortolkningsstil som EU-Domstolen. 

Derved får EU-retten indflydelse på den nationale daglige sagsbehandling. Derudover gælder 

inden for EU-retten princippet om EU-rettens forrang. Forrangsprincippet bestemmer, om en 

given lovgivning fra EU rangerer over en national lovgivning. Princippet er slået fast i dommen 

Costa mod Enel  i sag 6/64.5  

  

Da analysen også beskæftiger sig med amerikansk ret, vil der i det kommende afsnit blive 

redegjort for den metodiske tilgang, som søges anvendt ved behandlingen af den amerikanske 

lovgivning. Amerikansk ret bygger på common law og har bevaret mange af sine retsprincipper 

derfra. 

  

                                                
2 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D (2017). Retskilder & Retsteorier. 5. Reviderede udgave. Side 98 og 107. 
3 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D (2017). Side 253.  
4 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser  
5 Costa mod ENEL (1964). Sag 6/64. Sagens parter: Flaminio Costa og ENEL. 



 
 

7 

USA er organiseret som et føderativt system bestående af forbundsstaten USA, 50 delvist 

suveræne delstater, plus enkelte yderligere jurisdiktioner.6 Inden for den amerikanske 

lovgivning sondrer man mellem fire forskellige retskilder: the Constitution of the United States 

of America (The Constitution), statutory law, administrative regulations og case law. The 

Constitution kan sammenlignes med den danske Grundlov7, og der gælder tilsvarende et 

princip i det amerikanske retssystem om, at alle love skal være i overensstemmelse med The 

Constitution. Statutory law inddeles i to kategorier: føderal lovgivning og såkaldt ”state law”, 

dvs. de respektive delstaters lovgivning. Den føderale lovgivning er nedskrevet i the U.S. Code. 

I den amerikanske forfatning fremgår den såkaldte ”supremacy clause”.8 Denne klausul 

fastslår, at forbundsstatens lovgivning og domstolsafgørelser generelt har forrang over 

delstaternes lovgivning samt deres respektive forfatningsgrundlag.9 ”Administrative 

regulation” dækker over regler, som er udstedt af statslige eller føderale administrative 

bureauer. Den sidste retskilde omtales ”case-law”, dvs. dommerskabt lovgivning. USA 

betragtes generelt som et ”case-law system”. Dette indebærer, at retspraksis tillægges en stor 

betydning – hvilket tilmed er et af de væsentligste karakteristika ved common law-systemet. 

Det er et grundlæggende princip ved case-law systemet, at laverestående domstole er bundet 

af den retlige præcedens, som er etableret gennem tidligere domme afsagt af de overordnede 

domstole. Dette princip omtales undertiden som ”the doctrine of stare decisis”.10 

  

I USA kan en sag anlægges hos enten delstaternes respektive domstole, eller ved en føderal 

domstol. Hvorvidt sagen skal afgøres af en føderal domstol eller ved en delstats domstol beror 

på sagens konkrete omstændigheder; herunder det pågældende lovområde. Dette skyldes ikke 

mindst, at man søger at begrænse delstaternes mulighed for at varetage egne interesser. 

Generelt favner statsdomstolenes jurisdiktion bredt, og de fleste civilsager anlægges dermed 

ved den pågældende delstats domstol. Dog bemærkes, at sager om antitrust ikke hører under 

delstaternes jurisdiktion, og sager vedrørende dette emne skal dermed behandles ved de 

føderale domstole. I nogle sager har både de føderale domstole og delstaternes domstole 

kompetence til at behandle en sag, og det står dermed parterne frit for at vælge hvilken domstol, 

de ønsker skal behandle sagen.11 

 

                                                
6 http://danelagen.com/?page_id=435 
7 Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915  
8 The Constitution of the United States, Article VI, Paragraph 2.   
9 https://www.law.cornell.edu/wex/supremacy_clause 
10 Hay, Peter (2005). Law of the United States. 2nd. Edition.  
11 https://litigation.findlaw.com/legal-system/federal-vs-state-courts-key-differences.html 
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Med henblik på at analysere de amerikanske fusionsregler, vil den juridiske analyse behandle 

følgende retskilder: ”Sherman Antitrust Act”12, ”Clayton Act”13 samt ”Federal Trade 

Commission Act”14 som alle regulerer området for fusioner. Disse retskilder vil blive suppleret 

af relevante retningslinjer. Desuden vil analysen anvende relevant case-law (retspraksis) til at 

beskrive den udvikling, der har været på området for fusioner i USA.  

  

For så vidt angår de forskellige regler på området for fusioner i henholdsvis EU og USA, vil 

den juridiske analyse tage udgangspunkt i en komparativ analyse. Ofte har komparative studier 

et retspolitisk sigte, hvilket også er formålet med den juridiske analyse i dette projekt.15 Den 

komparative analyse vil tage sit afsæt i den analytiske metode. Den analytiske metode 

gennemgår de undersøgte lande på tværs i relation til udvalgte problemer.16 Denne analyse 

koncentrerer sig udelukkende om fusionsreglerne, hvorfor andre retsområder ikke søges 

behandlet i dette projekt. Derudover er hensigten med den komparative analyse, at undersøge 

hvordan to retssystemer søger at løse det samme samfundsmæssige problem. Der vil løbende 

blive fremsat de lege ferenda-betragtninger i de situationer, hvor der identificeres mangler eller 

uhensigtsmæssigheder, hvilket der senere vil blive fulgt op på i den integrerede analyse.   

6.2 Økonomisk metode  

Formålet med den økonomiske analyse er at undersøge hvilke konsekvenser, fusioner har for 

samfundet. Her vil der særligt blive lagt vægt på konsekvenserne af fusioner der skaber stor 

markedsdominans. Disse fusioner har størst potentiale til at påvirke samfundet, hvorfor 

konkurrencemyndighederne i de respektive jurisdiktioner oftest forholder sig kritisk hertil. I 

forbindelse hermed vil analysen anvende en række forskellige industriøkonomiske teorier, 

herunder markedsteorier. Den deduktive metode vil blive benyttet til at analysere allerede 

udarbejdede økonomiske teorier til brug for det specifikke emne.17   

 

Den økonomiske analyse tager sit afsæt i neoklassisk teori. Teorien benyttes til at forudsige og 

forklare virksomheders markedsmæssige adfærd, hvorfor teorien bygger på en forudsætning 

om, at agenterne er  rationelle.18 I den økonomiske analyse vil det dermed blive lagt til grund, 

                                                
12 Sherman Antitrust Act. Underskrevet d. 2 juli 1890.  
13 Clayton Antitrust Act. Underskrevet 15. oktober 1914.  
14 Federal Trade Commission Act. Underskrevet d. 26 september 1914.  
15 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D (2014). Retskilder & Retsteorier. 4. Reviderede udgave. Side 76.  
16 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D (2014). Side 77.  
17 Gaden, Erik & Jespersen, Jesper (2013). Introduktion til mikroøkonomi. Side 118.  
18 Keita, L.D. (1992). Science, Rationality, and Neoclassical Economics. Side 98.  
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at virksomhederne er rationelle, hvorfor de vil handle ud fra de muligheder, der forventes at 

give dem det bedste udfald.  

 

Analysen vil starte med at belyse de to markedsformer monopol og fuldkommen konkurrence. 

De to markedsformer vil blive sammenlignet, med henblik på at vurdere hvordan forskellige 

markedsformer påvirker velfærden på markedet. Der vil blive taget udgangspunkt i Bertrand-

teorien, hvor det antages at virksomhedernes produkter er homogene, og de derfor konkurrerer 

på prisen.19 Denne analyse vil bruges til at belyse hvordan fusioner, som skaber store 

dominerende virksomheder, kan påvirke udbuddet, efterspørgslen og prisen på produkter. 

Analysen vil yderligere belyse hvordan markedsformerne monopol og fuldkommen 

konkurrence påvirker markedet ved at analysere forbrugeroverskuddet, producentoverskuddet 

og dødvægtstabet under de to markedsformer.  

 

Oliver Williamsons model, udviklet til at sammenligne de sociale omkostninger og fordele ved 

horisontale fusioner, vil blive benyttet til at diskutere hvorvidt et marked karakteriseret ved 

monopol kan være den mest efficiente markedsform.20  

 

Analysen vil forsøge at anvende den gængse teori om, at et marked med fuldkommen 

konkurrence skal tilstræbes, mens et marked med monopoltilstande skal undgås, på en 

alternativ måde. Joseph A Schumpeters teori om R&D vil i den forbindelse blive brugt til at 

illustrere, hvilken markedsform der skaber det største incitament hos en virksomhed til at 

forbedre sig gennem innovation.21 Det vil derudover blive diskuteret, hvorvidt nutidens 

monopoler adskiller sig fra datidens monopoler.  

 

Den økonomiske analyse vil yderligere beskæftige sig med skolerne: Chicago-School og 

ordoliberalisme. Konkurrenceretten bygger i høj grad på økonomisk teori, hvorfor disse skoler 

vil blive brugt til at forklare de bagvedliggende mekanismer for konkurrenceretten i EU og 

USA.  

 

I den økonomiske analyse er der blevet foretaget en række antagelser. Det er nødvendigt at 

forholde sig kritisk til disse antagelser, da de illustrerer et simplificeret verdensbillede. 

Afhandlingen beskæftiger sig blandt andet med konkurrenceformen fuldkommen konkurrence, 

                                                
19  Gaden, Erik & Jespersen, Jesper (2013). Side 147.  
20 Armstrong, Mark, Porter H. Robert (2007). Handbook of Industrial Organization. Volume 3. Side 2374.  
21 M. B. Cabral, Luis (2000). Industrial Organization. Side 295.  
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som er en konkurrenceform der sjældent forekommer i praksis, hvorfor denne antagelse er en 

smule virkelighedsfjern. Antagelsen har dog været nødvendig, for at kunne sammenligne og 

belyse og hvad der sker på et marked med henholdsvis fuldkommen konkurrence og monopol. 

Den økonomiske analyse bygger endvidere på antagelsen om rationelle agenter. Denne 

antagelse er dog også virkelighedsfjern, da det må antages at ingen mennesker er i stand til 

altid at handle rationelt, da de ikke er i besiddelse af fuldkommen information.  

 

Opsummerende kan det konkluderes, at model-konklusioner ikke altid kan overføres direkte 

på den virkelige verden.22 Det begrænser dog ikke muligheden for at benytte de økonomiske 

teorier, når blot man tager deres begrænsede anvendelse i betragtning.  

6.3 Integreret metode  

Formålet med den integrerede analyse er at skabe plads til, at der kan blive bygget videre på 

problemstillingerne fremsat i henholdsvis den juridiske og økonomiske analyse. Integrationen 

af jura og økonomi er af stor relevans for konkurrenceretten, idet der ligger mange økonomiske 

betragtninger bag reguleringen. Denne afhandlings integrerede analyse er en retspolitisk 

analyse, hvor formålet er at fremsætte løsningsforslag til lovgiver om, hvordan man kan skabe 

mere harmoni i måden hvorpå fusioner reguleres inden for EU henholdsvis USA, således at 

området for transnationale fusioner gøres mindre problematisk og mere klar.23 Dette omtales 

undertiden også som “de lege ferenda”.24   

 

Analysen vil tage sit afsæt i Williamsons transaktionsteori for derigennem at undersøge graden 

af omkostninger, som er til stede ved reguleringen af transnationale fusioner. Dette vil blive 

gjort med henblik på at belyse nogle af de ulemper, der er forbundet med den nuværende måde 

at regulere området på.  

 

Der vil herefter blive foretaget en formålsanalyse med henblik på at undersøge, hvorvidt 

lovgivningen lykkedes med at fremme de fastsatte mål. Det vil i relation hertil blive diskuteret, 

hvorvidt de fremsatte mål er forældet og bør ændres. Med henblik på at vurdere, hvordan 

markedet bør reguleres set ud fra et samfundsperspektiv, vil der blive foretaget en analyse af 

                                                
22 Gaden, Erik & Jespersen, Jesper (2013). Side 147.  
23 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D (2017). Side 30.   
24 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D (2017). Side 30.  
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adgangsbarrierer. Det vil blive vurderet, hvilken rolle tilstedeværelsen af adgangsbarrierer 

spiller ved selve udformningen af loven.  

 

Forinden analysen fremsætter retspolitiske forslag, vil det blive belyst, hvilke faktorer man især 

bør tage højde for ved udformningen af retsregler herunder; at reglerne skal fremstå tydelige, 

være proportionale og ikke forårsage regelmodstand.  Det vil i forbindelse hermed blive 

diskuteret, hvilken rolle Kommissionens skønsbeføjelse spiller ved vurderingen af fusioner.  

 

Afslutningsvis vil den integrerede analyse komme med løsningsforslag til, hvordan man 

lovgivningsmæssigt kan skabe mere harmoni på området for transnationale fusioner. 

Løsningsforslagene vil tage udgangspunkt i økonomisk teori, og vil fokusere på hvordan der 

opnås et samfunds-efficient resultat.  

7. Struktur                

Denne fremstilling tager sit udspring i en juridisk analyse. Omdrejningspunktet for analysen er 

først og fremmest, at belyse EU’s og USA’s fusionslovgivning herunder; hvornår en fusion 

anses for at være konkurrencebegrænsende. Analysen vil starte med at skabe et historisk 

overblik over konkurrenceretten i henholdsvis EU og USA, for derved at skabe en større 

forståelse for den måde reglerne er udformet på. Herefter vil analysen forsøge at identificere 

og fremhæve de vigtigste forskelle, der er i måden hvorpå fusioner betragtes i EU og USA. Der 

vil desuden blive kommenteret på nogle af de konsekvenser, den forskellige regulering af 

fusioner har for samfundet. 

 

Projektet vil herefter fortsætte i en økonomisk analyse, som tager sit udgangspunkt i den 

neoklassiske teori. Analysen vil blive indledt med en redegørelse for de to markedsformer: 

monopol og fuldkommen konkurrence, for derved at belyse den position virksomheder med 

meget markedsmagt har. Analysen vil herefter tage et kritisk standpunkt til den gængse 

opfattelsen om, at store virksomheder er dårlige for samfundet, hvorfor et marked med 

fuldkommen konkurrence altid bør tilstræbes. I denne forbindelse vil analysen belyse nogle af 

de positive aspekter der er forbundet med store virksomheder dvs. virksomheder med 

markedsmagt. Herefter vil den økonomiske analyse, i forlængelse af den juridiske analyse, 

redegøre for nogle af de bagvedliggende økonomiske mekanismer, som har haft indflydelse på 

udformningen og anvendelsen af konkurrenceretten. Her vil analysen gå i dybden med 

Chicago-skolen og ordoliberalismen.  
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I den integrerede analyse vil det blive undersøgt, hvordan området for transnationale fusioner 

kan reguleres, for at sikre det mest samfundsmæssigt efficiente resultat. Analysen vil undersøge 

hvilke transaktionsomkostninger der afholdes i forbindelse med fusioner, hvordan man i 

henholdsvis EU og USA betragter adgangsbarrierer og yderligere vurdere hvilke parametre der 

bør indgå i vurderingen af “forbrugervelfærd”. Analysen vil ligeledes analysere hvordan en lov 

generelt bør udformes og i den forbindelse kommentere på Kommissionens skønsbeføjelse. 

Afslutningsvis vil analysen fremføre retspolitiske løsningsforslag til, hvordan området for 

transnationale fusioner kan reguleres.  

8. Analyse 

8.1 Juridisk analyse 

Formålet med den juridiske analyse er at undersøge og forklare de EU-retlige henholdsvis 

amerikanske fusionsregler; herunder beskrive og analysere på de forskelle, der er i 

retstilstanden. Analysen vil tage sit afsæt i de EU-retlige fusionskontrolregler for derefter at 

fortsætte i de amerikanske regler. Derefter vil analysen sammenholde og diskutere de to 

regelsæt gennem en komparativ analyse med inddragelse af relevante domme fra begge 

retssystemer.  

8.1.1 EU-fusionskontrol 

8.1.1.1 Den historiske udvikling 

Der er sket betydelige ændringer på det EU-retlige område for fusioner siden Romtraktatens 

tilblivelse. Romtraktaten selv nævner ikke noget om reguleringen af fusioner.25 Dette skyldes 

blandt andet, at man dengang anså fusioner for at være en oplagt mulighed for europæiske 

virksomheder til at opnå stordriftsfordele og dermed forbedre deres konkurrenceevne på de 

globale markeder – herunder på markeder, hvor ikke-EU medlemsstater opererede.26 Dette 

synspunkt ændrede sig dog løbende i takt med, at flere virksomheder opnåede en stor 

markedsdominans, hvilket man anså for at have negative konsekvenser på markedet. 

 

Den originale fusionskontrolforordning 4064/89 blev indført af Ministerrådet d. 21. december 

1989 og trådte i kraft d. 21. september 1990. Selvom forordningen blev gennemgået og ændret 

                                                
25 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). EU Competition Law. Sixth edition. Side 1090.  
26 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 59.  
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med Rådsforordning 1310/97, fortsatte Kommissionen med at arbejde på forordningen og 

holde den under konstant revision. En vedvarende bekymring gik på, om de anførte 

tærskelværdier var korrekt udarbejdet, og særligt hvorvidt en række signifikante transaktioner 

fortsat udeblev fra forordningens anvendelsesområde. I 2001 iværksatte Kommissionen en 

mere omfattende gennemgang af forordningen, og udstedte i denne forbindelse en grønbog 

(Green Paper)27 om revision af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89.28 

  

Efter mange forhandlinger og diskussioner besluttede man at vedtage fusionskontrolforordning 

139/2004, som i analysen vil blive omtalt som: “EUMR”. Forordningen suppleres af en række 

retningslinjer fra Kommissionen, som vejleder i fortolkningen af en række af bestemmelserne.  

8.1.1.2 Hvad er en fusion i EU-retlig forstand? 

 Som tidligere anført afgrænser dette speciale sig fra national ret. Dog bør det nævnes, at de 

danske konkurrenceregler bygger på et EU direktiv, hvorfor den danske konkurrencelov er i 

overensstemmelse med de EU-retlige konkurrenceregler. I Danmark er reglerne om fusion 

reguleret i Konkurrencelovens § 12. 

  

Med udgangspunkt i ovenstående vil dette speciale dermed udelukkende koncentrere sig om 

fusioner med fællesskabsdimension. 

  

Hvorvidt en transaktion har fællesskabsdimension, vurderes på baggrund af de deltagende 

virksomheders omsætning. Omsætningen er den samlede årlige omsætning og opgøres på 

baggrund af det senest reviderede årsregnskab.  

  

En fusion skal anmeldes til EU-Kommissionen, når den har fællesskabsdimension. En fusion 

anses for at have fællesskabsdimension, når 

  

a)    alle deltagende virksomheders samlede omsætning på verdensplan tilsammen 

overstiger 5 mia. EUR, og 

b)    mindst to af de deltagende virksomheders samlede omsætning i Fællesskabet hver især 

overstiger 250 mio. EUR    

                                                
27 Grønbog om revision af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89. Bruxelles, den 11.12.2001.  
28 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016).  Side 1092.  
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medmindre hver af de deltagende virksomheder har over to tredjedele af deres samlede 

omsætning på fællesskabsplan i én og samme medlemsstat.29 

 

En fusion kan desuden være omfattet af fusionsforordningen selvom de oplistede kriterier i 

artikel 1, stk. 2 ikke er opfyldt. Dette fremgår af forordningens artikel 1, stk. 3 som fastslår, at 

en fusion der ikke når op over de i stk. 2 fastsatte tærskler stadig har fællesskabsdimension, 

når: 

 

a)   alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning på verdensplan, 

der overstiger 2,5 mia. EUR 

b)   alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning i hver af mindst 

tre medlemsstater, der overstiger 100 mio. EUR  

c)   mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet omsætning i hver af 

mindst tre medlemsstater som omhandlet i litra b), der overstiger 25 mio. EUR, og 

d)  mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet omsætning i 

Fællesskabet, der overstiger 100 mio. EUR  

  

medmindre hver af de deltagende virksomheder har over to tredjedele af deres samlede 

omsætning på fællesskabsplan i én og samme medlemsstat.  

 

Det bemærkes, at disse regler finder anvendelse på alle fusioner – uanset hvor i verden de 

involverede parter har deres registrerede hjemsted, hovedkontor, aktiviteter eller 

produktionsfaciliteter. Dette skyldes, at fusioner mellem virksomheder beliggende uden for EU 

stadig godt kan påvirke det indre marked, såfremt virksomhederne opererer på det europæiske 

marked. Et eksempel på dette er G.E/Honeywell sagen fra 200130, hvor fusionen skulle 

godkendes af EU-Kommissionen, selvom transaktionen var mellem to amerikanske 

virksomheder. Denne sag vil blive yderligere kommenteret senere i analysen. 

  

                                                
29 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, 
artikel 1, stk. 2.  
30 GE/Honeywell (2001). Kommissionens beslutning af 3. juli 2001 om en fusions uforenelighed med 
fællesmarkedet og EØS-aftalen. Sag COMP/M.2220 – Generel Electric/Honeywell.  
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Det er EU-Kommissionen som har enekompetence til at gennemgå koncentrationer med 

fællesskabsdimension inden for det Europæiske Økonomiske Område (EEA).31 

 

Som anført ovenfor er det fusionsforordning 139/2004 (EUMR), der regulerer området for 

fusioner i EU. Generelt set er en fusion defineret som en transaktion, hvor to eller flere tidligere 

uafhængige parter forenes. Derudover gælder, at EUMR kun finder anvendelse på 

”koncentrationer”. En koncentration foreligger, når to forhenværende uafhængige 

virksomheder fusionerer, og hvor der sker en ændring i kontrollen med virksomheden. 

Hvorvidt der sker en kontrolændring i den ene virksomhed, er dermed det udslagsgivende 

moment.  

8.1.2 Amerikansk fusionskontrol 

8.1.2.1 Den historiske udvikling 

1800-tallets USA var præget af forretningsmænd; undertiden også kendt som ”robber barons”. 

De skabte store formuer og øgede værdien af disse ved at stifte fonde mellem store 

kombinationer af dominerende virksomheder. 

  

Fondene skabte grundlag for indgåelsen af flere retligt bindende aftaler, som forpligtede de 

deltagende virksomheder til at koordinere deres handelspolitik og priser.32 Fondsdannelserne 

medførte et større ramaskrig, hvorfor Kongressen i 1890 så sig nødsaget til at iværksætte 

USA’s første antitrust-lov: the Sherman Act. Sherman-loven forbyder (1) 

konkurrencebegrænsende aftaler og (2) ensidig adfærd, der monopoliserer eller forsøger at 

monopolisere det relevante marked. Selvom loven havde en vis succes med at eliminere de 

problematiske fondsdannelser, anså U.S. Supreme Court ikke loven for at omfatte fusioner, 

medmindre det kunne påvises, at de fusionerende virksomheders formål var at begrænse 

handlen. Resultatet blev, at virksomheder og ”robber barons” tilpassede deres teknikker på en 

sådan måde, at disse var i overensstemmelse med lovgivningen, og at de derved undgik 

problemer. Loven var dermed ikke et efficient værktøj til at regulere fusioner. USA oplevede 

sin første store fusionsbølge i 1890’erne, og nogle vil argumentere for, at the Sherman Act var 

en af grundene hertil.33 

  

                                                
31 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-578-
2386?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1 
32 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 58.  
33 https://www.ftc.gov/public-statements/1996/08/evolution-us-merger-law 
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Som en reaktion på den opståede fusionsbølge tog Kongressen et aktivt valg og oprettede i den 

forbindelse både ”the Federal Trade Commission” og ”the Clayton Act”. Begge love trådte i 

kraft i 1914. The Clayton Act er sidenhen blevet ændret i henholdsvis 1936 ved Robinson-

Patman Act’en, i 1950 ved Celler-Kefauver Act’en og senest i 1976 ved Hart-Scott-Rodino 

lovændringen. 

  

Den oprindelige Clayton Act fra 1914 forbød erhvervelse af aktier fra en direkte konkurrent 

(horisontale fusioner). Den forbød derimod ikke erhvervelsen af aktiver, eller vertikale eller 

konglomerate fusioner. Dette skyldes, at den største bekymring på daværende tidspunkt netop 

var erhvervelsen af en konkurrents aktier samt udviklingen af holdingselskaber. Det var dermed 

også disse to problemstillinger, som loven sigtede efter at adressere. Dog fandt man hurtigt ud 

af, at effekterne af en substansoverdragelse var lig effekten af en aktieoverdragelse. The 

Federal Trade Commission tilskyndede på baggrund af dette, at loven skulle tilrettes, således 

at den på sigt skulle favne mere bredt.34 Kongressen vedtog i den forbindelse Celler-Kefauver 

loven i 1950, som gjorde Clayton Act’en anvendelig på substansoverdragelser samt 

fusionsdannelser mellem virksomheder, som ikke nødvendigvis er i konkurrence med 

hinanden. Hermed fandt Clayton Act’en ligeledes anvendelse på vertikale og konglomerate 

fusioner.35 

  

Fusioner er den dag i dag stadig reguleret i Clayton Act’ens sektion 7. Endvidere finder andre 

materielle amerikanske antitrust-love anvendelse på fusioner; herunder the Sherman Act og the 

Federal Trade Commission Act.  

8.1.2.2 Hvad er en fusion ifølge amerikansk lovgivning? 

I USA er det the Federal Trade Commission (FTC) og the Antitrust Division of the U.S. 

Department of Justice (DOJ), som er ansvarlige for håndhævelsen af antitrust-reglerne på 

nationalt niveau. De to organer har til opgave, at undersøge sager om fusioner og i den 

forbindelse udfordre de transaktioner, som man mener, kan have en hæmmende effekt på 

konkurrencen.36  

  

Som tidligere redegjort for, var the Sherman Act den første lov som regulerede området for 

fusioner. The Sherman Act forbyder:  

                                                
34 https://www.ftc.gov/public-statements/1996/08/evolution-us-merger-law 
35 https://www.ftc.gov/public-statements/1996/08/evolution-us-merger-law 
36 https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/usa 
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”Every contract, combination, or conspiracy in restraint of trade”, samt “any 
monopolization, attempted monopolization, or conspiracy or combination to monopolize”.  

 

Loven forbyder dermed monopoler, men historisk set fandt man, at lovens anvendelsesområde 

var for snævert, hvorfor man valgte at udarbejde en ny lov, som tog højde for nogle af de 

punkter, som the Sherman Act manglede. Således blev the Clayton Act til. 

  

The Clayton Act sektion 7 forbyder fusioner og erhvervelser, hvor effekten ”may be 

substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly”. Bestemmelsen har 

dermed til formål at hindre fusionsdannelser, der anses for at kunne hæmme konkurrencen eller 

skabe et monopol.37 Loven har været ændret tre gange – senest i 1976 ved Hart-Scott-Rodino 

lovændringen.38 

  

Ved Hart-Scott-Rodino loven i 1976 blev der indført en anmeldelsespligt i forbindelse med 

fusioner. Ifølge loven skal alle transaktioner som opfylder en fastsat tærskelværdi anmeldes til 

henholdsvis FTC og DOJ. Den generelle regel er, at transaktioner som involverer erhvervelsen 

af stemmeberettigede værdipapir (“voting securities”), aktiver (“assets”) eller visse ikke-

erhvervsmæssige interesser (”non-corporate interests”) og som opfylder de respektive 

tærskelværdier fastsat i Hart-Scott-Rodino loven, og som ikke ellers er undtaget fra Hart-Scott-

Rodino reglerne, skal anmeldes, medmindre en undtagelse finder anvendelse. De relevante 

tærskelværdier (udtrykt i både omsætning og aktiver hos de deltagende parter), fastsættes hvert 

år af the FTC’s Premerger Notification Office (PNO) i forhold til bruttonationalproduktet i 

USA. 

  

En transaktion behøver ikke at medføre, at der sker en ændring i kontrollen, for at være 

underlagt amerikansk ret. Dette betyder, at erhvervelsen af kontrol ikke i sig selv er et 

udslagsgivende element under den amerikanske fusionskontrol. En erhvervelse af en andel - 

som ikke i sig selv medfører kontrol - kan dermed stadig være omfattet af anmeldelsespligten, 

såfremt transaktionen påvirker konkurrencen negativt. Dette kræver blot, at visse tærskler 

overskrides, og at transaktionen ikke ellers er fritaget.  

  

                                                
37https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-501-
2849?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1 
38 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Underskrevet d. 30. september 1976.  
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For hver af ovennævnte kategorier (stemmeberettigede værdipapir, aktiver og ikke-

erhvervsmæssige interesser) betragtes besiddelsen af kontrol forskelligt. Ved 

stemmeberettigede værdipapir anses erhververen at have kontrol, når denne besidder 50% eller 

mere af udstederens stemmeberettigede værdipapir. Kontrol er også opnået, hvor en part har 

den kontraktmæssige beføjelse til at udpege 50% eller mere af sin bestyrelse. I situationer hvor 

der erhverves stemmeberettigede værdipapirer er erhvervelsen af kontrol ikke en forudsætning 

for, at der foreligger anmeldelsespligt efter Hart-Scott-Rodino loven. En overtagende part kan 

være nødt til at indgive en anmeldelse, selv når han erhverver en minoritetsandel af selskabets 

stemmeberettigede værdipapir.  

  

For så vidt angår erhvervelse af ikke-erhvervsmæssige interesser er disse kun 

anmeldelsesberettigede, når de giver den overtagende person kontrol over den nyoprettede 

ikke-indregistrerede enhed, dvs. når en part har ret til 50% eller mere af virksomhedens 

overskud eller har retten til 50% eller mere af virksomhedens aktiver i tilfælde af opløsning.  

  

Hvad angår aktiver giver Hart-Scott-Rodino reglerne ikke en klar definition, men DOJ og FTC 

har for at omfatte både materielle og immaterielle aktiver - fortolket aktiver bredt.  

  

Medmindre en undtagelse finder anvendelse, er der anmeldelsespligt for en transaktion, såfremt 

de 3 følgende test er opfyldt: 

  

1. The commerce test 

De overtagende eller erhvervede virksomheder skal være involveret i amerikansk handel eller 

i aktivitet, der påvirker amerikansk handel. 

 

2. The size-of-transaction test  

Der foreligger ikke anmeldelsespligt, medmindre overtagelsen vil resultere i, at den 

erhvervende part holder aktiver eller voting securities med en samlet værdi på over US$84,4 

mio. (justeres årligt).  

  

3. The size-of-the-parties test 

Hvis størrelsen på transaktionen overstiger US$84.4 mio., men ikke US$337.6 mio., er det et 

krav efter denne test, at mindst én af de involverede parter i transaktionen, skal have en årlig 
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nettoomsætning eller samlede aktiver på mindst US$168.8 mio., og den anden skal have en 

årlig omsætning eller samlede aktiver på mindst $16.9 mio.39 

  

Når det er fastslået, at en foreliggende transaktion opfylder de ovenfor beskrevne prøver, er det 

næste skridt at afgøre, hvorvidt transaktionen opfylder nogen af undtagelserne i Hart-Scott-

Rodine reglerne”. Disse vil dog ikke blive yderligere gennemgået her.  

8.1.3 General Electrics opkøb af Honeywell i 2001   

At retsinstanserne i EU og USA betragter fusioner forskelligt kom for alvor til udtryk i 2001, 

da General Electric Company (GE) forsøgte at erhverve Honeywell International Inc. Sagen 

satte fokus på den problemstilling, som kan opstå ved transnationale transaktioner, når to 

retsinstanser betragter et anliggende forskelligt. Afgørelsen henledte desuden 

opmærksomheden på behovet for at øge dialogen inden for det internationale antitrust-

samfund.  

 

Fusionen mellem General Electric og Honeywell International var kontroversiel, da det var 

første gang en transaktion mellem to amerikanske virksomheder, som allerede var godkendt i 

USA, ikke blev godkendt af EU-kommissionen.40 Foruden amerikansk accept af fusionen, 

skulle virksomhederne søge godkendelse i EU. Dette skyldes, at EU’s fusionsregler gælder for 

alle fusioner, der kan påvirke EU-markedet, hvis virksomhederne er aktive i Europa. Dette 

uanset hvor i verden de fusionerende virksomheder har deres registrerede adresse, 

hovedkvarter, aktiviteter eller produktionsanlæg. Det skyldes, at selv fusioner mellem 

virksomheder fra lande uden for EU kan påvirke EU-markedet, hvis virksomhederne er aktive 

i Europa.41 

 

Fusionen ville, såfremt den var blevet godkendt, have haft en værdi på omkring 42 milliarder 

dollars og ville dermed have været verdens hidtil største industrielle fusion. Sagen fik stor 

opmærksomhed og skabte røre i USA, da mange satte spørgsmålstegn ved, hvorfor EU-

kommissionen havde kompetence til at gå ind og blokere et rent amerikansk anliggende.42 

Forvirringen og usikkerheden bundede i, at det var svært at forstå, at to næsten ens 

konkurrence-lovgivninger, kunne komme frem til så forskellige konklusioner. 

                                                
39 https://iclg.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/usa 
40 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 110.  
41 http://ec.europa.eu/competition/consumers/merger_control_da.html 
42 Ezrachi, Ariel (2014). EU Competition Law. An analytical guide to the Leading Cases. Side 331.  
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 Sagen viste, at selvom lovgivningen i EU og USA på mange måder er ens, er der dybe forskelle 

i måden hvorpå konkurrenceretten fortolkes og anvendes. Sagen kan derfor være med til at 

anskueliggøre kompleksiteten i analyser af internationale fusioner - i mangel på en global 

fusionspolitik. Sagen har dermed for alvor sat fokus på, at der er brug for et bedre samarbejde 

mellem konkurrencemyndighederne.  

  

I oktober 2000 meddelte den største producent af jetmotorer til kommercielle og militære fly, 

General Electric Company, at de ville erhverve Honeywell International, som var en af verdens 

største leverandører af luftfarts udstyr. Fusionen blev først anmeldt i USA til The US 

Department of Justice (DOJ). I maj 2001 blev fusionen godkendt af DOJ, dog med betingelsen 

om, at General Electric skulle afhænde Honeywells militære helikopterenhed.43 DOJ 

godkendte fusionen, da man ikke mente, at General Electric og Honeywell international var 

konkurrenter, da deres produkter primært var komplementære. Godkendelsen fra EU skulle 

dog vise sig, ikke at være så let at opnå. 

  

Efter sagen var blevet godkendt i USA, anmeldte General Electric fusionsaftalen til 

godkendelse i EU, hvorefter Kommissionen indledte en indgående undersøgelse. 

Kommissionen kom frem til at General Electric grundet dets stærke markedsstilling kombineret 

med en stor finansiel styrke, havde en dominerende stilling på markederne for jetmotorer til 

store trafikfly og regional fly. Undersøgelsen viste derudover, at Honeywell var den førende 

leverandør af flyelektronik, jetmotorer og andet flyudstyr og dermed leverede vigtige 

basisprodukter til produktionen af motorer. Kommissionen kom frem til, at en sammenlægning 

af de to selskabers aktiviteter, ville styrke General Electrics’ dominerende stilling på 

markederne for store luftfartøjssmotorer og regionale luftfartøjsmotorer og skabe en 

dominerende stilling på markedet for flymotorer, flykomponenter og små marine gasturbiner. 

Dette skyldes horisontale overlapninger på nogle af markederne og en udvidelse af General 

Electrics’ finansielle styrke og vertikale integration til også at omfatte Honeywells aktiviteter.44 

Kommissionen var yderligere bekymret for, at de to selskaber ville sammenlægge deres 

produkter ved hjælp af  pakkeløsninger og derved overføre hver deres markedsstyrke på 

hinandens produkter, hvorfor fusionen ville medføre konglomerate effekter. Kommissionen 

                                                
43 Vives, Xavier & Staffiero, Gianandrea (2009). Cases in European Competition Policy: The Economic 
Analysis. Side 431 
44 Ezrachi, Ariel (2014). Side 331.  
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fandt, at fusionen ville gøre den nye virksomhed i stand til at drive konkurrenter ud af markedet, 

hvilket man mente i sidste ende ville resultere i højere priser og dårligere fly.45  

  

Den 14. juni 2001 gav General Electric en række tilsagn, der skulle fjerne Kommissionens 

bekymringer, men de blev af Kommissionen betragtet som utilstrækkelige til at løse de 

konkurrencemæssige problemer, som Kommissionen mente, at den havde påvist. Den 28. juni 

2001 fremsatte General Electric endnu engang en række nye løsningsforslag, men disse forslag 

var heller ikke tilstrækkelige. I betragtning af de konkurrencemæssige problemer som fusionen 

ville medføre og det forhold, at General Electric ikke kunne fremlægge tilstrækkelige tilsagn, 

valgte Kommissionen, ledet af Mario Monti, d. 3. juli 2001 at blokere fusionen.46 

  

General Electric bestred Kommissionens argumenter omkring fusionens 

konkurrencebegrænsende virkninger. General Electric mente, at deres og Honeywells 

produkter var komplementære - uden nogen meningsfulde overlap. Nettoeffekten af EU-

beslutningen var, at GE og Honeywell blev forhindret i at slå sig sammen i både USA og i EU, 

og sagen fremhævede dermed tydeligt de økonomiske faldgruber der skyldes selv små forskelle 

i staternes konkurrencepolitikker. GE og Honeywell kunne, på trods af afslaget fra 

Kommissionen, have valgt at fusionere, men så havde de været afskåret fra at sælge deres 

produkter på det europæiske marked, som er et af de største markeder for flyteknik. 

  

Kommissionens beslutning tiltrak stor opmærksomhed - især i USA, og ledte til et spørgsmål 

om, hvordan man kan undgå eller mindske risikoen for yderligere uenigheder i fremtiden. I takt 

med den stigende globalisering af verdensøkonomien, var det kun et spørgsmål om tid, før de 

to jurisdiktioner igen ville stå overfor en lignende transatlantisk fusion. Sagen var dermed for 

alvor med til at sætte fokus på de problemer, der er i en verden, hvor markeder er globale, men 

lovgivningen er national eller regional.  

8.1.4 Formålsanalyse 

De overordnede mål med fusionskontrol kan næppe anses for at være unikke og går igen i de 

fleste lande, som har implementeret en fusionskontrol: ønsket om at begrænse store 

koncentrationer af økonomisk magt, beskytte små virksomheder, bevare konkurrencen, 

beskytte arbejdspladserne, fremme økonomisk effektivitet og beskytte forbrugerne mod 

                                                
45 Ezrachi, Ariel (2014). Side 450.  
46 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-939_da.htm  



 
 

22 

konkurrencebegrænsninger. Som led i den komparative analyse er det dog af stor relevans, at 

undersøge hvilket formål USA henholdsvis EU tillægger deres konkurrencelovgivning. Dette 

skyldes ikke mindst en formodning om, at de respektive formål forventes at have indflydelse 

på måden hvorpå loven fortolkes og anvendes. 

  

Ved første øjekast lader de to regelsæt til at have meget tilfælles. De overordnede mål vækker 

gensidig genkendelse, og ønsket om at opretholde en effektiv konkurrence er i højsædet i både 

EU og USA. Rom-traktatens artikel 85, som forbyder aftaler, der fordrejer konkurrencen og 

aftaler, der fastsætter priser, er omtrent sammenlignelig med afsnit 1 i the Sherman Act, der 

forbyder konkurrencebegrænsende aftaler. Artikel 86 i Romtraktaten forbyder misbrug af 

dominerende stilling og er sammenlignelig med afsnit 2 i the Sherman Act, der forbyder 

monopolisering eller noget forsøg herpå, blandt andet gennem sammensværgelser med henblik 

på at monopolisere.47 De to respektive konkurrencesystemer har dog udviklet sig ud fra 

forskellige historier, og på baggrund af forskellige bekymringer, og efter nærmere undersøgelse 

af de pågældende regelsæt finder man betydelige forskelle i både lov, politik og ikke mindst 

måden hvorpå reglerne håndhæves. 

  

I diskussionen heraf er det vigtigt at holde sig for øje, at formål med konkurrencelovgivningen 

ikke er uforanderlige – tværtimod. Man har gennem tiden oplevet, at 

konkurrencelovgivningens formål sagtens kan ændre karakter, og at domstolenes fortolkning 

af lovbestemmelser derved har ændret sig over tid. Måden man fortolker en lov på, er oftest 

påvirket af samfundsudviklingen samt fremherskende økonomiske teorier, som tillægges 

betydning på det pågældende tidspunkt.48  

8.1.4.1 Amerikansk fusionskontrol 

Kaster man et blik over udviklingen inde for amerikansk konkurrenceret, vil man se, at formålet 

med lovgivningen har ændret sig. I 1960’erne blev der ført en hård konkurrencepolitik. Man så 

fusioner af små spillere, på markeder med mange konkurrenter, blive dømt næsten lige så hårdt 

som fusioner af meget store spillere på koncentrerede markeder. Brown Shoe sagen49 fra 1962 

er et godt eksempel på den hårde tilgang, man havde til håndhævelsen af fusionsreglerne på 

daværende tidspunkt.  

  

                                                
47 Graham, Edward M. & Richardson, David J. (1997). Global Competition Policy. Side 339.  
48 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 122.  
49 Brown Shoe Co., Inc. v. United States, 370 U.S. 294 (1962).   
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Dommen blev afsagt af US Supreme Court, og involverede den tredje og ottende største 

skoforhandler. Såfremt fusionen ikke var blevet standset, ville den fusionerede detail-skokæde 

have haft 5% af detail skoomsætningen på markedet.50 Selv om der tidligere havde været 

fusioner i branchen, var markedet ifølge Retten stadig "fragmenteret". I mange byer var der et 

stort antal konkurrenter. Ser man tilbage på sagen i dag, forekommer fusionen ikke som en af 

de transaktioner, man kunne forvente ville skabe markedsstyrke, dvs. at virksomheden som 

resultat af fusionen ville være i stand til at hæve prisen over et konkurrencedygtigt niveau. Men 

Domstolen fastslog, at eliminering af selv en relativt lille konkurrent fra markedet udgjorde en 

betydelig trussel mod konkurrencen. Ved at blokere en overtagelse på et ukoncentreret marked 

for at beskytte små virksomheder valgte Domstolen at ignorere muligheden for, at en større og 

mere effektiv skoforretningskæde kunne blive skabt – en fusion som formentlig kunne have 

resulteret i lavere priser for forbrugerne. Domstolen udtalte i forbindelse med sagen, at 

motivationen bag vedtagelsen af the Clayton Act var et ønske om ”at fremme konkurrence 

gennem beskyttelse af levedygtige, små, lokalt-ejede virksomheder”, hvilket illustrerer de 

konkurrencemål, som Domstolen forsøgte at forfølge i 60’ernes USA, og som siden har ændret 

sig.5152  

 

Brown Shoe sagen illustrerer de potentielle faldgruber, der er ved, at fokusere udelukkende på 

ét enkelt mål eller interesse uden at overveje alternativerne. I Brown Shoe sagen lod Domstolen 

til at være villig til at ofre lavere forbrugerpriser til fordel for at beskytte små virksomheder.  

 

I 1963 afsagde Domstolen dom i endnu en afgørende sag: Philadelphia National Bank.53 Denne 

sag involverede den næststørste og tredjestørste kommercielle bank i Philadelphia-området.  

Såfremt fusionen var gået igennem, ville parternes samlede andel på et stærkt koncentreret 

marked have overskredet 30% og selve koncentrationen blandt de førende virksomheder, ville 

være steget med 33%. Under sagen fastslog Domstolen en række vigtige regler til brug i 

fremtiden. Blandt andet blev det slået fast, at  fusioner i koncentrerede markeder med stor 

sandsynlighed vil skabe markedsstyrke og bringe forbrugerne i fare, dette i form af 

konkurrencebegrænsende priser, hvorfor sådanne fusioner per definition må formodes at være 

ulovlige.  

  

                                                
50 https://www.ftc.gov/public-statements/1996/08/evolution-us-merger-law 
51 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 122.   
52 https://www.ftc.gov/public-statements/1996/08/evolution-us-merger-law 
53 United States v. Philadelphia Nat'l Bank, 374 U.S. 321 (1963)  
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Domstolen baserede delvist denne formodning på den økonomiske teori om fuldkommen 

konkurrence, ifølge hvilken, konkurrence antages at være størst, når der er mange sælgere, 

hvoraf ingen har nogen væsentlig markedsandel.54 Philadelphia National Bank er dermed et 

godt eksempel på en sag, hvor Domstolen begynder at inddrage en økonomi-baseret tilgang 

ved vurderingen af fusioner.    

  

I 1970’erne skete der et skift, i måden hvorpå loven blev fortolket og anvendt af Domstolene. 

Fokus gik fra at være rettet mod at bevare konkurrenterne, opretholde fragmenterede markeder 

og forfølge andre sociale mål, til at fokusere mere på en kritisk økonomibaseret undersøgelse 

af markedsstyrken samt undersøge, hvordan denne potentielt set kunne udnyttes. Generelt set 

var antitrust-området under indflydelse fra den såkaldte ”Chicago School” - en økonomisk 

ideologi. Med udgangspunkt i denne økonomiske ideologi, bør fusioner tillades, hvis de 

resulterer i en mere effektiv ressourceudnyttelse – også selvom fusionen medfører 

markedsstyrke og tilmed øger priserne. Teorien tilsiger, at man ved at maximere 

fordelingseffektiviteten i sidste ende vil gavne forbrugerne.  

  

En anden vigtig faktor der spillede ind, var den nytilkomne tilstedeværelse af udenlandsk 

konkurrence. I forbindelse med den stigende globalisering, begyndte man at fokusere mere på 

produktivitet, for derved at kunne opretholde sin konkurrenceevne på et mere globaliseret 

marked. 

  

I takt med en stigende international handel og konkurrence, begyndte man at bevæge sig væk 

fra 60’ernes stringente håndhævelse af reglerne, og begyndte at indse, at en stigende 

markedsandel ikke nødvendigvis, var skadende for forbrugerne. Dette skift blev afspejlet i de 

fremsatte retningslinjer fra 198255, hvor man i stedet for at anføre forebyggelsen af unødig 

koncentration som et mål, i stedet rettede fokus mod fusioner, som potentielt set kunne skabe 

eller styrke markedsstyrken eller lette udnyttelsen heraf. Frem for konsekvent at forbyde 

fusioner ”that may substantially lessen competition”, som the Clayton Act formulerer det, 

syntes den nye retning at indebære en mere kritisk tilgang til vurderingen af fusioner, således 

at den nye formodning blev, at fusioner ikke ville mindske konkurrencen – pånær i ekstreme 

tilfælde.   

                                                
54 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 85.  
55 US Merger Guidelines (1982). These Guidelines state in outline form the present enforcement policy of the 
U.S. Department of Justice ("Department") concerning acquisitions and mergers ("mergers") subject to section 7 
of the Clayton Act or to section 1 of the Sherman Act. 
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Formålet med de amerikanske fusionsregler er i dag, at beskytte forbrugernes velfærd, men 

udtrykket anvendes i dag i en anden forstand end Chicago-skolen gjorde. Ressourceallokering 

tillægges stor betydning, men fokus er i høj grad også rettet mod den pris, som forbrugerne 

skal betale, kvaliteten af produkterne samt spændet af produkter på et givent marked. Man er 

dermed nødt til at kigge på samtlige omstændigheder, der gør sig gældende, når man skal 

vurdere, hvorvidt en fusion bør tillades eller blokeres.56  

8.1.4.2 Europæisk fusionskontrol 

TEUF fastlægger en række mål i relation til EU-konkurrenceret; herunder mål for 

forbrugerbeskyttelse samt mål for beskyttelse af små og mellemstore virksomheder mod 

markedsstyrke hos dominerende virksomheder. EU-konkurrenceret er inspireret af 

ordoliberalismen, hvorefter enhver økonomisk aktør, der er til stede på markedet, bør være i 

stand til at konkurrere med hinanden fri for eventuelle begrænsninger eller hindringer, som 

dominerende virksomheder kan påføre markedet. Den betydning som ordoliberalisme tillægger 

beskyttelsen af små og mellemstore virksomheder, er baseret på en antagelse om, at 

tilstedeværelsen af en række mindre virksomheder vil sikre en mere konkurrencedygtig 

markedsstruktur og skabe følgevirkninger til gavn for forbrugervelfærden.  Konsekvent med 

disse ideer går Kommissionen ikke ind for dannelsen af store dominerende virksomheder hvis 

markedsstyrke kan fordreje de konkurrencemæssige dynamikker på markederne.57   

 

En yderligere forklaring på EU’s restriktive holdning er,  at EU’s konkurrenceregler også søger 

at fremme integrationen og det indre marked. Når dominerende virksomheder udøver deres 

markedsstyrke, kan de rejse hindringer i samhandelen mellem medlemsstaterne og opdele de 

nationale markeder, hvilket strider mod TEUF’s grundlæggende friheder.  

  

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at USA og EU deler mange af de samme 

konkurrencemål, herunder at øge den økonomiske effektivitet. Dog fokuserer USA primært på 

forbrugervelfærd, mens EU’s konkurrenceregler også forfølger andre mål fastsat i TEUF. EU-

konkurrenceretten skal derfor koordineres med de øvrige EU-politikker.58 EU-tilgangen om at 

forbedre forbrugervelfærden, fokuserer mere på konkurrenceprocessen i sig selv snarere end 

dens resultater, modsat USA, som har sit hovedfokus på forbrugeren, dvs. de fordele som 

fusionen medfører i sidste ende. EU sigter primært mod at beskytte markedernes 

                                                
56 https://www.ftc.gov/public-statements/1996/08/evolution-us-merger-law 
57 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 123.  
58 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 124.  
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konkurrencestruktur mod risikoen for overdreven markedsstyrke i få virksomheders hænder, 

da effektiv konkurrence ikke kan eksistere uden konkurrence.  

8.1.5 Retssystemernes struktur ved regulering af fusionssager 

Foruden ovenstående er der ligeledes forskel på de to retssystemers strukturelle organisering 

ved behandlingen af fusioner. Der er forskel på, hvor mange myndigheder der er involveret i 

administrationen af fusionskontrol. Derudover er der forskel på hvilken myndighed, der har det 

afgørende ord ved vurderingen af fusioner. 

 

I EU er det Kommissionen, som har retten og pligten til at administrere fusionskontrollen i 

Europa og yderligere kompetence til at formulere konkurrencepolitikker og deltage i 

lovgivningsprocessen.59 Kommissionen har dermed kompetence til at undersøge, anvende og 

håndhæve loven, og kan på den måde godkende eller afvise hele fusionen. Når Kommissionen 

er kommet frem til en afgørelse, kan denne anfægtes af enten de fusionerende virksomheder 

eller deres konkurrenter. Hvis de fusionerende virksomheder eller deres konkurrenter vælger 

at anke Kommissionens afgørelse, skal den vurderes på ny af EU-domstolen.60  

  

I USA administreres fusionskontrollen af the Antitrust Division of the US Department of 

Justice (DOJ) og the Federal Trade Commission (FTC), som dermed begge har autoritet til at 

behandle fusioner.61 I praksis behandles en fusion dog kun af en af instanserne, hvorfor der 

indbyrdes sker en fordeling af fusionssagerne.62 Fusionen tildeles ofte den instans med den 

mest relevante og nylige erfaring inden for den branche de fusionerende selskaber opererer i. 

DOJ har kompetence til at gennemgå fusioner mellem specifikke kategorier af virksomheder, 

f.eks. banker, flyselskaber og aviser. I USA er det konkurrencemyndighederne, som undersøger 

fusionen, mens det at anvende og håndhæve loven ligger hos retsvæsenet. Dette betyder, at the 

Federal Trade Commission (FTC) og the Antitrust Division of the US Department of Justice 

(DOJ)  ikke kan forbyde en fusion alene, men skal have godkendelse fra the Federal Court.63 

FTC eller DOJ’s beslutning om ikke at blokere en fusion, er dog ikke genstand for 

domstolsprøvelse.64  

  

                                                
59 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 
Præambel 17.  
60 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 72.   
61 https://iclg.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/usa  
62 Fox M. Eleanor (2009). The Competition Law of the European Union in Comparative Perspective. Side 341.  
63 Gregor Erbach (2014). EU and US competition policies. Similar objectives, different approaches.  
64 Dabbah, Maher & Lasok QC, Paul (2008). Side 812.  
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I USA er der dermed en asymmetrisk fusionsprocedure, hvor kompetence til at vurdere en 

fusion er delt ud på flere instanser. Dette står i kontrast til fusionsproceduren i EU, hvor det 

som udgangspunkt kun er en instans, Kommissionen, som bedømmer fusionen.  

Kommissionens beslutninger er dermed juridisk bindende, medmindre afgørelsen ankes til EU-

Domstolen, mens en beslutning fra konkurrencemyndighederne i USA om at afvise en fusion, 

altid skal godkendes i The Federal Court.65 Man kan argumentere for, at fusioner i USA skal 

igennem en større kontrol, da der involveres flere instanser.66 Involvering af flere myndigheder 

ved bedømmelsen af fusionen, vil yderligere kunne sikre en højere standard for bevisførelse, 

da den første myndighed vil skulle føre bevis over for en anden uafhængig myndighed. Der 

skal dermed være en tilstrækkelig robust dokumentation, for at det kan bevises overfor den 

anden instans, at fusionen vil være konkurrenceforvridende.  

8.1.6 Tredjemænds rolle  

De to retssystemer adskiller sig yderligere i forhold til inddragelsen af tredjemænd. EU benytter 

sig mere af tredjemænds udtalelser og dokumentation, end USA gør.  

  

Hvis Kommissionen finder det nødvendigt, kan den indhente udtalelser fra andre fysiske eller 

juridiske personer, end dem som er deltagende parter i fusionen. Deltagelse af tredjemænd i 

fusionskontrollen er kodificeret i artikel 18(4) i Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 

om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUMR). Det er kun fysiske eller 

juridiske personer som godtgør, at de har en tilstrækkelig interesse i sagen, som efter 

anmodning har ret til at afgive udtalelser. Tredjeparter kan tillige anke Kommissionens 

godkendelse af fusionen til EU-Domstolen. Her er det dog generelt en betingelse, at 

tredjeparten skal spille en aktiv rolle i Kommissionens undersøgelse.67 Tredjemænd spiller 

dermed en vigtig rolle i Kommissionens fusionskontrolproces, dette enten ved at reagere på 

Kommissionens informations anmodninger omkring de konkrete markedsforhold; herunder at 

kontrollere de notificerede parters positioner, eller ved aktivt at modsætte sig transaktionen og 

indgive klager til Kommissionen.  

  

I princippet følger Kommissionen en to-trins procedure: I fase I foretages en forundersøgelse, 

hvor uproblematiske fusioner frasorteres. I fase II undersøges de fusioner, som kan vise sig at 

                                                
65 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 64.  
66 Liakopoulos, Dimitris & Marsilia, Armando (2010). The Regulation of Transnational Mergers in 
International and European Law. Side 42.  
67 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 74.   
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være problematiske. I begyndelsen af fase I offentliggøres en meddelelse om transaktionen på 

Kommissionens webside, således at alle interesserede parter kan kontakte Kommissionen og 

fremsætte bemærkninger til fusionen. Desuden sender Kommissionen i løbet af både fase I og 

fase II detaljerede spørgeskemaer til tredjeparter (typisk de vigtigste kunder, konkurrenter og 

leverandører til de anmeldte parter sammen med de relevante fagforeninger) med spørgsmål til 

deres holdninger omkring transaktionen.68 Tredjeparter som ønsker aktivt at modsætte sig 

transaktionen, kan til enhver tid under klageproceduren indgive klager til Kommissionen.69  

  

I USA spiller tredjemands-udtalelser en betydeligt mindre rolle end i EU. Dog vil de 

amerikanske myndigheder som et naturligt led i deres undersøgelse oftest anmode tredjeparter 

om deres synspunkter på sagen. Kontakten til tredjemænd sker ofte gennem telefonopkald, i 

stedet for offentliggørelse af meddelelser eller undersøgelser. Tredjeparts kontakt bliver 

dermed gjort fortrolig. Hvis konkurrencemyndigheden vælger at starte en dybdegående 

undersøgelse af fusionen, kan der erhverves dokumenter og vidnesbyrd fra tredjemænd ved at 

anvende obligatoriske processer såsom stævninger.70 Amerikansk fusionskontrol giver ikke 

tredjemænd ret til at få adgang til sagens dokumenter, og tredjemænd har heller ikke ret til at 

sagsøge DOJ eller FTC for at anfægte en beslutning fra myndighederne om ikke at godkende 

en given fusion. Fraværet af tredjemandsrettigheder til at gribe ind, giver de amerikanske 

konkurrencemyndigheder et skøn og dermed en større magt, som Kommissionen ikke på 

samme måde besidder på dette område. Det betyder dog ikke, at man slet ikke har brug for 

tredjemænd i USA. Bureauerne er stærkt afhængige af konkurrenternes synspunkter, for at 

danne sig et indtryk af de sandsynlige konkurrencemæssige virkninger en fusion antages at 

kunne medføre.  

 
At man betragter tredjemænds rolle forskelligt, kom blandt andet til udtryk i GE/Honeywell 

sagen.  Her udtrykte General Electrics’ juridiske rådgivere stor irritation og bekymring over 

den betydelige rolle, som Kommissionen tillagde konkurrerende virksomheder. Kommissionen 

gjorde det muligt for tredjemænd at bidrage i sagen med egen data og vidnesbyrd, hvorved 

Kommissionen blev gjort bekendt med konkurrenternes syn på fusionen71. Fabrikanter af 

flymotorer og produkter som var stærke konkurrenter til General Electric og Honeywell, 

tilvejebragte forslag til økonomiske teorier for Kommissionen - teorier som kunne benyttes til 

                                                
68 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-578-
2386?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1  
69 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 75.  
70 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-501-2849?transitionType=Default&contextData=(sc.Default  
71 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 76.   
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at vurdere de påståede konkurrenceforvridende effekter af fusionen. General Electrics’ 

juridiske rådgivere mente ikke, at Kommissionen var tilstrækkeligt opmærksomme på, at 

konkurrenters synspunkter på foreslåede fusioner ofte vil være farvede, hvorfor de kritiserede 

Kommissionen for i for høj grad at benytte tredjemænds argumenter, som belæg for at forbyde 

fusionen.  

 

Både i EU og USA anerkendes behovet for at benytte konkurrenters viden i forbindelse med 

vurderingen af en fusion. Dette skyldes, at konkurrenterne besidder en viden om 

markedsforholdene, som den relevante myndighed ikke besidder.  

 

Det ville være meget tidskrævende og dyrt, hvis den relevante myndighed selv skulle skaffe 

sig denne viden og ofte slet ikke muligt. Dette taler for, at tredjemands-udtalelser bør vægtes 

højt ved vurderingen af en given fusion. Derudover vil det give en ekstra synsvinkel på sagen, 

hvilket medvirker til, at fusionen bliver belyst fra alle sider. Konkurrenter til de fusionerende 

parter betragtes derfor som vigtige informationskilder, uanset deres til tider tvivlsomme 

motiver til at modsætte sig en fusion. Disse motiver er dog vigtige at have for øje, hvorfor 

tredjemands-udtalelser bør benyttes med varsomhed. Tredjemænd og specielt konkurrenter til 

de fusionerende virksomheder, befinder sig i en position, hvor de ikke kan forholde sig 

objektivt. Konkurrenter er ikke interesserede i, at der kommer en større spiller ind på markedet, 

hvorfor de vil prøve at finde bevis for, at en sådan spiller vil begrænse konkurrencen.72 Ved at 

vægte tredjemands-udtalelser højt, kan det sætte de pågældende tredjemænd i en position, hvor 

de er i stand til at handle strategisk og dermed udnytte deres position til ugunst for de 

fusionerende parter og således måske i sidste ende også til ugunst for forbrugeren og 

samfundet. Dette taler for at tredjemands-udtalelser ikke bør spille en afgørende rolle, når de 

konkurrencebegrænsende effekter ved fusionen skal fastlægges.  

 

Indflydelsen fra tredjeparter skal ikke undervurderes. I praksis er det vanskeligt at få en 

fusionsaftale godkendt, når tredjemænd har modsat sig denne. Dette gør sig især gældende i 

tilfælde, hvor kunder har gjort indsigelser over for fusionen. Omvendt er det sjældent, at 

Kommissionen anfægter transaktioner, som ikke har mødt betydelig modstand fra 

tredjemænd.73  

                                                
72 Turner, James M (2001). Mega Merger, Mega problems: A critique of the European Community’s 
Commission on Competition’s Review of the AOL/Time Warner Merger. Side 178.       
73 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-578-
2386?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1  
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Tredjemands-udtalelser spiller dermed en stor rolle ved vurderingen af fusioner i EU. Der er 

hverken i USA eller EU lovfæstede regler for, hvor stor inddragelse og hvor meget vægt 

tredjemænds holdninger bør have. Det er dermed en vurdering som skal foretages fra sag til 

sag. Dette kan medføre usikkerhed og uforudsigelighed omkring fusionsproceduren og dermed 

også selve bedømmelsen af fusioner.  

8.1.7 ”The substantive test” 

Ved vurderingen af fusioner undersøger de relevante myndigheder fusionen på baggrund af en 

test, undertiden omtalt som; ”the substantive test”. I USA forbydes fusioner når transaktionens 

konsekvenser ”may be substantially to lessen competition, or tends to create a monopoly”. 

Denne test omtales “SLC-testen”, og fremgår implicit af the Sherman Act Section 7.74 SLC-

testen fokuserer på forbuddet mod fusioner, hvis fuldførelse kan føre til et markant fald i 

markedernes konkurrencestruktur. En fusion er mere tilbøjelig til at resultere i disse 

konsekvenser, når den fusionerede enheds markedsstyrke efter fusionen er sådan, at den kan 

hæve priserne og reducere mængden.  

 

I EU anvender man en anden form for ”substantive test”. EU har tidligere anvendt en test, som 

fokuserede på markedsdominans: markedsdominans-testen. Testen var inddelt i to faser: først 

skulle det undersøges, om fusionen ville skabe eller styrke en dominerende stilling i markedet. 

Dernæst blev fusionens indvirkning på det pågældende markeds konkurrencestruktur vurderet. 

I sin grønbog fra 200175 indledte Kommissionen imidlertid en debat om, hvorvidt man skulle 

bevæge sig væk fra den hidtidige test, og i stedet indføre en ny og bredere test. Argumenterne 

for en ændring var blandt andet begrundet i, at udskiftningen af testen ville bringe EU’s system 

tættere på systemerne i USA og andre relevante jurisdiktioner såsom Canada og Australien.76 

Derudover argumenterede fortalere for en ændring for, at markedsdominans-testen ikke var 

omfattende nok til at fange og forhindre alle problematiske fusioner på koncentrerede 

markeder, da testen primært fokuserede på dominans. Testen kritiseredes dermed for at være 

mangelfuld og for at have et såkaldt ”blind spot”. Som et eksempel på dette “blind spot” kan 

nævnes den amerikanske ”Baby food” sag.77  

 

                                                
74 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 76.  
75 Grønbog om revision af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89. Bruxelles, den 11.12.2001.  
76 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). Side 1131.  
77 FTC v. HJ Heinz Co, 246 F. 3d 708 (DC Cir. 2001) 116 F. Supp.2d 190 (2000)  
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Heinz’ – den tredjestørste producent af babymad i USA - ønskede at erhverve Milnot Holding 

Corp, hvis datterselskab, Beech-Nut, var næststørste producent af babymad i USA. Som 

resultat af fusionen ville parterne have erhvervet omkring 33% af de relevante markeder, mens 

Gerber (en konkurrent på markedet) ville have bevaret 65% af det pågældende marked for 

babymad. Fusionen ville tydeligvis ikke have givet de fusionerende parter en dominerende 

stilling. Ikke desto mindre var Federal Trade Commission (FTC) ikke alene bekymret over, at 

fusionen ville medføre koordinerede effekter på markedet (blandt andet stiltiende samordning 

af priser mellem den fusionerende enhed og Gerber), men også at fusionen ville føre til en 

væsentlig mindskelse af konkurrencen på markedet. På baggrund af disse bekymringer valgte 

FTC at blokere for fusionen.  

 

I forbindelse hermed blev det hævdet, at såfremt sagen havde været anlagt i EU, ville EU-

myndighederne have været magtesløse i forhold til at forhindre fusionen, medmindre der kunne 

etableres (kollektiv) dominans eller koordinerede effekter.78 Sagen er således et eksempel på, 

at såfremt den pågældende fusion skulle have været vurderet efter markedsdominans-testen, så 

ville den ikke være blevet blokeret – da der ikke kunne statueres dominans. Dette viser, at 

markedsdominans-testen manglede bredde, og at testen ikke forhindrede alle former for 

konkurrenceforvridende transaktioner. 

 

På trods af ovenstående var Kommissionen ikke overbevist om, at en implementering af SLC-

testen var den bedste løsning. Dette skyldtes blandt andet den usikkerhed, overgangen til en ny 

test ville medføre, samt den modstand det ville medføre i EU, hvor mange medlemsstater og 

tiltrædende stater havde indrettet deres fusionsregler efter markedsdominans-testen.79 

Derudover var et af argumenterne imod implementeringen af den nye test, at dette ville skabe 

usikkerhed og uforudsigelighed, da man ikke vidste, om retspraksis udviklet under den gamle 

test, ville finde anvendelse længere. Dette ville i øvrigt føre til en udvidelse af Kommissionens 

skønsmæssige beføjelser.  

 

Man valgte i stedet at finde en mellemløsning og udskiftede den  hidtidige markedsdominans-

test med ”significant impediement of competition test” (SIEC testen) i forbindelse med 

implementeringen af EUMR. Begrundelsen for udskiftningen fremgår af forordningens 

præambel (25) og svarer til, hvad der netop er redegjort for i afsnittet ovenfor. I præambel (26) 

                                                
78 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). Side 1132.  
79 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). Side 1131. 
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fastslås indholdet af den nye test, og det fremgår heraf, at formålet med SIEC-testen er, at 

fusioner ”som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt inden for fællesmarkedet eller en 
væsentlig del heraf, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, 
skal erklæres uforenelig med fællesmarkedet.”80 
 

Den nye SIEC-test er dermed mere omfattende end den gamle test. Ifølge den nye test kan en 

fusion forbydes selvom den hverken styrker eller skaber en dominerende stilling. Det kræves 

blot, at fusionen vil føre til “a significant impediement to effective competition” (SIEC). Testen 

fokuserer derved på den sandsynlige indvirkning, som fusionen har på de vigtigste 

konkurrenceparametre (pris, mængde, innovation).81  

 

Selve konceptet om markedsdominans har overlevet reformen fra 2004 og er således omfattet 

af den nye forordning, og retspraksis udviklet i henhold til den gamle forordning er derfor 

fortsat anvendelig på nye sager. Betydningen af markedsdominans er imidlertid nedgraderet, 

da dette ikke længere er hovedkomponenten i den substantive test.  

 

Konceptet omkring markedsdominans er også at finde i den amerikanske lovgivning. De 

amerikanske horisontale fusionsretningslinjer82 fastslår, at en fusion reducerer konkurrencen 

væsentligt, når den ændrer markedsstrukturen i en sådan grad, at den letter udøvelsen af 

markedsstyrke eller skaber markedsstyrke. Begrebet markedsstyrke defineres herefter som 

”evnen til rentabelt at holde priserne over konkurrenceniveauet i en betydelig periode”. Dette 

er ikke langt fra den betydning, man tillægger begrebet i EU. 

8.1.8 Afgrænsning af det relevante marked 

Når det skal vurderes, om en fusion mellem to virksomheder vil medføre 

konkurrencefordrejende virkninger, er første led at afgrænse og definere det relevante marked. 

Dette gøres med henblik på at bedømme, hvilke markeder der vil blive påvirket og derved 

afgøre fusionens omfang. Ligeledes undersøges det, hvor stor en markedsmagt den 

fusionerende enhed vil opnå.83 Selve begrebet ”relevant marked” blev første gang nævnt i 

amerikansk retspraksis i midten af det tyvende århundrede, og anvendes nu af samtlige lande, 

som anvender antitrust-lovgivning.84 Det relevante marked er dermed blevet et standard 

                                                
80 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 
81 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). Side 1133.  
82 Horizontal Merger Guidelines, U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. 2010.   
83 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). Side 1138.   
84 Ortiz Blanco, Luis (2011). Market power in EU Antitrust Law. Side 2. 
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element i konkurrenceretten. Der ses imidlertid en forskel i måden hvorpå det relevante marked 

afgrænses i henholdsvis USA og EU. I det følgende afsnit vil der blive redegjort for denne 

forskel, og det vil blive beskrevet, hvilke potentielle konsekvenser den forskellige måde at 

afgrænse markedet på, har for transnationale fusioner.  

8.1.8.1 Markedsafgrænsning i USA   

I USA defineres det relevante marked, herunder det relevante produktmarked og det relevante 

geografiske marked, ud fra den tilgang som er beskrevet i section 1 i ”The Horizontal Merger 

Guidelines”.85 Heraf fremgår det, at der lægges stor vægt på efterspørgselssubstitution og på 

SSNIP testen (”small but significant and non-transitory increase in price”).86 Ved 

efterspørgselssubstitution vurderes det, i hvilken udstrækning slutforbrugeren har mulighed for 

og er villig til at erstatte et produkt med et andet produkt. Ved SSNIP-testen vurderes det, om 

en monopolist profitabelt kan hæve den relative pris med omkring 5-10% på de givne 

produkter, uden at forbrugerne skifter til konkurrerende leverandører.87 

8.1.8.2. Markedsafgrænsning i EU 

I EU tages der på samme måde udgangspunkt i efterspørgselssubstitution. Dette gøres ved at 

tage højde for en bred vifte af faktorer, såsom fysiske og funktionelle egenskaber samt priserne 

på produkterne. Kommissionen vedtog i 1997 en meddelelse om definition af det relevante 

marked, med henblik på at skabe mere klarhed omkring hvordan man definerer begreberne “det 

relevante produktmarked” og “det relevante geografiske marked”.88 Det var i denne 

meddelelse, at Kommissionen første gang godkendte brugen af SSNIP testen. Med det sagt, er 

EU’s metode til at definere det relevante marked som udgangspunkt meget lig metoden som 

anvendes i USA.89 

8.1.8.3 Det relevante marked  

Det relevante marked defineres ud fra det relevante produktmarked og det relevante 

geografiske marked. Det relevante produktmarked findes ved, at identificere hvilke produkter, 

der konkurrerer med hinanden for at tilfredsstille en given gruppe forbrugeres behov.90 Det 

relevante geografiske marked findes ved at definere, hvilke markeder leverandørerne af disse 

                                                
85 Horizontal Merger Guidelines, U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. 2010.  
86 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 96.  
87 Horizontal Merger Guidelines, U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. 2010.  
88 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets 
konkurrenceret (97/C 372/03). 1997.  
89 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). Side 1138.  
90 Dabbah, Maher & Lasok QC, Paul (2008). Merger Control Worldwide. Side 161.  
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produkter opererer på. I både EU og USA defineres det relevante produktmarked som: ”the 

smallest set of goods or services for which a small, permanent increase in price would be 

profitabel for the hypothetical monopolist”.91 Det relevante geografiske marked defineres 

derimod forskelligt i EU og USA. De amerikanske konkurrencemyndigheder definerer det 

relevante geografiske marked som det område, hvor de fusionerende virksomheder konkurrerer 

om at sælge deres produkter til forbrugerne.92 I EU defineres det relevante geografiske marked 

som det område, hvor der findes homogene konkurrenceforhold. Ved definitionen af det 

relevante geografiske marked lægger Kommissionen og de amerikanske 

konkurrencemyndigheder begge stor vægt på faktorer som transportomkostninger og barrierer 

for import af substituerende varer.93 Herefter analyseres effekterne af prisstigningen; herunder 

hvorvidt konkurrenter vil udbyde lignende substituerbare produkter og om forbrugerne vil 

skifte til disse produkter. Det analyseres ligeledes om forbrugerne vil bevæge sig væk fra det 

givne marked, eller om nye konkurrenter vil bevæge sig ind på markedet. Selvom 

konkurrencemyndighederne i EU og USA i høj grad benytter den samme metode og således 

lægger vægt på de samme forhold, ses der alligevel en forskel i måden hvorpå markedet 

defineres i praksis.94 EU har et stort skøn i forhold til at beslutte hvilke faktorer der skal 

tillægges betydning, når det relevante geografiske marked skal defineres.95 EU er i den 

henseende blevet kritiseret for i overvejende grad at definere markeder meget snævert.96 Når 

markedet defineres snævert, vil der således hurtigere kunne blive etableret en dominerende 

stilling. Kritikere mener således, at EU bør definere markeder bredere, således at de også tager 

højde for potentielle substituerbare produkter og potentielle konkurrenter.97  

 

Det bemærkes i øvrigt, at det ikke altid kræves, at det relevante marked bliver defineret. 

Markeder skal kun defineres, når det er nødvendigt. Der behøver derfor ikke at være en endelig 

definition, når definitionen af det relevante marked alligevel ikke vil påvirke sagens udfald.98  

 

 

                                                
91  Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 96.  
92  https://www.justice.gov/atr/11-product-market-definition 

93 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 97.  
94 Sleuwaegen, Leo, De Voldere, Isabelle & Pennings, Enrico (2001). The implications of globalization for the 
definition of the relevant geographic market in competition and competitiveness analysis. Final report. Side 50.  
95 Sleuwaegen, Leo, De Voldere, Isabelle & Pennings, Enrico (2001). The implications of globalization for the 
definition of the relevant geographic market in competition and competitiveness analysis. Final report. Side 37.  
96 Sleuwaegen, Leo, De Voldere, Isabelle & Pennings, Enrico (2001). The implications of globalization for the 
definition of the relevant geographic market in competition and competitiveness analysis. Final report. Side 7.  
97 Graham, Cosmo & Smith, Fiona (2004). Competition, Regulation and the New Economy. Side 53.   
98 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). Side 1138.  



 
 

35 

8.1.8.4 Bred eller snæver markedsafgrænsning?  

Det er vigtigt at konkurrencemyndighederne i deres bestræbelse på at sikre den effektive 

konkurrence på markedet, foretager en korrekt afgrænsning af det relevante marked. Afgrænses 

markedet for bredt, kan det medføre at fusioner, som hæmmer konkurrencen til skade for 

forbrugerne tillades. Afgrænses markedet derimod for snævert, kan det blokere for fusioner 

som ville kunne fremme konkurrencen, og som kunne have været til gavn for både de 

pågældende virksomheder, men også for forbrugerne. Virksomheder vil alt afhængig af den 

pågældende sag, have forskellige ønsker til udfaldet af Kommissionens afgrænsning af 

markedet. I mange tilfælde vil de fusionerende virksomheder foretrække et bredt defineret 

produktmarked, da deres markedsandel dermed vil være mindre. I andre tilfælde vil en snæver 

definition af det relevante produktmarked være til de fusionerende virksomheders fordel. Dette 

skyldes, at Kommissionen i disse tilfælde vil være mindre tilbøjelige til at finde horisontale 

overlap blandt de produkter, som de fusionerende parter producerer. Virksomheder vil ofte 

ønske og argumentere for en så bred definition af det relevante geografiske marked som muligt 

for derved at mindske deres markedsandel. En bredere definition af markedet giver lavere 

markedsandele og indebærer derfor mindre markedsstyrke end en mere snæver definition 

giver99 Ulempen for virksomhederne ved at definere et marked snævert er, at man hurtigt kan 

få øje på monopoler.  

  

Som anført ovenfor afgrænser man i EU markedet mere snævert end man gør i USA. EU er i 

denne forbindelse blevet kritiseret for ikke at følge med udviklingen. En for snæver definition 

af markeder vil gøre det sværere for fusionerende virksomheder at opnå godkendelse fra 

Kommissionen, da de hermed vil operere på et mindre marked og således besidde en større 

markedsandel. Kritikere mener, at Kommissionen skal beskytte de europæiske virksomheder 

ved at hjælpe dem med at blive større, således at de er konkurrencedygtige over for store 

udenlandske virksomheder. Da disse store virksomheder ofte konkurrerer på det globale 

marked, mener kritikere, at Kommissionen bør se på markeder som globale og ikke som 

hverken europæiske eller nationale. Margrethe Vestager har imidlertid adresseret denne kritik 

og mener ikke, at der er hold i påstanden. Hun udtaler følgende:  

  

”Sometimes the exercise is straighforward, sometimes more complex. In alle cases, it is 
centred on customers. Our task is to understand where customers can turn in case of prices 
rise after a merger. If they cannot realistically rely on suppliers located outside the area, 

                                                
99 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016).  Side 1139.  
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then we have a first indication of where the boundaries lie. In one sence, this means that we 
don’t define markets – markets define 

themselves.”100 

8.1.8.5 Siemens/Alstom og AT&T Time Warner sagerne  

Et aktuelt eksempel på kritikken af Kommissionens afgrænsning af det relevante marked,  

fremgår af Sag M.8677 Siemens/Alstom101, hvor Kommissionen valgte at stoppe en fusion 

mellem en fransk og en tysk jernbane gigant. Sagens udfald har medført stor kritik fra blandt 

andet den franske præsident, Emmanuel Macron, og den tyske forbundskansler, Angela 

Merkel, som begge mener, at Kommissionens beslutning er forkert, og at beslutningen kan 

være direkte skadende for EU. De mener, at Kommissionen ikke godkender nok store fusioner 

mellem europæiske virksomheder, hvilket gør, at de europæiske virksomheder ikke kan vokse 

sig store nok til at kunne konkurrere med store amerikanske og kinesiske virksomheder. Hvis 

Kommissionen altid afgrænser det relevante marked som “et europæisk marked”, vil 

virksomheder i EU aldrig kunne fusionere til størrelser, som gør dem konkurrencedygtige over 

for store virksomheder f.eks. fra Kina og USA. 

  

Den påtænkte fusion mellem Alstom og Siemens togdimension blev blokeret i februar 2019.  

Formålet med fusionen var at skabe en førende europæisk leverandør af jernbaneudstyr, som 

ville kunne konkurrere med store udenlandske virksomheder, såsom den fremstormende 

kinesiske jernbanevirksomhed “CRRC”, som selv er et resultat af en fusion mellem to store 

kinesiske virksomheder. Kommissionen begrundede beslutningen om at afvise fusionen med, 

at den fusionerende enhed ville blive for dominerende på det europæiske marked  og dermed 

hæmme konkurrencen i Europa. Alstom og Siemens modargument – bakket op af deres 

respektive regeringer – var, at det er alt for snævert, at Kommissionen ser på det europæiske 

marked isoleret.102 Virksomhederne har argumenteret for, at det relevante marked i denne sag 

er det globale marked for jernbaneudstyr, hvor den fusionerende europæiske virksomhed kun 

ville opnå en markedsandel på 9% mod CRRC’s globale markedsandel på 12%.103 De har 

endvidere argumenteret for, at der ikke var tale om en konkurrencetruende koncentration, og 

at Kommissionen dermed stod i vejen for oprettelsen af en stærk europæisk spiller. Hvis ikke 

                                                
100 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/thoughts-merger-
reform-and-market-definition_en 

101 Commission prohibits Siemens' proposed acquisition of Alstom (2019). Sagsnummer: M.8677. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-881_en.htm  
102  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-881_en.htm 
103  https://www.berlingske.dk/ledere/berlingske-mener-vestager-gaar-uforvarende-kinesernes-aerinde  
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Kommissionen lader de europæiske virksomheder vokse sig store, vil de ikke kunne konkurrere 

med internationale rivaler. Kommissionens modsvar var, at det ikke er sandsynligt, at den 

kinesiske konkurrent CRRC vil komme til at sælge tog og jernbaneudstyr til Europa inden for 

en overskuelig fremtid. De mener således, at CRRC på nuværende tidspunkt ikke er en 

væsentlig nok konkurrent, til at markedet skal afgrænses som globalt.  

  

Sagen viser, hvordan Kommissionen ikke tillægger konkurrencen fra potentielle konkurrenter 

særlig stor vægt, når det relevante marked søges afgrænset. Sagen viser ligeledes, at 

afgrænsningen af markedet kan være problematisk, da der er mange forskellige holdninger til, 

hvordan det gøres rigtigt. Den store kritik fra to af Europas mest magtfulde mennesker (Macron 

og Merkel) har gjort, at afgørelsen har pustet nyt liv i bestræbelserne på at reformere EU’s 

konkurrencelovgivning. Disse bestræbelser har stået på de sidste 30 år, men har endnu ikke ført 

til noget resultat.104 Globaliseringen har givet håndhævere af de europæiske konkurrenceregler 

store udfordringer, da de i deres bestræbelser på at følge konkurrencelovgivningen, kan komme 

i klemme mellem de gældende regler, europæiske regeringer og de økonomiske giganter i USA 

og Kina. 

  

Mens Kommissionen kritiseres for ikke at tillade fusioner mellem større virksomheder i EU, 

er tilladelse af større fusioner i USA ikke et problem. Her har verdens største teleselskab 

“AT&T” d. 26 februar 2019, fået godkendt købet af verdens tredjestørste medie og 

underholdningskoncern “Time Warner”. Sagen blev første gang behandlet i “the District Court 

of Columbia”, hvor fusionen blev godkendt.105 DOJ (Department of Justice) var ikke tilfreds 

med godkendelsen, hvorfor de valgte at anke dommen til “the U.S. Court of Appeals”.106 DOJ 

mente, at der var stor risiko for at AT&T ville opnå en unfair markedsposition, som ville 

medvirke til, at tv-markedet ville blive mindre konkurrencedygtigt og mindre innovativt. 

AT&T har argumenteret kraftigt for det modsatte, idet de mente, at opkøbet var en 

nødvendighed i kapløbet om adgangen til kunde-informationer, som internetgiganterne 

Facebook og Google allerede i vid udstrækning har adgang til. AT&T mente dermed, at de med 

fusionen ville opnå en bedre mulighed for at kunne konkurrere på markedet for digital 

annoncering.107 The U.S Court of Appeals, gav the District Court of Columbia medhold, da de 

ikke mente, at DOJ kunne løfte bevisbyrden for, at handlen ville være skadelig for 

                                                
104  https://www.berlingske.dk/ledere/berlingske-mener-vestager-gaar-uforvarende-kinesernes-aerinde  

105 United States District Court For the District of Columbia. Afgørelse i sag mellem United States of America 
og AT&T INC., et al. Memorandum opinion. June 12, 2018. Side 170.  
106  https://www.competitionpolicyinternational.com/us-doj-will-not-appeal-att-time-warner-merger-decision/ 

107 https://www.berlingske.dk/virksomheder/amerikansk-domstol-siger-ja-til-megafusion-i-telebranchen  
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konkurrencen i TV-branchen i USA.108 DOJ meddelte at de ikke ville kæmpe mod en appel 

domstols afgørelse, hvorfor afgørelsen fra the U.S. Court of Appeals, blev enden på en 15 

måneder lang indsats fra DOJ for at blokere fusionen. Fusionen har fået meget omtale, da det 

er yderst sjældent, at DOJ anfægter en domstols beslutning. At denne fusion har fået grønt lys, 

vil give mange store virksomheder håb og dermed åbne døre for andre fremtidige fusioner. 

Sagen kan tolkes som et udtryk for, at Domstolene i USA ikke nødvendigvis anser fusioner 

mellem dominerende virksomheder for at være konkurrencebegrænsende, hvilket er et 

synspunkt denne afhandling vil fremhæve løbende i analyserne.  

 

Man kan på baggrund af ovenstående argumentere for vigtigheden i, at 

konkurrencemyndighederne følger udviklingen i verden.  Definitionen og afgrænsningen af det 

relevante marked skal tilpasse sig eksterne udfordringer såsom; udvidelsen af udenrigshandlen, 

investeringsstrømme og den voksende indbyrdes afhængighed mellem de forskellige regioner 

i verdenen. Globaliseringen har ændret måden virksomhederne gør forretning på både i forhold 

til ændringer i deres forsyningskæder, men også ændringer i deres produkter samt rækkevidden 

af deres services. Verdenen forandrer sig hele tiden og det er i dag mere end nogensinde vigtigt, 

at konkurrencemyndigheder ikke bruger foruddefinerede synspunkter på markedets omfang, 

strukturer, udvikling og udfald.109 Kommissionen opfordres i stedet se på hvordan 

sammenlignelige retssystemer, som eksempelvis USA, bedømmer sine fusioner, således at 

europæiske virksomheder også er konkurrencedygtige på det globale marked. Det globale 

marked er i dag det marked, som de fleste store virksomheder opererer på, eller har intentioner 

om at operere på. Hvis Kommissionen afgrænser markedet for snævert, vil det kunne resultere 

i, at europæiske virksomheder ikke vil kunne vokse sig store nok til at kunne konkurrere med 

store virksomheder fra lande som USA og Kina på det globale marked. På denne måde vil en 

for snæver markedsafgrænsning, kunne modvirke dens formål og dermed være medvirkende 

til at forværre konkurrencen på det på europæiske marked, hvilket er til ugunst for den 

europæiske samfundsøkonomi.   

8.1.9 Evaluering af fusionens konkurrencebegrænsende virkninger 

Som anført ovenfor har EU henholdsvis USA implementeret hver deres “substantive tests”, 

som anvendes ved vurderingen af fusioner.110 En sammenligning af disse to test er relevant ved 

                                                
108 United States Court of Appeals. For The Dsictrict of Columbia Circuit. United States of America v. AT&T 
Inc., et al. Argued December 6, 2018. Decided February 26, 2019. NO. 1:17-cv-02511. 
109 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-166_en.htm 

110 http://www.inhouselawyer.co.uk/wgd_question/what-is-the-substantive-test-applied-by-the-relevant-
authority-to-assess-whether-or-not-to-clear-the-merger-or-to-clear-it-subject-to-remedies/#United%20States 



 
 

39 

undersøgelsen af, hvordan fusioner behandles under de pågældende jurisdiktioner. Dækker den 

ene test mere bredt end den anden? Eller har testen et anderledes anvendelsesområde? 

Spørgsmål som disse søges besvaret i det følgende afsnit, som har til formål at sammenligne 

EU’s “SIEC” test med den amerikanske ”SLC” test. Besvarelsen af disse spørgsmål er relevant, 

da forskellige anvendelsesmuligheder for de pågældende test, kan være med til at forklare de 

uoverensstemmende holdninger, som EU og USA’s konkurrencemyndigheder har haft gennem 

tiden, og som især skaber konsekvenser ved indgåelsen af transnationale fusioner.111  

  

Evalueringen af en fusions konkurrencebegrænsende virkninger kommer i forlængelse af 

afsnittet om afgrænsningen af det relevante marked. Dette afspejler virkeligheden - hvor den 

relevante myndighed efter at have identificeret de markeder, der er berørt af de foreslåede 

fusioner, undersøger den mulige indvirkning, som transaktionen forventes at få på de relevante 

markeder.   

8.1.9.1 Den amerikanske tilgang  

Som tidligere anført forbydes fusioner i USA, når transaktionens konsekvenser ”may be 
substantially to lessen competition, or tends to create a monopoly” (SLC-testen). Når en 

fusions konkurrencebegrænsende virkninger skal undersøges, er man dermed interesseret i at 

vurdere graden af koncentration på de relevante markeder. I USA anser man koncentrerede 

markeder for at øge risikoen for indgåelsen af karteller, hvilket er den største bekymring inden 

for denne jurisdiktion.112 “The US Horizontal Merger Guidelines”113 har tilvejebragt et 

analytisk instrument til måling af markedskoncentration: Herfindahl Hirschman Index (HHI). 

HHI beregnes ved at tage markedsandelen for hver virksomhed, som konkurrerer på markedet 

og kvadrere denne procentdel. Herefter lægges disse tal sammen. Eksempelvis vil et marked 

med fire konkurrerende virksomheder med markedsandele på henholdsvis: 30%, 30%, 20% og 

20% give en HHI på 2600 (302 + 302 + 202 + 202 = 2600). HHI tager dermed hensyn til 

virksomhedernes størrelsesfordeling på et givent marked. Den nærmer sig 0, når et marked 

optages af et stort antal virksomheder, som er relativt lige store, og når sit maksimum på 10.000, 

når et marked kontrolleres af én enkelt virksomhed.114 

  

                                                
111 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 101.  
112 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 97.  
113 Horizontal Merger Guidelines, U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, 2010. 
114  https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index 
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Fusioner anses ikke for at medføre nogle konkurrencemæssige problemer, så længe HHI’en 

ikke overstiger en grænse på 1000. Hvis HHI’en befinder sig et sted mellem 1000 og 1800, er 

der ingen generel formodning. Dette betyder, at det især er nødvendigt i disse tilfælde at 

vurdere fusionen fra sag til sag og at inddrage andre relevante faktorer såsom: adgangsbarrierer 

og effektivitetsgevinster forbundet med fusionen. Hvis HHI’en overstiger 1800 antages 

fusionen at være ulovlig. Det er imidlertid muligt at modbevise en sådan formodning ved at 

påberåbe sig de ovenfor nævnte faktorer.115 Måden hvorpå HHI-indekset anvendes på i USA, 

vidner dermed om en mindre restriktiv tilgang til fusioner, hvor man i høj grad forsøger at 

nuancere billedet, og ikke blot vurdere en fusion ud fra enkeltstående forhold.  

 

Før i tiden tillagde de amerikanske konkurrencemyndigheder markedsandelen en stor 

betydning. Dette kom blandt andet til udtryk i Philadelphia National Bank dommen, som der 

er blevet redegjort for tidligere i analysen. I denne sag fandt US Supreme Court, at besiddelsen 

af en stor markedsandel samt den forøgelse af markedskoncentration som fusionen ville have 

medført, var nok til at blokere fusionen. 

  

Senere opgav US Supreme Court imidlertid denne stive tilgang i General Dynamics116, hvor 

den ignorerede markedsandel som en betydelig indikator for konkurrencebegrænsende 

virkninger. Man er derved blevet mere forsigtig med at konkludere markedskoncentration alene 

på baggrund af størrelsen af markedsandelen, men har indset, at man bliver nødt til at foretage 

en mere grundig undersøgelse af selve markedsstrukturen, for derved at undersøge de 

konkurrencebegrænsende virkninger, som en fusion kan medføre.117 

8.1.9.2 Den EU-retlige tilgang   

I EU anvendes ”significant impediement of competition test” (SIEC testen). Som tidligere 

anført, er formålet med testen at forbyde fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence 

betydeligt inden for fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, navnlig som følge af skabelsen 

eller styrkelsen af en dominerende stilling.”118 

 

På trods af at man med EUMR har afskaffet markedsdominans-testen, spiller 

markedsdominans stadig en stor rolle ved vurderingen af fusioner i EU. Dog anfører EC 

                                                
115Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 97.   
116 United States v. General Dynamics Corp., 415 U.S. 486 (1974) 

117 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 98   
118 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 
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Regulation 4064/89 og EUMR ingen konkret definition af konceptet om markedsdominans, 

hvorfor man må søge svar i retspraksis. Den førende sag på området er United Brands sag 

27/76.119  Her fastslog EU-Domstolen følgende: 

  

“Begrebet dominerende stilling i denne artikel angår den situation, at en virksomhed 
indtager en så stærk økonomisk stilling, at den har mulighed for at hindre, at der opretholdes 
effektiv konkurrence på det pågældende marked, idet den nævnte stilling giver virksomheden 
vide muligheder for uafhængig adfærd i forhold til konkurrenter, kunder og i sidste instans til 

forbrugerne”.120 

Endvidere fastslog Domstolen: 

  

“En dominerende stilling skyldes i almindelighed en kombination af flere forhold, som hver 
for sig ikke nødvendigvis ville være afgørende.”121 

  

I Hoffmann-La Roche122 fra 1979 gik Domstolen yderligere i detaljer med dette begreb. Her 

kom man frem til at: 

 

“En dominerende stilling udelukker, til forskel fra en monopolstilling eller et kvasimonopol, 
ikke, at der består en vis konkurrence, men den sætter det dominerende firma i stand til, om 

end ikke at bestemme, så dog i det mindste mærkbart at øve indflydelse på de vilkår, 
hvorunder konkurrencen udvikler sig, og under alle omstændigheder i vidt omfang i stand til 

at handle uden at skulle tage hensyn hertil og uden at denne adfærd er til skade for 
virksomheden”.123 

 

Man fokuserede dermed primært på virksomhedens evne til at påvirke konkurrencevilkårene 

på markedet. Definitionen af dominans i de to domme er blevet fast retspraksis.124 

  

                                                
119 United Brands (1978). Sag 27/76. Sagens parter: United Brands Company og Kommissionen for de 
Europæiske Fællesskaber.  
120 United Brands (1978). Sag 27/76. Sagens parter: United Brands Company og Kommissionen for de 
Europæiske Fællesskaber. Præmis 65.  
121  United Brands (1978). Sag 27/76. Sagens parter: United Brands Company og Kommissionen for de 
Europæiske Fællesskaber. Præmis 66.  
122 Hoffmann-La Roche (1979). Sagens parter: Firma Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel og Kommissionen 
for de Europæiske Fællesskaber.      
123  Hoffmann-La Roche (1979). Sagens parter: Firma Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel og Kommissionen 
for de Europæiske Fællesskaber. Præmis 39.  
124 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). Side 286.  
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Ved vurderingen af fusioner skal Kommissionen desuden holde artikel 2(1) i EUMR for øje. 

De fusionerende parters markedsandele betragtes som en vigtig indikator for parternes 

markedsstyrke, selv om EU-fusionslovgivningen ikke fastsætter nogle specifikke 

tærskelværdier for hvilken markedsandel, der kan anses for at være konkurrencebegrænsende. 

Den eneste antydning i forbindelse hermed, fremgår af præambel (32) i EUMR, hvori det slås 

fast, at en fusion ikke formodes at medføre konkurrenceproblemer, såfremt de fusionerende 

parters markedsandele er mindre end 25%. Men betragtningen indeholder ikke nogen 

formodning om ulovlighed, hvis en fusion overstiger denne grænse. 

  

Generelt set formoder Kommissionen, at der er tale om en dominerende stilling, når den 

fusionerede enhed besidder en markedsandel på mere end 40%, forudsat at denne markedsandel 

er betydeligt større end den næststørste konkurrents. Dog bør det igen understreges, at uanset 

størrelsen på markedsandelen, er markedsandelen alene ikke nok til at statuere dominans. 

Kommissionen accepterer, at være nødt til at inddrage andre elementer ved vurderingen heraf, 

hvilket kunne tyde på, at EU nærmer sig den amerikanske tilgang til fusioner, hvad angår dette 

specifikke forhold.125  

  

Med 2004-reformen (EUMR) vedtog Kommissionen HHI-testen, som også anvendes i USA 

på horisontale fusioner. De horisontale fusionsretningslinjer126 præciserer, at markedsandel og 

markedskoncentration anvendes som en foreløbig “tommelfingerregel” til at identificere 

potentielt problematiske fusioner.127 

  

I de horisontale retningslinjer128 hedder det, at Kommissionen næppe vil identificere 

konkurrenceproblemer på et marked, hvor: 

  

• HHI’en efter fusionen er mindre end 1000; 

• HHI’en efter fusionen er mellem 1000 og 2000, hvor delta (dvs. forskellen i HHI) er 

mindre end 250; 

• HHI’en efter fusionen er mere end 2000, hvor delta er mindre end 150 

 

                                                
125 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 100.  
126 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03). Betragtning 16.   
127 Jones, Allison. & Sufrin, Brenda (2016). Side 1140.  
128 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03). Betragtning 19.  
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undtagen hvor særlige omstændigheder gør sig gældende129:  

 

• en fusion involverer en potentiel ny virksomhed på markedet eller en virksomhed, der 

for nylig er kommet ind på markedet, og som har en beskeden markedsandel;  

• en eller flere af fusionsparterne er særdeles innovative, uden at det giver sig udslag i 

markedsandelene; 

• der er betydeligt krydsejerskab blandt markedsdeltagerne; 

• en af fusionsparterne er en egenrådig (“maverick”) virksomhed, som med stor 

sandsynlighed vil ødelægge koordineret adfærd  

• der er tegn på tidligere eller eksisterende koordinering eller praksis, der letter 

koordinering på markedet  

• en af fusionsparterne har en markedsandel på mindst 50% inden fusionen.  

 

Måden hvorpå HHI-metoden anvendes i henholdsvis USA og EU er dermed forskellig. I “US 

Horizontal Merger Guidelines” anvendes HHI til at inddele fusioner i 3 kategorier, hvorefter 

fusionen anses for enten at være: 1) not challenged, 2) likely challenged, og 3) challenged 

concerning the competitive concerns. Omvendt inddeler “EU Horizontal Merger Guidelines” 

fra 2004 fusioner i 2 kategorier: 1) fusioner som ikke antages at skabe konkurrencemæssige 

problemer, og 2) fusioner som kræver en dybere vurdering. I den henseende anvendes HHI i 

EU's retningslinjer mere som en ”safe harbour-regel”, der angiver, på hvilke betingelser en 

fusion ikke er udfordret. 130  

 

Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at de konkurrencebegrænsende virkninger, som 

en fusion forventes at kunne medføre, vurderes forskelligt i henholdsvis USA og EU. I USA 

tillægges markedsandel ikke længere en stor betydning, modsat i EU, hvor SIEC-testen stadig 

har et stort fokus på graden af markedsdominans. Inden for begge jurisdiktioner anvendes 

Herfindahl Hirschman Indekset til at beregne graden af markedskoncentration på de relevante 

markeder. Dog ses det, at man i USA har en mindre restriktiv tilgang til fusioner, og at man 

anskuer fusioner ud fra et mere nuanceret billede, hvor flere faktorer spiller ind.  

 

                                                
129 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03).. Betragtning 20.  
130 Kerber, Wolfgang, Kretschmer, Jürgen-Peter & Wangenheim Von, Georg (2009). Market Share Thresholds 
and Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) as Screening Instruments in Competition Law: A Theoretical Analysis.  
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8.1.10 Konglomeratfusioner i GE/Honeywell sagen  

Med henblik på at identificere forskellen på henholdsvis den amerikanske SLC-test og den 

europæiske SIEC-test, er det relevant at belyse området for konglomerateffekter, da dette er et 

område, som de to jurisdiktioner qua deres respektive substantive tests, vurderer forskelligt.  

 

Den juridiske analyse blev indledt med en introduktion til GE/Honeywell sagen; herunder de 

overordnede uenigheder, som gjorde, at sagen blev vurderet forskelligt af DOJ henholdsvis 

EU-Kommissionen. Det blev forklaret, at en af de faktorer, som Kommissionen påberåbte sig 

til støtte for sin påstand om afvisning af fusionen, er teorien om konglomeratvirkninger. Det 

bør nævnes, at EU-domstolens endelige beslutning om at blokere fusionen, var begrundet i 

andre faktorer end de påståede konglomerate effekter, som Kommissionen argumenterede for, 

at fusionen ville medføre. Dog fokuserer dette afsnit af analysen udelukkende på de 

konglomerate effekter, da dette er med til at understøtte nogle af de grundlæggende forskelle, 

der er i de to jurisdiktioners måde at behandle fusioner på. 

 

Konglomeratfusioner er fusioner mellem virksomheder, der hverken er horisontalt forbundet 

(som konkurrenter på det samme relevante marked) eller vertikalt forbundet (som udbydere 

eller aftagere).131    

  

Ved vurderingen af GE/Honeywell sagen mente Kommissionen at kunne identificere to 

potentielle konkurrencebegrænsende konglomerate effekter. Den ene effekt var den 

økonomiske styrke, som GE Capital (GE’s datterselskab) ville opnå. Som et resultat heraf ville 

General Electric få mange konkurrencemæssige fordele, som dets konkurrenter ikke ville være 

i stand til at møde herunder; en større risikovillighed samt evne/kapacitet til at kunne investere 

i R&D.132  

 

Den finansielle styrke blev dermed af EU betragtet som et udtryk for en dominerende stilling. 

Her må man huske, at EU anvendte markedsdominans-testen dengang GE/Honeywell sagen, 

var aktuel, hvorfor graden af dominans blev tillagt en større værdi, end den formodes, at ville 

være blevet tillagt i dag.  

  

                                                
131 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (2008/C 265/07). Betragtning 5.  
132 Vives, Xavier & Staffiero, Gianandrea (2009). Side 441.  
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Den anden konglomerate effekt som Kommissionen påberåbte sig, angik pakkeløsninger (på 

engelsk: ”practice of bundling”).133 EU-Kommissionen hævdede, at kombinationen af General 

Electric og Honeywell på tværs af en række produkter ville styrke en i forvejen eksisterende 

dominans, og skabe yderligere dominerende positioner ved at afskære rivaler (undertiden også 

kendt som: ”foreclosure effects”). Den største bekymring var det fusionerede selskabs evne til 

at lave pakkeløsninger; for eksempel motorer og flyelektronik, til ulempe for specialiserede 

producenter på begge markeder, hvilket i sidste ende ville skade forbrugerne. 

  

I modsætning til Kommissionen, var DOJ i USA overbeviste om at fusionen, herunder de 

konglomerate effekter, ville medføre betydelige effektivitetsgevinster til gavn for forbrugerne 

i form af lavere priser og et bredere udvalg af produkter.134 Den fusionerede enhed ville som 

resultat af fusionen være i stand til at tilbyde en række pakkeløsninger, som ville dække alle 

flyproducenters krav og derved tilbyde et såkaldt ”one-stop shop”135,  hvilket man, modsat 

Kommissionen, anså for at være effektivitets skabende.  

 

Der er dermed en betydelig forskel i, hvorfor man søger at begrænse konglomerate fusioner 

inden for de to jurisdiktioner. Et af de amerikanske grundprincipper i antitrust-lovgivningen er 

defineret som ”protect competition, not competitors”. Med udgangspunkt i dette princip 

forbyder man i USA ikke fusioner, som medfører, at den fusionerede enhed bliver mere 

efficient, selvom dette betyder, at konkurrenter potentielt set kan blive drevet ud af markedet. 

Målet i amerikansk antitrust-lovgivning er derved ”efficiency, not competition”.136   

  

Derudover er man i USA forsigtige med at gøre sig en masse langsigtede forudsigelser. Man 

tror på, at det bedre kan betale sig at være ydmyg, når det kommer til vurderingen af fusioner. 

Man tror også på, at markedet har en selvkorrigerende effekt. Tilliden til markedet forstærkes, 

når markedet er karakteriseret ved stærke rivaler og købere, som man tror på vil finde måder at 

beskytte sig på mod en fremadstræbende monopolist. Den stærke tro på markederne samt en 

ydmyghed overfor eventuelle forudsigelser gør, at de amerikanske myndigheder er skeptiske 

                                                
133Vives, Xavier & Staffiero, Gianandrea (2009). Side 441.  
134 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 108.  
135 Herved menes, at man kan få dækket flere købsbehov samme sted, frem for at skulle gå til flere forskellige 
forhandlere.  
136 https://www.justice.gov/atr/speech/conglomerate-mergers-and-range-effects-its-long-way-chicago-
brussels?fbclid=IwAR3QVoqPgTL2YRdLsy2lYNqoKxesmsf5ydHeAGzoMMyJbnvLip_OcmCrAzc#P52_8017 
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over for rivalers krav om, at en fusion vil føre til deres ultimative død, hvorfor der kræves et 

stærkt empirisk bevis, før sådanne krav accepteres.137  

  

I forbindelse med ovenstående var det især Kommissionens analysemetode, som var genstand 

for kritik i forbindelse med GE/Honeywell fusionen. DOJ anklagede i den forbindelse 

Kommissionen for at ”pylre” om konkurrenterne, og for at ignorere grundlæggende økonomisk 

teori. De amerikanske myndigheder mente, at EU fortolker konkurrencepolitikken som et 

middel til at beskytte konkurrenterne i stedet for selve konkurrencen. Ligeledes blev EU 

kritiseret for ikke at tage højde for forbrugernes velfærd.138  

 

I forbindelse hermed har forhenværende konkurrence-kommissær Mario Monti udtalt:  

 

“Competition policy puts markets at the service of consumers (...) after all we say that the 
consumer is king”.139  

 
Mario Monti tager dermed afstand fra de påstande, som er blevet fremsat af amerikanske 

kritikere og politikere. 

   

Selvom det fremgår af EU’s retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner140, at 

konglomerate fusioner i de fleste tilfælde ikke vil føre til konkurrenceproblemer, giver 

virkeligheden imidlertid et andet billede. Nyere afgørelser og verserende sager afslører en 

stigning i antallet af konglomerate sager i EU. I 2016 undersøgte Kommissionen inden for en 

kort tidsramme 4 sager, for potentielle konglomeratvirkninger: Dentsply/Sirona, 

Worldline/Equens/Paysquare, Microsoft/Linkedin og Broadcom/Brocade. Hvor man i USA 

tillod de fleste transaktioner, har EU anmodet parterne om at fremlægge relevante retsmidler.  

  

Denne tendens fortsatte i 2017 med revision af henholdsvis: Qualcomm/NXP, 

Essilor/Luxottica samt Bayer/Monsanto, som alle var underlagt en dybdegående undersøgelse 

                                                
137 https://www.justice.gov/atr/speech/conglomerate-mergers-and-range-effects-its-long-way-chicago-
brussels?fbclid=IwAR3QVoqPgTL2YRdLsy2lYNqoKxesmsf5ydHeAGzoMMyJbnvLip_OcmCrAzc#P52_8017     
138 Verdy, Lea (2015). The European Commission's Extraterritorial Jurisdiction over U.S. Mergers and 
Acquisitions: Closing the Gap between Brussels and D.C. Cornell International Law Journal: Vol. 48 : No. 3 , 
Article 6. Side 707.  
139 Monti, Mario. Antitrust in US and Europe: a History of Convergence. General Counsel Roundtable, 
American Bar Association (ABA) Washington, DC November 14, 2001. Speech.  
140 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (2008/C 265/07).  
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i EU (varierende fra seks til ni måneder). I modsætning hertil blev Quazlcomm/NXP-aftalen, 

som eksempel, afklaret i løbet af én måned af de amerikanske myndigheder. 

  

Mens Margrethe Vestager hævder, at der er tale om et rent tilfælde; hvad angår den tidsmæssige 

sammenhæng af disse sager, mener mange observatører, at det øgede fokus på konglomerate 

fusioner, afslører en tendens, som fusionerende virksomheder bør tage i betragtning. Hvis man 

overvejer en transaktion, som kan skabe konglomeratvirkninger i EU, bør parterne overveje, 

om eventuelle forbrugere på de relevante markeder, kan forventes at ville klage.  
  

At EU og USA betragter effekten af konglomerate fusioner forskelligt, er med til at skabe 

usikkerhed hos de virksomheder, som overvejer at indgå transnationale transaktioner. Det 

faktum at man i EU handler mere aggressivt, end hvad fremgår af de fastsatte retningslinjer, 

gør processen mindre gennemsigtig for de deltagende parter, og besværliggør dermed 

processen for indgåelsen af fusioner på tværs af landegrænser.  

8.1.11 Juridisk delkonklusion  

Det kan ud fra den juridiske analyse i projektet konkluderes, at der hersker flere betydelige 

forskelle i retstilstanden på området for fusionskontrol i henholdsvis EU og USA. Analysen 

kom frem til, at de to regelsæt er udviklet på forskellige tidspunkter i historien, hvilket har haft 

indflydelse på de mål, man søger at fremme med fusionslovgivningen. Desuden blev det ved 

diskussionen heraf bemærket at EU, foruden håndhævelse af reglerne, også søger at fremme 

integrationen og oprettelsen af EU’s indre marked, hvilket kan have indflydelse på den måde 

reglerne anvendes og fortolkes inden for denne jurisdiktion. Derudover blev der analyseret på 

de to respektive “substantive test”, som henholdsvis EU og USA har implementeret. Der blev 

analyseret på indholdet af de substantive tests og det blev beskrevet, hvordan de to test bliver 

anvendt i praksis. I forbindelse hermed kom analysen frem til, at EU afgrænser markedet 

snævert sammenlignet med USA. Analysen kom derudover frem til, at USA anvender en 

mindre restriktiv tilgang ved vurderingen fusioner sammenlignet med EU, men argumenterede 

desuden for, at EU med vedtagelsen af “SIEC” tilnærmer sig den amerikanske metode. 

Slutteligt blev der analyseret på GE/Honeywell-sagen; herunder de konglomerate effekter som 

var genstand for sagens problematik. Her kom analysen frem til, at EU i højere grad søger at 

beskytte konkurrenterne fremfor selve konkurrencen. Desuden tror USA på at markedet har en 

selvregulerende effekt, hvilket der vil blive analyseret på nedenfor i den økonomiske analyse.  
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8.2 Økonomisk analyse  

8.2.1 Indledning  

I den juridiske analyse blev det påvist, at der er forskelle i måden hvorpå fusioner betragtes og 

reguleres i henholdsvis EU og USA. Analysen viste en tendens til, at man i USA generelt er 

mindre bekymrede for de konkurrencebegrænsende virkninger, en fusion mellem 

virksomheder med meget markedsmagt kan medføre. Omvendt er man i EU mere forsigtige og 

påpasselige med at godkende store fusioner, da holdningen overordnet set er, at store 

virksomheder skader konkurrencen på markedet.  

  

Et af formålene med den økonomiske analyse er at belyse, hvilken position på markedet en 

virksomhed med stor markedsmagt har, herunder hvilke markedskonsekvenser denne position 

kan medføre. I det følgende afsnit vil det først blive analyseret, hvordan man ifølge neoklassisk 

teori mener, at et efficient marked bør være indrettet, herunder hvor mange virksomheder 

markedet bør bestå af, samt hvor store disse virksomheder bør være. Årsagen til at man har 

indført fusionskontrol, er blandt andet, at man frygter at fusioner vil medføre et koncentreret 

marked. Dette strider imod den gængse opfattelse om, at et konkurrencedygtigt marked bedst 

opnås ved tilstedeværelsen af mange konkurrerende virksomheder frem for kun én eller få 

udbydere. Denne analyse vil se nærmere på de konsekvenser, markedskoncentration har på 

markedet og forbrugeren, ved at se på forskellene i markedsstrukturen under henholdsvis 

markeder med fuldkommen konkurrence og markeder med monopol. Det vil således blive 

undersøgt, hvordan de to forskellige markedsstrukturer påvirker forbrugeren, virksomhederne 

og velfærden i samfundet.  

  

De fusioner der er blevet beskrevet i den juridiske analyse, er alle fusioner, som har haft 

potentiale til at medføre, at den fusionerede enhed ville opnå en større markedsmagt. Der har 

ikke været tale om fusioner, hvor de pågældende virksomheder ville opnå en monopol-status, 

da en sådan transaktion næppe vil blive godkendt i hverken EU eller USA. Der kan dog 

argumenteres for, at nogle fusioner vil få en så stor markedsmagt, at de vil kunne besidde en 

stilling med delvist monopol, duopol eller oligopol på markedet.  

 

Mange konkurrencemyndigheder argumenterer for, at virksomheder - på trods af at de ikke har 

et monopol - alligevel vil kunne agere som monopolister og dermed prissætte som en 

monopolist. En virksomhed som ikke har monopol, men som agerer som en monopolist, kaldes 
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for et de-facto-monopol.141  De fleste konkurrencemyndigheder er mindre skeptiske over for 

fusioner, som medfører markeder præget af: delvist monopol, duopol eller oligopol, end de er 

over for fusioner, der medfører et marked med monopollignende forhold. Dog bør det slås fast, 

at et marked med fuldkommen konkurrence tilstræbes inden for den neoklassiske teori.  

 

For bedst muligt at beskrive forskellen på et marked med mange små udbydere og et marked 

med få store udbydere, vil analysen i det følgende afsnit sammenligne et marked med 

fuldkommen konkurrence med et marked med monopol. Monopol er den mest ekstreme form 

for skærpet konkurrence, hvorfor denne markedsform bedst vil kunne belyse forskellene i 

markedsstrukturerne og dermed markedskoncentrationens indflydelse på markedet. 

  

Nedenstående figur (1) viser udbuds- og efterspørgselsfunktionen/kurven for henholdsvis 

fuldkommen konkurrence og monopol. Figuren viser, hvordan en monopolist vil kunne sætte 

prisen højere, mens udbuddet tilsvarende bliver lavere.  

  

 
Figur 1142	
 

 

 

                                                
141 Jessen, Wegener, Pernille, Mortensen, Gram, Ole, Bent, Steinicke Michael & Sørensen, Engsig, Karsten 
(2010). Regulating Competition in the EU. Side 522.  
142 Egen tilvirkning 
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8.2.2 Fuldkommen konkurrence 

Et marked med fuldkommen konkurrence adskiller sig fra et marked med monopol ved, at der 

er et stort antal udbydere, som producerer den samme vare. Denne vare vil af forbrugerne blive 

opfattet som identisk uanset hvilken virksomhed, der har produceret varen.143 Virksomhederne 

vil konkurrere på et marked med fuldkommen konkurrence og de pågældende virksomheder 

konkurrerer dermed på prisen på varen (Bertrand-konkurrence). Antagelserne i Bertrand-

teorien er at den virksomhed, der sætter den laveste pris, vil få efterspørgslen på markedet. 

Virksomhederne vil dermed hele tiden underbyde hinanden, indtil prisen er lig de marginale 

omkostninger (P=MC). Når prisen er lig de marginale omkostninger, vil virksomhederne ikke 

opnå en profit. Markedet vil befinde sig i en ligevægt i det punkt, hvor udbuddet er lig 

efterspørgslen.144 Der argumenteres for at virksomheder, der konkurrerer under disse 

markedsforhold, hele tiden vil forsøge at udvikle metoder, der kan mindske deres marginale 

omkostninger. Virksomhederne vil således kunne sænke prisen, sikre en markedslederposition 

og på denne måde få hele efterspørgslen. Den gængse opfattelse er dermed, at et marked med 

fuldkommen konkurrence bør tilstræbes, da dette marked sikrer konkurrence og dermed de 

laveste priser for forbrugerne.  

8.2.3 Monopol 

På et marked med monopol vil der være én stor udbyder, som vil fastsætte en pris (P), hvorefter 

forbrugeren vil efterspørge mængden Q som en funktion af denne pris. Ved monopol vil en 

ændring i efterspørgslen føre til en ændring i produktionen - men ikke en ændring i prisen. En 

monopolist vil - ud fra den rationelle tankegang om at virksomheder  ønsker at profitmaksimere 

– sætte prisen højere end de marginale omkostninger (MC).145  Monopolisten vil dermed tage 

den højest mulige pris på baggrund af efterspørgslen. På et monopolistisk marked vil 

profitmaksimering således ske ved at sætte de marginale indtægter lig de marginale 

omkostninger, MR=MC.146	

8.2.4 Sammenligning 

Der ses i EU en tendens til, at Kommissionen ofte afviser fusioner, som vil medføre, at de 

fusionerende virksomheder får en stor markedsmagt. Dette er begrundet i frygten for, at 

markedet vil gå fra fuldkommen konkurrence til et marked, der i højere grad bærer præg af 

                                                
143 Gaden, Erik & Jespersen, Jesper (2013). Side 147.  
144 Gaden, Erik & Jespersen, Jesper (2013). Side 147.   
145 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 75.  
146 Christensen, Leslie & Helmer, Jens Rasmussen (2013). Microeconomics. Side 239-240.   
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monopol-lignende tilstande. Der frygtes således, at virksomheder som opnår en stor 

markedsmagt, på sigt vil udkonkurrere andre aktører på markedet og dermed ende som 

monopolister. Dette mener man har en skadende effekt på markedet, da en monopolist kan tage 

en overnormal pris for produkterne og dermed opnå en stor profit, hvilket i sidste ende vil skade 

forbrugerne og samfundet som helhed.   

8.2.5 Velfærdsteori  

Hvordan markedsstrukturen påvirkes ved forskellig koncentration kan belyses ved at benytte 

velfærdsteorien til at analysere begreberne: forbrugeroverskud, producentoverskud og 

dødvægtstab. For at kunne beregne på og sammenligne markedsformerne vil analysen anvende 

fiktive værdier, som vil fremgå af de anvendte figurer. 

 

  
Figur 2147 og figur 3148 

 

Figur 2 viser konkurrencestrukturen på et marked med fuldkommen konkurrence. 

Forbrugeroverskuddet angiver forbrugernes betalingsvillighed, i relation til hvad de rent faktisk 

betaler for et givent produkt.149 Prisen sættes som nævnt lig de marginale omkostninger, så 

hvis det antages at p=5, vil forbrugeroverskuddet udgøre hele markedet. Forbrugeroverskuddet 

beregnes med den generelle formel for arealet af en trekant A= ½ * højde * grundlinje.150 

Værdierne indsættes i formlen og forbrugeroverskuddet (CS) bliver dermed CS = ½ * 8 * (15-

                                                
147 Egen tilvirkning 
148 Egen tilvirkning 
149 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 16.  
150Kjær, Henrik & Vibe-Pedersen, Morten (2009). Mikroøkonomi. Side 48.  
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5) = 40. Forbrugeroverskuddet vil således under fuldkommen konkurrence udgøre hele 

velfærden på markedet. 

  

I figur 3 er det illustreret, hvordan markedet ser ud, når der er en monopolist. Her er  

forbrugeroverskuddet ligeledes illustreret ved arealet af den grønne trekant, som udregnes til  

CS = ½ * 4 * (15-10) = 10. Det ses hermed, at forbrugeroverskuddet er faldet fra 40 under 

fuldkommen konkurrence til 10 på et marked med monopol. Dette illustrerer, at det generelt 

ikke vil være i forbrugernes interesse, at markedet bærer præg af monopol, da forbrugerne vil 

skulle betale en højere pris. Når man har et monopol, kan man sætte den pris, man ønsker, og 

man er derved sikret en profit. Profitten omtales undertiden også som “producentoverskud” og 

er illustreret ved den blå firkant. “Producentoverskud” er defineret som forskellen mellem den 

pris som producenten rent faktisk får, og den pris som er nødvendig for at dække  

produktionsomkostningerne.151 Producentoverskuddet er dermed et udtryk for det overskud, 

som producenten opnår ved at sætte markedsprisen på et givent produkt højere end dets 

marginale omkostninger. Producentoverskuddet i figur 3 udregnes ved formlen for arealet af 

en firkant ! = længde * bredde og producentoverskuddet bliver derved ! = 4 * 5 = 20.152 Der 

opstår dermed et producentoverskud ved monopol, som medfører, at efterspørgslen vil falde 

fra Qf til Qm. Dette sker, da forbrugere med en lavere reservationspris end monopolprisen vil 

blive frasorteret, og den potentielle efterspørgsel vil dermed ikke blive mødt. Der opstår 

dermed et dødvægtstab, hvilket er et resultat af, at forbrugeren taber mere end producenten 

vinder, og noget af det potentielle samfundsøkonomiske overskud bliver dermed ikke 

realiseret.153 Dødvægtstabet er i figur 3 illustreret ved den røde trekant og beregnes ud fra den 

generelle formel for udregningen af en trekant, hvorledes fås DWL = ½ *  (8-4) * (10-5) = 

10.154  

  

Ved fuldkommen konkurrence er velfærdsoverskuddet lig forbrugeroverskuddet. Det vil 

således være CS = ½ * 8 * (15-5) = 40. Det totale velfærdsoverskud på et marked med monopol 

findes ved at lægge forbrugeroverskuddet sammen med producentoverskuddet, som vil være 

10 + 20 = 30.155 Det ses således, at det dødvægtstab der dannes på et marked med monopol, 

resulterer i, at der sker et fald i det samlede totale velfærdsoverskud fra 40 til 30.   

                                                
151 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 26.  
152 Kjær, Henrik & Vibe-Pedersen, Morten (2009). Side 65.   
153 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 26.  
154 Christensen, Leslie & Helmer, Jens Rasmussen (2013). Side 248-249.  
155 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 29.  
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Ud fra ovenstående markedsanalyse kan det konkluderes, at et monopol vil forandre 

sammensætningen af det totale velfærdsoverskud på markedet. Ud fra et økonomisk perspektiv 

sondrer man ikke mellem henholdsvis producent- og forbrugeroverskud, men fokuserer 

derimod kun på, at der er dele af velfærden, der går tabt. Et monopol er dermed kun negativt i 

den forstand, at markedet går glip af de penge, som den udækkede efterspørgsel ellers kunne 

forventes at indbringe.156 Hvordan velfærden bør fordeles, ses der forskelligt på, alt efter 

hvilken synsvinkel man ser det fra. Det er dog den gængse opfattelse, at et monopol vil bidrage 

til en samfundsmæssig forringelse; dette i form af en forringelse af forbrugernes magt på 

markedet, hvorfor et marked med fuldkommen konkurrence er at foretrække. Der er dog flere 

økonomer, som har sat spørgsmålstegn ved denne opfattelse og argumenteret for, at billedet af 

hvorvidt et monopolmarked eller marked med fuldkommen konkurrence er at foretrække, ikke 

altid er så sort og hvidt. En af de økonomer som har adresseret dette, er Oliver Williamson, 

som har lavet en model for hvornår en fusion, som eventuelt kan føre til monopolmagt, er 

gavnlig for samfundet, og hvornår den ikke er det.      

8.2.5.1 Oliver Williamson  

Nedenstående model er udviklet af Oliver Williamson og har til formål at sammenligne de 

sociale omkostninger og fordele ved horisontale fusioner. Modellen viser en fusion af to 

virksomheder, som genererer effektivitetsgevinster i form af lavere produktionsomkostninger 

og et dødvægtstab i form af højere priser som følge af en mere dominerende stilling (monopoly 

power).157  

  Figur 4158  

                                                
156 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 191.  
157 Armstrong, Mark, Porter H. Robert (2007). Side 2373. 
158 Egen tilvirkning 
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Modellen viser et marked med homogene varer og fuldkommen konkurrence, hvorefter prisen 

som sagt sættes lig de marginale omkostninger. Der antages at være oligopol, hvorefter de to 

virksomheder sætter prisen ved deres marginale omkostninger, illustreret ved p1.159 I dette 

scenarie vil forbrugeroverskuddet og det samlede overskud være ABC. Der sker herefter en 

fusion mellem de to virksomheder, hvilket fører til dannelsen af et monopol, som sætter prisen 

ved p2. Prisstigningen skyldes, at virksomhederne før fusionen var nødt til at prissætte ved 

deres marginale omkostninger, altså ved punkt C i figur 4, grundet konkurrence på markedet. 

Fusionen har imidlertid medført markedsdominans, hvorfor prisen sættes højere, hvilket i 

figuren er angivet ved punkt D. Det antages yderligere, at den fusionerede virksomhed lykkedes 

med at mindske sine gennemsnitlige  marginale produktionsomkostninger fra MC1 til MC2 og 

der opstår således effektivitetsgevinster, som er illustreret ved den gule rektangel BEFG. 

Fusionen har bevirket, at forbrugeroverskuddet er blevet mindre, således at det nu dækker 

AHD. Det blå areal som tidligere var forbrugeroverskud, er nu henført til et producentoverskud, 

således at producentoverskuddet nu udgør HEFD. Som vist tidligere dannes der et dødvægtstab 

på et marked der går fra fuldkommen konkurrence til et monopollignende marked. I denne 

illustration skabes der ligeledes et dødvægtstab, som i figuren er illustreret ved den røde trekant 

DGC. Da fusionen har skabt et dødvægtstab og effektivitetsgevinster, vil total surplus nu 

udgøre AEFD.  

 

Williamsons model kan sammenlignes med en cost-benefit analyse, da formålet er at afveje 

fordelene og ulemperne ved en given fusion. Når der foretages en cost-benefit analyse af 

fusioner under velfærdsstandarden “total velfærd” vil en fusion være tilladt, når dens fordele 

er større end dens omkostninger, hvilket betyder, at vinderne (de fusionerende virksomheder) 

kan kompensere taberne (forbrugerne eller konkurrerende virksomheder). Williamson 

argumenterer for, at en fusion er samfundsefficient, når dødvægtstabet (den røde trekant) er 

mindre end effektivitetsgevinsterne (den gule rektangel), da dette betyder, at den totale sociale 

velfærd forøges ved fusionen. I den forbindelse argumenterer Williamson også for, at det kun 

er nødvendigt med meget små procentvise omkostningsbesparelser for helt at kompensere for 

de negative velfærdseffekter, der skabes ved en betydelig stigning i markedsstyrken.160 Der 

behøver således ikke at ske et stort fald i omkostningerne, før arealet af figurens rektangel 

bliver større end arealet af trekanten.161 Det er imidlertid vanskeligt at måle og fastslå de 

relative størrelser på fordelene og omkostningerne, blandt andet på grund af at 

                                                
159 Williamson, O.E. (1977). Economies as an Antitrust Defense Revisited. Side 244.  
160 Williamson, O.E. (1977). Side 709.  
161 Armstrong, Mark, Porter H. Robert (2007). Side 2374.  
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effektivitetsgevinsterne vedrørende den anmeldte fusion er baseret på forudsigelser, som 

foretages inden fusionen finder sted (ex-ante).  

 

Det skal dog bemærkes, at Williamson argumenterer for, at der altid vil være en trussel overfor 

den dominerende virksomhed i form af “hit-and-run” konkurrenter. Med udgangspunkt i denne 

teori vil den dominerende virksomhed således ikke kunne sætte en monopol-pris, men vil 

derimod følge en “limit pricing strategy”.162 I denne model er der dog taget udgangspunkt i at 

virksomheden sætter en monopol-pris, da dette som sagt er den mest ekstreme form for 

prissætning.  Williamson “limit pricing strategy” vil blive yderligere gennemgået senere i 

analysen. 

 

Modellen kan i relation til transnationale fusioner bruges til at opsummere de generelle 

forskelle, der er i EU og USA’s tilgang ved vurderingen af effekterne ved en fusion. Som påvist 

i den juridiske analyse, stiller de amerikanske konkurrencemyndigheder sig kritiske over for 

forudsigelser lavet omkring fusioners potentielle skadelige effekter, som er langt ude i 

fremtiden. I USA er  man mere positive over for fusioner mellem store virksomheder, da man 

mener, at fusionerne kan skabe effektivitetsgevinster til gavn for hele samfundet. EU har 

derimod generelt vist sig at have en mere kritisk holdning til fusioner mellem store 

virksomheder og synes at tillægge de skadelige virkninger af reduceret konkurrence stor vægt.  

8.2.6 Velfærdsstandard  

De fleste økonomer mener, at forbrugervelfærd/overskud ikke bør være det eneste efficiens 

mål ved vurderingen af en fusion.163 Konkurrencereglerne bør i stedet fokusere på  de 

virkninger, som en fusion har på velfærden som helhed (“den totale velfærd”). Man kan ud fra 

dette argumentere for, at konkurrencemyndighederne bør godkende fusioner, som til trods for 

at skabe et mere koncentreret marked, også genererer stor nok efficiens til at medføre en højere 

total social velfærd (total social welfare). Et sådant kriterium omtales undertiden også som en 

potentiel pareto forbedring (nogle gange kaldet Kaldor-Hicks Efficiency).164 En potentiel 

pareto forbedring tillader ændringer, hvor der både er vindere og tabere, men det kræver at 

vinderne får mere end taberne taber. Efter den totale velfærds standard bør fusioner således 

godkendes, selvom de medfører prisforhøjelser, hvis konsekvensen af det lavere 

                                                
162 Röller, Lars-Hendrik, Stennek, Johan & Verboven, Frank (2006). Efficiency gains from mergers. Side 30.  
163  Shi, M. (2017). The divestiture remedies under merger control in the US, the EU and China: A comparative 
law and economics perspective. Side 176.   
164 Shi, M. (2017). Side 176.  
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forbrugeroverskud kompenseres af effektivitetsgevinster hos producenten, som skaber et større 

producentoverskud. Det betyder således, velfærdsstandarden indebærer at en fusion skal 

godkendes, hvis summen af producent- og forbrugeroverskud forbedres ved fusionen.165 Hvis 

målet derimod kun er forbrugervelfærd, ses der alene på, om der sker forbedringer hos 

forbrugeren. Der ses derfor på, hvorvidt forbrugeroverskuddet vil stige eller falde. Ved denne 

velfærdsstandard, vil en fusion kun skulle godkendes, hvis effektivitetsgevinsterne er store nok 

til at sikre, at prisen ikke stiger. Grunden til dette er, at der hovedsageligt ses på prisen på 

produkterne efter fusionen, når det skal vurderes, hvorvidt fusionen medfører 

effektivitetsgevinster, som kommer forbrugerne til gode.166  Denne afhandling er imidlertid 

anskuet ud fra en samfundssynsvinkel, hvorfor fokus er rettet mod de resultater som fusioner 

skaber for samfundet som helhed.  

   

Vurderingen af hvorvidt en fusion bør godkendes, afhænger i høj grad af hvilken 

velfærdsstandard der benyttes. Både EU og USA’s konkurrenceregler benytter 

forbrugervelfærd som deres velfærdsstandard. Williamsons teori argumenterer for, at 

konkurrencemyndighederne i stedet bør benytte sig af teorien om total social velfærd. Hvorvidt 

forbrugervelfærd er den mest efficiente velfærdsstandard at anvende ved vurderingen af 

fusioner, vil blive yderligere diskuteret i den integrerede analyse. Her vil det også blive 

diskuteret, hvilken betydning man bør tillægge “forbrugervelfærd”. Det vil i øvrigt blive belyst, 

om man i forbindelse med transnationale fusioner bør tilstræbe en mere global 

velfærdsstandard.  

8.2.7 Kritik af fuldkommen konkurrence       

Der er flere økonomer som stiller sig kritisk overfor den grundlæggende opfattelse af, at 

fuldkommen konkurrence er den foretrukne markedsform. De mener, at monopoler kan skabe 

fordele, som virksomheder der konkurrerer under fuldkommen konkurrence, ikke kan. 

Markeder er i takt med globaliseringen blevet store og globale, hvorfor virksomheder i høj grad 

konkurrerer på kryds og tværs af landegrænser. Dette indebærer, at der på langt de fleste 

markeder altid vil være en trussel i, at nye konkurrerende virksomheder kan træde ind på 

markedet med et nyere og smartere produkt. Globaliseringen har altså medvirket til, at 

markedet har forandret sig. Vi ser i dag en verden hvor markederne er mere internt forbundet 

og globale, og hvor virksomhederne på disse markeder tilsvarende er store og globale. 

                                                
165 Strohm, Andreas (2006). Efficiencies in Merger Control: All you Always Wanted to Know and Were Afraid 
to Ask. Side 4.  
166Strohm, Andreas (2006).  Side 4.  
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Markedet forandrer sig hele tiden og ligeledes bør den ideale struktur for virksomheder. Det 

kan derfor diskuteres, hvorvidt markederne i dag faktisk favoriserer store virksomheder.  

  

Som analyseret i den juridiske analyse, ses der i USA en tenden til, at fusioner ikke reguleres 

nært så strengt, som man oplever inden for rammerne af EU. USA har som tidligere nævnt, en 

større tiltro til at markedet er i stand til at regulere sig selv og mener dermed ikke at fusioner, 

der fører til markedsmagt, altid skal blokeres. En amerikansk anti-monopol tænketank, The 

Open Markets Institute, har lavet en undersøgelse167, som viser en stigning i 

markedskoncentrationen i en bred vifte af amerikanske industrier. Dette var i meget forskellige 

industrier lige fra producenter af kattefoder til producenter af pornografiske internetsider. 

Markederne har således med tiden ændret sig, til at blive mere koncentrerede end de var 

tidligere. Herved ledes til spørgsmålet om, hvorvidt man er begyndt at favorisere store 

virksomheder?  

8.2.7.1 Betaler forbrugerne for meget? 

Som det tidligere er blevet anført, er den gængse teori, at markeder med fuldkommen 

konkurrence skal tilstræbes. Dette skyldes en overbevisning om, at koncentrerede markeder 

(eller markeder med monopol) medfører at priserne på produkterne stiger - til skade for 

forbrugerne. Grundet monopoltilstanden vil forbrugerne være nødsaget til at erhverve 

produktet hos den pågældende udbyder, såfremt produktet ønskes. Set i lyset af stigningen af 

koncentrerede markeder er det nærliggende - ud fra teorien om monopoler -at forvente en 

tilsvarende stigning i priserne. Undersøgelser viser dog det modsatte. Som eksempel herpå kan 

blandt andet nævnes flyindustrien, der også er blevet behandlet tidligere i den juridiske analyse 

i forbindelse med GE/Honeywell sagen. Her ses det, at prisen på fly (efter der justeres for 

inflation) er faldet.168 Ligeledes ses det, at priser på mange forbruger-goder såsom 

vaskemaskiner, mad, TV’er og elektronik (efter der er kontrolleret for kvalitet) også er blevet 

billigere, til trods for at der er færre producenter på markedet.169 Dette skyldes dels, at 

teknologien har gjort det muligt for forbrugere at kunne shoppe rundt - og dermed nemt 

sammenligne priser. Men det skyldes også de fremskridt, der er sket inden for produktion, som 

gør den mere effektiv. Handlen øges dermed, og som resultat heraf sænkes 

produktionsomkostninger ved f.eks. at udvide adgangen til billigere arbejdskraft og 

                                                
167 https://concentrationcrisis.openmarketsinstitute.org  
168 https://qz.com/716339/do-we-consume-too-much/  
169 https://qz.com/716339/do-we-consume-too-much/  
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materialer.170 Der påvises således en tendens til, at markeder med få store virksomheder, faktisk 

har potentialet til at resultere i bedre og billigere produkter - til forbrugernes fordel. Dette er 

modstridende med det ovenfor analyserede, hvor det blev vist at et marked med monopol 

forårsager højere priser, og at et marked med mange mindre virksomheder er at foretrække, da 

det resulterer i de laveste priser. Ovenstående taler dermed for at tankegangen om, at markeder 

med fuldkommen konkurrence er at foretrække, er forældet. Det ses, at selvom markeder bliver 

mere koncentrerede, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at priserne stiger. Ud fra dette 

kan man argumentere for, at markeder med få store virksomheder kan vise sig at udgøre den 

mest samfundsefficiente løsning.  

8.2.7.2 Datidens og nutidens monopoler 

Verdenen har forandret sig, og ligeledes har markederne og virksomhederne. Kaster man et 

blik over den historiske udvikling inden for monopoler vil man finde, at datidens monopoler 

langt fra minder om nutidens monopoler. Datidens monopoler var typisk industrielle 

monopoler, såsom store olievirksomheder og jernbanevirksomheder, som havde kontrollen 

over deres egne forsyningskæder, for eksempel i form af en besiddelse af alt olien eller af alle 

jernbanesporene. Dengang havde monopolerne altså magten til at blokere for andre 

virksomheder, da de sad på de livsnødvendige forsyningskæder. Disse forsyningskæder var 

umulige at få fat i, men også umulige selv at skabe for virksomheder som ønskede at træde ind 

på markedet for at konkurrere med monopolet. Disse monopoler eksisterer stadig, men debatten 

omkring monopoler i dag, omhandler en helt anden slags monopoler. Der er i høj grad tale om 

platformsselskaber. Her kan blandt andet nævnes Facebook, Snapchat og Google. Disse 

selskaber ejer ikke deres forsyningskæde og adskiller sig dermed fra datidens monopoler.  

 

Amazon er en nyere virksomhed som har formået at skabe en dominerende stilling. Amazon er 

en amerikansk internethandelsvirksomhed, der oprindeligt startede med at sælge bøger, men 

som i dag har udvidet sin produktportefølje til at omfatte en lang række forskellige produkter, 

som sælges i næsten hele verden. Amazon dominerer markedet og det er derfor svært for 

mindre virksomheder at konkurrere med Amazon. Man kan imidlertid argumentere for, at 

Amazon faktisk hjælper mange mindre virksomheder, ved at gøre det nemmere for dem at drive 

forretning. Amazon giver nemlig små virksomheder mulighed for at distribuere deres produkter 

på en enklere måde. Virksomheder kan sælge deres produkter gennem Amazon og dermed nå 

ud til flere potentielle købere. På denne måde hjælper Amazon flere mindre virksomheder med 

                                                
170 https://qz.com/1476480/fear-mononoplies/  
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at overleve, på trods af sin monopol-lignende stilling. Dette støtter det tidligere fremførte 

argument om, at vurderingen af hvorvidt et monopol er dårligt eller ej, ikke er et sort-hvidt 

billede.  

 

Man kan også fremhæve Facebook som et eksempel på en virksomhed, der gør det nemmere 

for mindre virksomheder at konkurrere med større virksomheder. For mindre virksomheder 

kan det være svært at konkurrere med store virksomheder, som har store budgetter til 

markedsføring. Facebook gør det muligt for mindre virksomheder, at markedsføre sig nemt, 

effektivt og forholdsvis billigt. Facebook benyttes derfor af mange mindre virksomheder som 

en foretrukken markedsføringskanal.  

 

Facebook har været en del i søgelyset i forbindelse med indførelsen af den nye 

Persondataforordning i EU.171 På nuværende tidspunkt er det Irske datatilsyn igang med en 

større undersøgelse, af Facebooks mulige overtrædelse af Persondataforordningen172 - en 

overtrædelse som i værste tilfælde kan medføre en bøde på helt op til 20.000.000 EURO eller 

op til 4% af forrige regnskabsårs totale årlige omsætning på verdensbasis.173 Persondata er et 

aktuelt emne og Persondataforordningen har således medvirket til et øget fokus på og 

bekymring for, hvordan Facebook bruger og behandler brugernes data. Det er i denne 

forbindelse blevet fremført, at Facebook er ved at udvikle sig til et farligt monopol.174 For 

Facebook har der været store omkostninger i forbindelse med indførelsen og ligeledes den 

kontinuerlige overholdelse af den nye Persondataforordning. Facebook ligger inde med en stor 

mængde data, som de nu skal administrere på en specifik måde, hvis de vil undgå at blive ramt 

af store bøder. Persondataforordningen har bl.a. til formål at sikre, at virksomheder som 

Facebook behandler og opbevarer forbrugernes persondata på en forsvarlig måde. Selvom 

Persondataforordningen er en ekstra omkostningsbyrde for Facebook, kan den faktisk have 

styrket Facebooks monopolstatus. Dette skyldes at det nu er blevet markant mere 

omkostningstungt for en eventuelt konkurrerende virksomhed at træde ind på markedet og 

                                                
171 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)  
172https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-opens-statutory-
inquiry-facebook-0  
173 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse). Artikel 83, afsnit 5 og 6.  
174 https://finans.dk/debat/ECE10479790/bryd-google-og-facebooks-monopoler/?ctxref=ext  
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konkurrere med Facebook. Der er altså ved Persondataforordningen blevet skabt en 

adgangsbarriere, som ikke var der i samme omfang før forordningen.  

 

Dette lægger yderligere op til en diskussion af forbrugernes ansvar, for har forbrugerne ikke 

selv ansvar for deres data? Forbrugerne vælger selv at benytte Facebook, hvor prisen de betaler 

for brugen af platformen, er deres data. Hvis man som forbruger ikke ønsker dette, kan man 

frivilligt fravælge at benytte platforme som Facebook. Virksomheder som Facebook eksisterer 

og fungerer kun, så længe de har forbrugernes støtte; dette er hele princippet bag udbud og 

efterspørgsel. Facebook lever af forbrugernes data. Hvis forbrugerne stopper med at anvende 

platformen, vil Facebook være nødt til at ændre sin måde at føre forretning på. Det er naivt at 

tro, at vi ikke betaler for at bruge Facebook - det er jo ikke gratis at drive verdens største sociale 

medie. Det kan dog diskuteres, hvorvidt forbrugerne kan føle sig presset til at bruge Facebook. 

Hvis hele ens omgangskreds benytter sig af facebook, kan det tænkes, at man går glip af 

eventinvistationer mm. og således bliver ekskluderet. Facebook er den mest dominerende 

sociale medieplatform i verden - netop fordi de er så effektive. Man kan argumentere for, at en 

effektiv social medieplatform som Facebook, er gaven som vi som samfund får, når vi sørger 

for at have markeder med konkurrenceudsatte monopoler.175   

 

I mange nyere industrier er der en høj grad af markedskoncentration. Vi køber vores bøger på 

Amazon, vi socialiserer på Facebook, søger information på Google og har telefonabonnement 

hos en af få udbydere - men står vi dårligere af den grund? Bør det ikke betragtes som værende 

optimalt, at vi kun har én søgebase og at vi alle samles på ét socialt netværk? Denne diskussion 

vil tages op i den integrerede analyse, hvor det vil blive diskuteret hvordan man sikrer 

forbrugerne de bedste forhold.  

8.2.8 Peter Thiel: ”Et kreativt monopol” 

Paypal medstifteren Peter Thiel er fortaler for fordelene ved det, han kalder et kreativt monopol. 

Han beskriver det kreative monopol som en virksomhed, der er så god til hvad den gør, at ingen 

anden virksomhed kan tilbyde en tæt substitut. Disse virksomheder giver kunderne flere valg, 

ved at tilføje helt nye kategorier af produkter til verdenen. Han siger, at:  
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”All happy companies are different: Each one earns a monopoly by solving a unique 

problem. All failed companies are the same: They failed to escape competition”.176 

 

Han argumenterer dermed for, at monopoler er et udtryk for, hvor god man har været på et 

marked med perfekt konkurrence. Han foreslår, at iværksættere bør rette deres fokus mod nye 

markeder, hvor der endnu ikke befinder sig nogle etablerede virksomheder. Thiel argumenterer 

dermed for, at virksomheder ikke skal stræbe efter at blive virkelig gode konkurrenter, men i 

stedet bør stræbe efter at blive virkelig gode monopoler. I stedet for at være en smule bedre 

end andre i et overfyldt og etableret område, er det ofte mere værdifuldt at skabe et nyt marked 

og totalt dominere dette. Profitmarginerne er meget større og værdien til samfundet, er ofte 

også større.177 Når en startup virksomhed gør en ting unikt godt, belønnes vi som forbrugere 

med en fantastisk service eller produkt fra den. Eksempler på dette er f.eks. Google, som 

erstattede Bing og Yahoo Search, og Amazon som overtog Walmarts rolle. Både Google og 

Amazon er klassiske eksempler på nutidens moderne monopoler. De gør det bedst på markedet 

og bliver derfor valgt af forbrugerne. Man kan argumentere for, at konkurrencemyndighederne 

gennem en restriktiv regulering af disse virksomheder risikerer, at samfundet går glip af den 

bedste teknologi til den bedste pris. Ligeledes kan man argumentere for, at iværksættere 

afskrækkes fra at skabe nye virksomheder, da der er risiko for at gevinsten bliver taget fra dem 

senere hen. Man bør dermed stræbe efter at gøre det attraktivt for virksomheder at vokse sig 

store, for derved også at opnå deres tillid.  

  

Ovenstående analyse har belyst, hvordan markeder ændrer sig. Markederne er blevet mere 

koncentrerede og de domineres ofte kun af en eller få store virksomheder. Dette kan være et 

tegn på, at markederne i dag favoriserer store virksomheder, da disse skaber mest gavn for 

samfundet. Det er yderligere blevet belyst, at et marked med monopollignende forhold kan 

være med til at skabe incitament hos andre virksomheder til at innovere og skabe nye markeder. 

Netop innovation er et område, hvor der findes meget økonomisk teori, som argumenterer for, 

at et marked med store virksomheder kan være det mest efficiente for samfundet. Dette vil 

blive belyst i afsnittet nedenfor.  
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177 https://fee.org/articles/is-monopoly-good-or-bad/  
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8.2.9 Research and Development  

Som det tidligere er blevet slået fast i analysen, er udgangspunktet for neoklassisk teori, at 

fuldkommen konkurrence skal tilstræbes. Dette skyldes, at denne konkurrenceform hele tiden 

skaber et incitament hos virksomhederne til at forbedre sig. Dermed mener man også, at der 

ikke vil være noget incitament for den dominerende virksomhed til at innovere, hvis der ikke 

er store konkurrenter til den dominerende virksomhed på markedet. Dette er en effekt af, at 

manglen på konkurrenter gør, at man ikke “behøver” at investere tid og penge i innovation. 

Dette argument støttes af Kenneth J. Arrow’s teori om ”the replacement effect”, som belyser, 

at virksomheder med stor markedsmagt har et lavere incitament til at innovere, da de har mere 

at tabe end virksomheder med en lille markedsmagt, som har lidt eller ingenting at tabe.178 Som 

tidligere vist, vil en virksomhed som befinder sig på et marked med fuldkommen konkurrence 

sætte P=MC og dermed få en profit på 0. Hvis der i virksomheden sker en udvikling, som 

medfører lavere marginale omkostninger, vil virksomheden kunne tage hele efterspørgslen på 

kort sigt, da de dermed kan sætte den laveste pris. Dette er den såkaldte ”replacement effect”.179	

8.2.9.1 Joseph A. Schumpeter 

Økonom Joseph A. Schumpeter deler imidlertid ikke samme holdning som Kenneth J. Arrow. 

Han behandler de mere positive aspekter ved markedsstrukturen monopol og er af den 

overbevisning, at fuldkommen konkurrence ikke er den ideelle effektive konkurrencestruktur. 

Han mener, at der er mange fordele ved en konkurrencestruktur med monopol, som dog 

samtidig indeholder en grad af konkurrence.180 Han argumenterer dermed ikke for et scenarie 

hvor én stor virksomhed sidder på magten og der ingen trussel er for indtræden udefra. Han 

argumenterer derimod for et scenarie, hvor der er en form for konkurrence; altså netop 

markeder, som dem vi har behandlet tidligere i analysen i forbindelse med forskellige 

domsanalyser, hvor fusionerende virksomheder ville opnå en markedsmagt, men stadig befinde 

sig på et marked med konkurrence. Schumpeter lægger specielt vægt på virksomhedernes 

incitament til – og mulighed for – at investere i teknologisk udvikling og innovation under de 

forskellige markedsstrukturer. Dette samler han under navnet ”R&D” (Research and 

development).181  Han analyserer dermed hvordan forholdet er mellem størrelsen på en 

virksomhed og dens investeringer i R&D.  

  

                                                
178 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 297.  
179 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 298.  
180 M. B. Cabral, Luis (2000). Side 295.  
181 R&D = Research and Development  
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Som tidligere anført vil en virksomhed med monopol kunne tjene en overnormal profit, og 

monopolet vil dermed opnå et producentoverskud. Joseph A. Schumpeter argumenterer for at 

dette producentoverskud vil give virksomheden en større kapacitet til at fokusere på innovation 

og teknologisk udvikling.182 Modsætningsvis vil virksomheder som konkurrerer under 

fuldkommen konkurrence og dermed opnår en profit på 0, have sværere ved at igangsætte og 

finansiere projekter med R&D. Hvis en virksomhed har en monopollignende position på et 

marked, elimineres mange af de uforudsete forhold, som en virksomhed på et marked med 

fuldkommen konkurrence ville stå overfor. Herunder kan f.eks. nævnes, at en virksomhed med 

monopol, ikke behøver at bruge så mange penge på salgsomkostninger såsom reklame, brand 

identifikation og besøg hos forhandlere.183 En virksomhed med markedsmagt, vil dermed have 

mere kapacitet/kapital til at finansiere de omkostningsfulde investeringer, der skal til for at 

finde nye måder at sænke sine omkostninger på eller ændre sin produktion på.  

 

Schumpeter argumenterer for, at det først er når en virksomhed opnår en dominerende stilling, 

at den vil have stabiliteten og overskuddet til at kunne risikere investeringer i R&D. 

Muligheden for at opnå en dominerende stilling eller ønsket om at opretholde sin dominerende 

stilling, er et vigtigt argument for at virksomheden har incitament til at holde sig et skridt foran 

sine konkurrenter ved f.eks. at investere i R&D. Hvis der ikke er en form for beskyttelse 

gennem en dominerende stilling som giver stabilitet, vil det ikke være lige så sandsynligt, at 

store virksomheder vil investere i innovative aktiviteter, og der vil dermed ikke ske nogen 

teknisk forandring i produkterne. Schumpeter slår fast, at kun store virksomheder kan 

fremkalde teknologiske ændringer. Små virksomheder har ikke evnen til at bruge nok 

ressourcer på R&D, da det ifølge Schumpeter, vil være for farligt i et så konkurrencepræget 

marked.184 Der er ofte stor risiko for fiasko, når der investeres i udvikling af nye produkter eller 

produktionsmetoder. En virksomhed med markedsmagt, vil have en større tillid til at turde tage 

denne risiko, da den har mere økonomisk kapacitet. Schumpeter mener således, at store 

virksomheder har større incitament til at investere i R&D end små virksomheder, fordi de har 

flere ressourcer til rådighed til at stimulere teknologisk udvikling. De store virksomheder kan 

tilmed forvente større gavn af innovation end små virksomheder, fordi deres markedsandel 

(eller markedsstyrke) vil virke som en buffer mod øjeblikkelige efterligninger. For en lille 

virksomhed kan det dermed bedre betale sig, at efterligne en anden virksomheds innovative 

                                                
182 Cantwell, John (2000/2001). Innovation, profits and growth: Schumpeter and Penrose. Side 3.   
183 Cantwell, John (2000/2001). Side 3. 
184 Goodwin, Melissa (1998). Firm Size and R&D; Testing the Schumpeterian Hypothesis. Side 2 
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aktiviteter end selv at bruge ressourcer på at innovere, da dette simpelthen er for dyrt.185  

Opfindelser kan som regel nemt efterlignes til en lavere pris end de oprindelige omkostninger, 

det har krævet at producere produktet. Det vil med andre ord sige, at omkostningerne til at 

efterligne et produkt, er lavere end omkostningerne til at opfinde, udvikle og produceret 

produktet har været. Således vil virksomheder, der investerer i R&D aktiviteter, generere 

positive eksternaliteter og spillovers til gavn for samfundet.186 Det hævdes således, at 

tilstedeværelsen af for meget konkurrence på markedet (som det f.eks. ses under fuldkommen 

konkurrence),  ødelægger incitamentet til at investere i R&D. Dette skyldes blandt andet, at de 

positive resultater der kommer fra R&D ofte ikke er ophavsretligt beskyttet, hvorfor der vil 

være en høj grad af efterligning og informations “spillovers”.187	 
  

Schumpeter argumenterer yderligere for, at afkastet fra investering i R&D vil være højere, når 

den innoverende virksomhed har et større volumen af salg, hvorpå de faste omkostninger til 

innovation kan spredes ud. Det hævdes yderligere, at R&D er mere produktivt i store 

virksomheder. Denne produktivitet er et resultat af komplementaritet mellem R&D og andre 

ikke produktionsrelaterede aktiviteter (fx marketing og finansiel planlægning) som ofte er 

bedre udviklet i store virksomheder.188  

 

Schumpeters teori argumenterer således for, at store virksomheder med markedsmagt gavner 

samfundet, da de har et incitament til at innovere, som ikke ville findes i samme omfang i et 

marked med fuldkommen konkurrence. Succesfuld forskning kan medvirke til at sænke 

produktionsomkostningerne, således at produkterne på langt sigt vil blive billigere for 

forbrugerne. Yderligere kan investeringer i R&D føre til forbedringer af produkternes kvalitet 

og føre til opfindelsen af nye og bedre produkter. Disse forbedringer kan medføre produkt 

synergier og en øget produktion, hvilken igen giver incitament hos virksomheden til at 

investere i innovation.189 Schumpeter argumenterer således for, at den store virksomhed som 

opererer på et koncentreret marked, er drivkraften bag teknologisk udvikling, hvorfor en 

industriel organisation bestående af store monopolistiske virksomheder tilfører markedet 

afgørende velfærdsfordele.190  Schumpeters teori kan dermed benyttes som et argument for, at 
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store virksomheder kan være til gavn for samfundet, hvorfor Kommissionen ikke bør være så 

tilbageholdende med at godkende fusioner mellem store virksomheder. Dog bør det sikres, at 

der stadig er en grad af konkurrence tilbage på det pågældende marked. Det er dermed ud fra 

Schumpeters teori nødvendigt at tolerere fusioner, som kan føre til store dominerende 

virksomheder, da disse vil kunne gavne samfundet.191 

  

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at det i Schumpeters teori er en forudsætning, at den 

dominerende virksomhed udsættes for en form for konkurrence. Der behøver ikke at være tale 

om konkurrence fra en virksomhed, der allerede befinder sig på det pågældende marked. 

Truslen om konkurrence anses for at være nok. Her henvises til teorien om “contestable 

markets”, som vil blive yderligere gennemgået senere i analysen. En monopolists incitament 

til at investere i R&D kan yderligere illustreres ved følgende eksempel:  

 

Det antages, at marked først er karakteriseret ved at én virksomhed (virksomhed 1) besidder et 

monopol. Det antages herefter, at en konkurrent (virksomhed 2) vælger at investere i R&D, 

sådan at denne virksomhed kan være konkurrencedygtig mod monopolisten virksomhed 1. 

Virksomhed 2 træder ind på monopolmarked og tager herefter halvdelen af markedet. Markedet 

er nu karakteriseret ved duopol. Udgangspunktet var virksomhed 1 som dominerende 

virksomhed med en profit !". Da der nu er to virksomheder på markedet, vil hver virksomhed 

få profitten  !#. Virksomhed 1 har dermed mistet en profit svarende til   !" − !#, mens 

konkurrenten virksomhed 2 har vundet   ! = !#.  Det kan ud fra dette, med antagelsen om at 

virksomhederne er rationelle, udledes at virksomhed 1 vil være villig til at investere beløbet 

!" − !# i R&D, mens virksomhed 2 vil være villig til at investere beløbet !# − 0 = !#. 

Den tidligere monopolvirksomhed, virksomhed 1, vil altså have incitament til at investere det 

den kan tabe ved at konkurrere på et marked med duopol, mens virksomhed 2 vil være villig 

til at investere det den kan vinde ved at være på et marked med duopol. Virksomhed 1 vil have 

størst incitament til at investere i R&D hvis !" − 	!# > 	!#	 eller simplere !" > 2	!#. 

Virksomhed 1 vil altså være mere villig til at investere i R&D end konkurrenten, hvis 

monopolprofitten er større end to gange duopolprofitten. 2	!# er et udtryk for hele markedets 

profit under duopol, så for at virksomhed 1 skal have det største incitament til at investere i 

R&D, skal markedets samlede profit være større på monopolmarkedet end duopolmarkedet.192 

Med antagelsen om at produktet som udbydes af de to virksomheder er ens, og de marginale 
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omkostninger er konstante, vil profitten på et marked med duopol være lavere end profitten på 

et marked med monopol. Dette viser, at monopolisten, virksomhed 1, vil have et stort 

incitament til at investere i R&D, for at sikre sin monopolprofit. Resultatet understøtter det 

tidligere beskrevne argument om, at monopolisten har mere at miste ved ikke at innovere end 

konkurrenten har at vinde ved at innovere.193 Det ses altså, at så længe der er virksomheder der 

kan true monopolisten stilling på markedet, vil monopolisten være villig til at investere i R&D. 

Dette understøtter yderligere Schumpeters argument om at store virksomheder har et stort 

incitament til at innovere.  

8.2.10 Regulering af markedet  

Analysen har ovenfor redegjort for de økonomiske markedsmodeller: fuldkommen 

konkurrence og monopol. Analysen tog afsæt i den neoklassiske teori som tilsiger, at 

fuldkommen konkurrence skal tilstræbes, mens monopoltilstande bør søges undgået. Analysen 

vil i det følgende afsnit gå mere i dybden med de forskelle, der er inden for den EU-retlige 

henholdsvis amerikanske antitrust-lovgivning; herunder reglerne om fusion. Mens formålet 

med den juridiske analyse var at belyse hvilke faktiske forskelle der er, i måden hvorpå fusioner 

behandles i EU henholdsvis USA, er formålet med denne del af analysen at forstå baggrunden 

for den konkurrenceretlige regulering. Analysen vil i det følgende søge svaret på, hvorfor de 

to jurisdiktioner behandler fusioner forskelligt og vil i den forbindelse dermed tilvejebringe en 

forståelse for det økonomisk-teoretiske rationale som ligger bag konkurrenceretten. 

8.2.10.1 Indledning  

De konkurrenceretlige regler i EU og USA bygger på to forskellige økonomiske grundlag og 

tager dermed udgangspunkt i forskellige teoretiske overbevisninger. Det økonomiske bidrag til 

konkurrenceretten vandt for alvor indpas i amerikansk regi i 1970’erne på baggrund af 

Chicago-skolens bidrag. Den amerikanske fusionspolitik har fulgt en konsekvent metode siden 

vedtagelsen af de formelle retningslinjer i 1984.194 Retningslinjerne afspejler ideologien 

fremsat af Chicago-skolen, som tilsiger, at et frit marked bedst er i stand til at tildele ressourcer 

i en økonomi, og at statslig indgriben således bør begrænses. Chicago-skolen fremhæver 

”økonomisk effektivitet” som formålet med antitrust-lovgivningen. I USA har man dermed et 

stor fokus på, hvordan virksomheder er blevet efficiente. Hvis en virksomhed har vundet 
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konkurrencen, fordi denne har været i stand til at tilbyde billigere og bedre produkter, er det 

dermed ikke et udtryk for manglende konkurrence. Med andre ord, hvis andre virksomheders 

exit af markedet udelukkende skyldtes den vindende virksomheds effektivitet, er dette ikke et 

konkurrencemæssigt problem. I en sådan situation er antitrust-lovgivningens eneste formål at 

sikre, at alle parter “starter” på lige vilkår, hvorefter markedet selv bestemmer dets skæbne. 

Det primære formål med antitrust-lovgivningen er dermed ifølge Chicago-skolen, at beskytte 

konkurrencen – ikke konkurrenterne.195 

 

EU deler ikke de samme antagelser om ”frie markeder”. I EU mener man, at markedet i høj 

grad bør reguleres og at markedet konstant skal tilbyde ”lige konkurrencevilkår” mellem 

konkurrerende virksomheder. Hvad angår fusioner betyder det, at man i EU fokuserer på, om 

fusionen skaber eller styrker en dominerende stilling i markedet. Ved vurderingen af fusioner 

undersøges dermed den virkning en konkret fusion har for konkurrencen; herunder 

konkurrenterne. Rationalet bag denne metode er, at en fusion som reducerer konkurrencen – 

på trods af at den måske medfører effektivitet – med tiden vil true forbrugervelfærden. USA 

og EU søger dermed begge at beskytte forbrugervelfærden, men gør dette på to forskellige 

måder. Hvor man i USA kigger på effektivitet, tillægges dominans stor betydning inden for 

EU. Disse forskellige filosofiske overvejelser, manifesterer sig, dels i måden hvorpå loven 

udformes, men især i måden hvorpå loven anvendes. Dette medfører, at de to jurisdiktioners 

fusionslovgivning kommer til at adskille sig fra hinanden.196 

8.2.10.2 USA: Chicago-skolen  

Som anført ovenfor har den amerikanske konkurrencelovgivning i høj grad taget form efter 

Chicago-skolens fremsatte synspunkter. Chicago-skolen betegner en kreds af økonomer ved 

“University of Chicago” som i den sidste halvdel af 1900-tallet bidrog til udviklingen af 

økonomisk teori og metode. Chicago-skolen tilsiger, at det eneste formål med 

konkurrencelovgivning bør være økonomisk effektivitet, og at markedernes selvregulerende 

effekt, er et effektivt middel mod misbrug af markedsstyrke. Tilhængere af denne skole er 

dermed fortalere for en så minimal statslig indgriben som muligt. Chicago-skolen anerkender 

dermed ikke en beslutning om at blokere en fusion på baggrund af spekulative forudsigelser. 

Tværtimod bør konkurrencemyndighederne kun gribe ind, når de konkurrencebegrænsende 

virkninger faktisk kan mærkes.197 De amerikanske konkurrencemyndigheder er dermed mere 
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overbeviste om både konkurrenter og forbrugeres evne til at reagere fornuftigt på 

konkurrencebegrænsende adfærd.  

 

Statslig indgriben er dermed forbeholdt de tilfælde, hvor der opstår karteller eller tilfælde med 

horisontale fusioner, som medfører monopol. Med den overbevisning at regulering skader 

mere, end den gavner, er Chicago-skolen tilhænger af et laissez faire regime, hvor statens 

regulering bør minimeres så meget som muligt.198 

 

Chicago-skolen er især kendt for dens kritiske holdninger til de af Harvard-skolen fremsatte 

synspunkter. Harvard-skolen anså fuldkommen konkurrence for at være uopnåeligt, hvorfor 

den fandt, at staten skulle forsøge at tilnærme sig tilstanden gennem regulering. Endvidere anså 

Harvard-skolen, markedskoncentration for at være kilden til adgangsbarrierer, hvorfor den 

fandt at netop graden af koncentration og adgangsbarrierer burde være i fokus. Chicago-skolen 

kritiserede imidlertid denne måde at anskue markedet på. Tilhængere af Chicago-skolen mente 

derimod, at fokus i stedet burde være rettet mod virksomhedernes størrelse, og ikke mod selve 

koncentrationen på markedet eller adgangsbarriererne. Teorien støttede på en grundtanke om, 

at hvis omfanget af konkurrence blandt aktive virksomheder på et koncentreret marked er for 

svag til at skabe et konkurrencedygtigt resultat, er det vigtigt, at nye konkurrenter udøver et 

mærkbart pres på priser og produktivitet, for at der kan opnås en positiv velfærdseffekt. I 

relation hertil har flere økonomer anført, at den sandsynlighed der er for, at nye aktører træder 

ind på markeder, er nok til at de etablerede virksomheder vil sænke deres priser til mere 

konkurrencedygtige niveauer. Der behøver dermed faktisk ikke at ske en 

markedsindtrængning, for at markedet kan fungere effektivt - truslen herom er nok.199 

8.2.10.3 EU: Ordoliberalisme  

EU-konkurrenceret bygger på ideer udviklet i Østrig og Tyskland ud fra den ordoliberalistiske 

tanke.200 Ifølge Walter Eucken, grundlægger af ordoliberalismen, har historien vist, at 

konkurrencen har haft en tendens til at være selvdestruktiv, fordi virksomheder foretrækker at 

slå sig sammen og danne karteller eller misbruge økonomisk magt frem for at konkurrere. 

Staten bør dermed træffe aktive foranstaltninger med henblik på at fremme konkurrencen. 

Ordoliberalismen har stort fokus på problematikken omkring store virksomheder, hvilke 
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formodes at kunne udgøre en trussel mod økonomisk frihed. Inden for ordoliberalismen mener 

man således, at staten bør kontrollere de store virksomheder, og man forlanger dermed en stærk 

og uafhængig stat.201202 Sammenholdes dette med de domme, der er henvist til i den juridiske 

analyse, vil man se, at ordoliberalismen spiller en afgørende betydning inden for den EU-retlige 

fusionslovgivning. 

 

Ordoliberalismens lære indebærer blandt andet troen på, at opretholdelsen af konkurrence og 

økonomisk effektivitet bygger på tilstedeværelsen af flere virksomheder på et marked, hvilket 

derfor er et mål, man søger at fremme. Når man diskuterer de bagvedliggende motiver inden 

for EU-retten, skal man huske, at EU-konkurrenceretten også skal koordineres med de øvrige 

mål, der er fastsat i EU-traktaten - herunder især integrationen af det indre marked. 

Kommissionen har en tendens til at nå disse mål med en "statsstyret" tilgang, med hvilken den 

søger at pålægge og opretholde en markedsstruktur, der sikrer en konkurrencedygtig dynamik. 

Formålet med Kommissionens lovgivningsmæssige tiltag er at begrænse risikoen for oprettelse 

eller styrkelse af dominerende virksomheder på markedet. Kommissionen er ikke overbevist 

om, at lovgivningsmæssig indgriben i markederne efter fusionerne kan regulere de restriktive 

forretningsmetoder, der er indført af den fusionerede enhed. Kommissionen blokerer derfor 

fusioner, som forventes at øge de fusionerende parters markedsstyrke på lang sigt, uafhængigt 

af de mulige fordele for forbrugerne, som kan forventes i den nærmeste fremtid.  

 

Fortalere for ordoliberalismen afviser med udgangspunkt i ovenstående Chicago-skolens tanke 

om “den minimale stat”. Efter deres opfattelse, ville en laissez-faire økonomi ikke sikre, at 

markederne fungerer korrekt. Dette støttes på en overbevisning om, at dette vil skabe en 

tendens for virksomhederne til at indgå i karteller samt at det vil monopolisere markederne.203 

 

Som et praktisk eksempel på ovenstående henvises der til afsnittet om “konglomerate fusioner” 

i den juridiske analyse. Her blev det beskrevet, at de respektive konkurrencemyndigheder i 

forbindelse med konglomerate fusioner skal beslutte, om man ønsker enten tillægge de 

kortsigtede effekter eller de langsigtede effekter afgørende vægt. De langsigtede effekter består 

grundlæggende i et påstået tab af forbrugervelfærd. I USA kigger man på de kortsigtede 

effekter, som en fusion forventes at ville medføre. Dette skyldtes ikke mindst en overbevisning 

om, at ingen myndighed er i stand til at forudsige effekter på lang sigt. USA har dermed 
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vedtaget en “vent og se tilgang” mod spekulative skader og viser dermed en større tillid til 

markedet, end man gør i EU. Evalueringen af påståede konkurrencebegrænsende virkninger af 

fusioner inden for en langsigtet tidsramme er upræcis, da det ifølge de amerikanske 

konkurrencemyndigheder bygger på gætterier og spekulative vurderinger, som 

konkurrencemyndigheder ikke er i stand til at foretage.204 

 

GE/Honeywell sagen er et godt eksempel på disse forskellige måder at anskue fusioner på. EU 

blokerede blandt andet fusionen pga. en frygt for, at den fusionerede enhed på lang sigt ville 

have drevet sine konkurrenter ud af markedet på trods af, at de kortsigtede effekter ville være 

en reducering af forbrugerpriserne. USA tillagde derimod de kortsigtede effekter afgørende 

værdi, idet man mente at fusionen ville medføre en forhøjet forbrugervelfærd og dermed ikke 

udgøre nogen konkurrencebegrænsning. 

8.2.10.4 Markedets “selvregulerende effekt”  

Den økonomiske teoretiker, Adam Smith, var den første til at belyse/beskrive et 

selvregulerende marked. Dette gjorde han i sit værk “The Wealth of Nations” (1776) hvori han 

argumenterer for, at den bedste fordeling af ressourcer sker uden statslig indgriben; undertiden 

omtalt som “the invisible hand”. Herved mener Adam Smith, at markedet styres af en usynlig 

hånd, som automatisk vil sikre en optimal ligevægt. En forudsætning herfor er imidlertid, at 

markedet er karakteriseret ved fuldkommen konkurrence, da markedet her er i ligevægt og der 

dermed ikke eksisterer noget dødvægtstab, som forklaret tidligere i analysen. Selvom man 

søger at tilstræbe en fuldkommen konkurrencesituation, dvs. et marked med fuldkommen 

konkurrence, er denne konkurrenceform i virkeligheden umulig at opnå. Fuldkommen 

konkurrence er en konkurrenceform der sjældent forekommer i praksis, og antagelsen er derfor 

ofte blevet kritiseret for at være virkelighedsfjern. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående har man sidenhen forsøgt at udvikle nye teorier, som kan 

tage højde for de urealistiske betingelser, som et marked med fuldkommen konkurrence 

forudsætter. Teorien om “contestable markets” er blandt andet blevet udviklet på baggrund af 

de urealistiske betingelser, som fuldkommen konkurrence bygger på. Denne teori udgør en af 

de grundsten, som Chicago-skolen bygger på. Ifølge teorien siges markedet at være udsat for 

konkurrence, selvom der ingen reel konkurrence er. Teorien adskiller sig derved fra 

fuldkommen konkurrence ved, at konkurrencen ikke behøver at være fuldkommen. Dette 
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betyder, at konkurrencen ikke behøver at bestå af mange aktører for at være efficient, og 

virksomhederne kan dermed sagtens operere alene på et marked uden derved at opnå en sådan 

markedsmagt, at de kan agere som monopolist dvs. konkurrencebegrænsende. Teorien 

forudsætter, at der ingen adgangsbarrierer er på markedet. 205 Dette skyldes, at et marked uden 

adgangsbarrierer vil medføre, at markedet konstant udsættes for hit-and-run konkurrenter. 

Dette betyder, at så snart en virksomhed begynder at prissætte som en monopolist - og derved 

sætter prisen højere end gennemsnitsomkostningerne - vil det medføre, at der skabes incitament 

for nye virksomheder til at træde ind på markedet. De nye aktører på markedet vil ud fra en 

profitmaksimerende tilgang prissætte lavere end monopolisten, og vil dermed tilegne sig store 

dele af markedet. Ifølge Chicago-skolen vil truslen om hit-and-run konkurrenter være 

tilstrækkelig til at holde priserne lave og derved også holde virksomhedsoverskuddet lavt. Et 

marked behøver dermed ikke mere end to aktører, for at fungere lige så effektivt som under 

fuldkommen konkurrence. Dermed er teorien om “contestable markets” mere lempelig overfor 

et marked med få konkurrenter, end hvad man oplever under fuldkommen konkurrence. Dette 

betyder - set ud fra et konkurrenceretligt perspektiv - at antagelsen om ingen (eller få) 

adgangsbarrierer medfører, at man under “contestable markets” teorien taler for en 

deregulering - en overbevisning som går tydeligt igen hos tilhængere af Chicago-skolen. 

 

Hvorvidt markedet skal reguleres, kommer dermed ned til spørgsmålet om, hvorvidt der 

foreligger adgangsbarrierer; og hvordan disse i så fald betragtes. Som anført ovenfor 

forudsætter teorien om “contestable markets”, at der ikke foreligger adgangsbarrierer, hvilket 

igen forudsætter, at der ikke foreligger nogle “sunk cost” for virksomhederne, såfremt de 

ønsker at fratræde markedet. Hvis markedsstrukturen er præget af høje adgangsbarrierer, vil 

virksomhederne være mere tilbageholdende over for at træde ind på markedet. Dette skyldes, 

at den profit der er på markedet, vil være formindsket proportionalt med de omkostninger, der 

er forbundet med at overvinde de pågældende adgangsbarrierer. Hit-and-run konkurrenter vil 

dermed ikke være at finde på markeder med høje adgangsbarrierer, hvorfor hele teorien om 

“contestable markets” i så fald vil falde til jorden. 

 

Teorien om “contestable markets” er et vigtigt analyseværktøj i forbindelse med vurderingen 

af adgangsbarrierer, men både teorien og dens empiriske relevans er åbne for spørgsmål. En af 

forudsætningerne for teorien er, at kapital kan bevæge sig med minimal risiko for tab, når 

virksomheder indtræder og fratræder et konkret marked. Det bør desuden bemærkes, at der er 
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tale om en kort tidsperiode sammenlignet med den tid, det kræver for eksisterende 

virksomheder at reagere med konkurrencedygtige prisændringer. Såfremt denne forudsætning 

er opfyldt, kan en virksomhed basere sin beslutning om at indtræde på et givent marked på 

løbende priser og “hit-and-run” kan dermed anses for at udgøre en rationel strategi, der vil 

bevogte de etablerede virksomheders prisbeslutninger. Det er imidlertid usandsynligt, at 

adgang til enhver industri er fuldstændig reversibel; ethvert forsøg på at indtræde på et marked 

vil sandsynligvis medføre en risiko for tab af kapital, når og hvis virksomheden på et tidspunkt 

ønsker at fratræde markedet igen.206 

 

Ifølge Chicago-skolen og teorien om “contestable markets” anses adgangsbarrierer kun for at 

være tilgængelige i et yderst begrænset omfang. Faktisk anerkender Chicago-skolen alene 

tilstedeværelsen af juridiske adgangsbarrierer (“legal barriers”) dvs. hindringer der er 

forårsaget af staten gennem offentlig regulering. Tilhængere af  teorien mener derfor, at den 

eneste måde et økonomisk efficient marked kan opnås på, er ved at give markedskræfterne frit 

spil og derved fjerne al form for offentlig regulering. 

 

Omvendt defineres adgangsbarrierer noget bredere i EU, hvorfor markedet i højere grad 

antages at være præget af “markedsfejl”. Man mener dermed at markedet kræver regulering i 

form af statslig indblanding med henblik på at korrigere for disse fejl. Der vil blive analyseret 

yderligere på de to måder at betragte adgangsbarrierer på i den integrerede analyse. Formålet 

med ovenstående afsnit har dermed udelukkende været, at undersøge det bagvedliggende 

økonomisk-teoretiske rationale bag konkurrenceretten; herunder at belyse nogle faktorer som 

gør, at man i EU og USA har forskellige tilgange til regulering af markedet. 

8.2.11 Økonomisk delkonklusion 

 Den økonomiske analyse tog sit afsæt i en redegørelse af neoklassisk teori, og det blev slået 

fast, at man inden for denne teoretiske overbevisning, tilstræber et marked med fuldkommen 

konkurrence. Analysen kiggede nærmere på de to markedsformer: fuldkommen konkurrence 

og monopol. Formålet hermed var at belyse den gængse opfattelse af hvilken betydning 

markedskoncentration har for forbrugeren og herunder samfundet som helhed. Analysen kom 

frem til, at monopoler ikke per se er dårlige for samfundet. Ved inddragelse af Williamsons’ 

teori kom analysen frem til, at det mest efficiente for samfundet, vil være at kigge på velfærden 

som helhed, frem for kun at kigge på forbrugervelfærd/overskud ved vurderingen af fusioner. 

                                                
206 Geroski, Paul, Gilbert J., Richard, & Jacquemin, Alexis (1990). Side 4.  
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Hvis der i fusionsbedømmelsen ses på velfærden som helhed, vil flere store virksomheder være 

at betragte som efficiente. Den neoklassiske overbevisning om at fuldkommen konkurrence er 

den mest effektive konkurrenceform blev desuden anfægtet med støtte i Schumpeters teori om, 

at store virksomheder gavner samfundet, da de har et større incitament til at innovere. Store 

innoverende virksomheder gavner således samfundet, ved at tilføre bedre eller helt nye 

produkter til forbrugerne. Afslutningsvis blev der analyseret på baggrunden for den 

konkurrenceretlige regulering i henholdsvis EU og USA. Afsnittet søgte at besvare spørgsmålet 

om, hvorfor fusioner betragtes forskelligt inden for disse to jurisdiktioner og fandt, at EU-

konkurrenceretten tager udgangspunkt i ordoliberalismen, mens konkurrenceretten i USA er 

påvirket af Chicago-skolen. Analysen fandt frem til, at man inden for Chicago-skolen mener, 

at markedet har en selvregulerende effekt, hvorfor man går ind for en så minimal statslig 

indgriben som muligt. Omvendt mener man inden for ordoliberalismen, at konkurrencen har 

en tendens til at være selvdestruktiv, da virksomheder foretrækker at danne karteller eller 

misbruge deres magt frem for at konkurrere. Med udgangspunkt i dette synspunkt mener man, 

at markedet har brug for at blive reguleret gennem statslig indgriben. Analysen kom dermed 

frem til, at de to skoler betragter reguleringen af markedet forskelligt, hvilket kommer til udtryk 

i måden loven anvendes og fortolkes på. 

8.3 Integreret analyse 

8.3.1 Indledning til den integrerede analyse 

Den juridiske analyse fandt frem til, at der foreligger betydelige forskelle i måden fusioner 

reguleres på i henholdsvis EU og USA. Disse forskelle har blandt andet den betydning for 

markedet, at der skabes usikkerhed. Når de forskellige jurisdiktioner vurderer fusioner 

forskelligt, er det en tung opgave for virksomheder at forudsige, hvorvidt en planlagt fusion 

kan forventes godkendt eller afvist. Markedet bliver på denne måde mere uigennemsigtigt og 

uforudsigeligt. 

 

Den økonomiske analyse afdækkede nogle af de bagvedliggende økonomiske mekanismer, 

som har indflydelse på konkurrenceretten i dag. Ligeledes blev det gjort klart, at store 

virksomheder ikke kun tilføjer markedet skade - men faktisk kan være med til at øge velfærden 

i et samfund. 
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Formålet med den integrerede analyse i dette projekt er - på baggrund af ovenstående fund - at 

komme med retspolitiske forslag til, hvordan markedet for transnationale fusioner bør 

reguleres, således at resultatet bliver samfundsefficient.  

8.3.2 Transaktionsomkostningsteori 

Før der kan fremsættes forslag til en ny og alternativ måde at regulere markedet på, giver det 

mening først at analysere på de problemer, der er forbundet med den nuværende regulering af 

området. 

 

Den nuværende måde at regulere transnationale fusioner på har medført øgede 

transaktionsomkostninger for både virksomheder og tilsynsmyndigheder. 

Transaktionsomkostninger har potentialet til at blive pålagt forbrugerene gennem højere 

produktpriser og øgede skatter til finansiering af reguleringen. Det er derfor vigtigt at overvåge 

niveauet af reguleringen, der pålægges erhvervslivet, for at sikre at fordelene ved reguleringen 

ikke opvejes af ulemperne. Det er især hensigtsmæssigt regelmæssigt at vurdere potentialet for 

en reduktion af reguleringen, hvor dette kan opnås uden at ofre de regulatoriske mål. 

 

Transaktionsomkostningsteori blev for første gang introduceret af R.H. Coase i artiklen 

“Nature of the firm” fra 1937. Artiklen havde til formål at belyse, hvilken betydning 

transaktionsomkostninger har for en virksomheds størrelse. Senere byggede Williamson (som 

også tidligere er anvendt i den økonomiske analyse i dette projekt) videre på teorien, og i 1985 

udkom hans bog “The Economic Institutions of Capitalism”. Bogen udvikler og udvider 

Williamsons’ innovative anvendelse af transaktionsomkostningsteori, og anses for at være et 

af de mest indflydelsesrige værker i relation til transaktionsomkostningsteori. 

 

Teorien er god til at beskrive formen og indholdet af den retlige regulering af transaktioner, 

hvorfor teorien netop søges anvendt i denne afhandling. Teorien skal her bruges til at besvare 

spørgsmål om, der er sammenhæng mellem en given transaktionstype og den dertilhørende 

kontraktform.207 

 

Transaktionsomkostningsteorien beskæftiger sig med de omkostninger, som parterne skal 

afholde ved en handel. Her sondres der mellem omkostninger der er forbundet med perioden 

der løber op til kontraktindgåelsen (ex-ante omkostninger) og omkostninger, der relaterer sig 

                                                
207 Elm-Larsen, Rolf (2013). Forvaltningsrevision. Begreb, teori og proces. Side 164.  
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til perioden efter kontraktindgåelsen (ex post-omkostninger). Selvom man adskiller de to 

former for omkostninger fra hinanden, er de tæt forbundet, da en lav grad af ex ante 

omkostninger tilsvarende medfører en øget grad af ex post omkostninger og omvendt.208 

 

Teorien tager udgangspunkt i to grundlæggende aktør-forudsætninger. Den første forudsætning 

er, at aktørerne er begrænset rationelle. Den anden forudsætning er, aktørerne har en 

opportunistisk adfærd. At aktørerne er begrænset rationelle refererer til det faktum, at individet 

har begrænset hukommelse og begrænset kognitiv kapacitet. Det betyder, at man ikke kan tage 

højde for alle fremtidige situationer - uanset hvor vidende man er.209 Heri ligger blandt andet, 

at man aldrig ved, hvordan ens konkurrenter vil reagere. At aktørerne har en opportunistisk 

adfærd henviser til, at aktørerne må forventes at ville forfølge egne interesser og mål gennem 

en opportunistisk adfærd.210 Williamsons teori forudsætter ikke, at samtlige aktører med garanti 

vil agere opportunistisk, men slår blot fast, at en aktørs eventuelle opportunistiske adfærd ikke 

kan identificeres på forhånd (ex ante). En opportunistisk adfærd hænger således sammen med 

kravet om rationalitet forstået på den måde, at aktørerne vil handle på en sådan måde at deres 

egennytte maksimeres. 

 

Ifølge Williamsons’ transaktionsomkostningsteori varierer graden af transaktionsomkostninger 

i forhold til tre aspekter: aktivspecificitet, usikkerhed og frekvens. Af de tre er aktivspecificitet 

den vigtigste, men de to andre spiller også en afgørende rolle. 

8.3.2.1 Aktivspecificitet  

Aktivspecificitet er egenarten af den ressource, der er genstand for transaktionen.211 Når man 

vurderer graden af aktivspecificitet, vil man se på, om den pågældende investering kan/skal 

bruges til et specielt formål, frem for et generelt formål. Kobles dette sammen med 

problemstillingen i denne opgave, vil aktivspecificitet være forbundet med de investeringer, 

man gør i forbindelse med indgåelsen/godkendelsen af en fusion. Graden af aktivspecificitet 

vil stige, såfremt der er tale om investeringer til specielle formål. 

 

Fusioner er unikke og indholdet af sådanne transaktioner varierer fra fusion til fusion. 

Overordnet set er fusionsprocessen præget af mange ex-ante omkostninger. Dette i form af, at 

                                                
208 Williamson E. Oliver (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Side 20.  
209 Williamson E. Oliver (1985). Side 45.  
210 Williamson E. Oliver (1985). Side 47.   
211 Elm-Larsen, Rolf (2013). Side 164.   
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virksomheder som ønsker at fusionere, er pålagt et stort forberedende arbejde. Først og 

fremmest skal det undersøges, om parterne ønsker at fusionere. Dette kræver blandt andet 

udarbejdelse af due-diligence undersøgelse. Ved transnationale fusioner er der endvidere 

mange yderligere omkostninger tilknyttet selve processen omkring at få fusionen godkendt. 

Grundet den øgede regulering ved transnationale fusioner, kræves det af virksomhederne, at 

disse sætter sig grundigt ind i den materielle lovgivning i alle de lande, hvor fusionen skal 

anmeldes. For at kunne vurdere hvilken form for anmeldelsespligt der foreligger, skal parterne 

indsamle relevante oplysninger og dokumenter. Denne proces kræver en betydelig investering 

af både tid og andre ressourcer. Jo flere lande der er involveret -  des mere omfattende og 

ressourcekrævende er processen. Myndighederne er også  pålagt en række 

transaktionsomkostninger i forbindelse med vurderingen af anmeldelsespligtige fusioner. Selv 

om disse omkostninger i sidste ende finansieres af skatteyderne eller af parterne via 

anmeldelsesgebyrer, opkræves disse omkostninger i første omgang direkte af 

tilsynsmyndighederne.  

 

Alle ovennævnte omkostninger (investeringer) relaterer sig til et specielt formål, da fusioner 

som sagt er unikke. Dette betyder, at graden af aktivspecificitet er høj. 

8.3.2.2 Usikkerhed  

Når graden af usikkerhed skal vurderes, ser man især på, om aktøren har kendskab til 

sandsynlighedsfordelingen. Som denne opgave tidligere har vist, er der stor usikkerhed 

forbundet med indgåelsen af transnationale fusioner. Dette skyldes ikke mindst, at fusioner 

betragtes forskelligt - alt afhængigt af hvilket lands myndighed der vurderer. Virksomhederne 

er, som nævnt ovenfor, nødt til at sætte sig grundigt ind i lovgivningen. Der er imidlertid ikke 

blot tale om en gennemlæsning af de pågældende love. Det kræves derimod, at virksomhederne 

forsøger at forudse, hvordan lovene anvendes. Dette kan være en tung opgave at løfte - især set 

i lyset af, at forskellige lande tolker (og anvender) deres tilnærmelsesvis ensartede regler 

forskelligt. Det betyder, at selvom lovene måske ordmæssigt lyder ens, så er det ikke 

ensbetydende med, at de anvendes på samme måde. Virksomhederne er derfor nødsaget til at 

afsætte ressourcer til at foretage markedsundersøgelser i relation til relevant lovgivning Dette 

udgør i sig selv en stor omkostning for virksomheden. Vigtigheden af sådanne 

markedsundersøgelser kom til udtryk i den juridiske analyse, hvor det blev vist hvordan EU og 

USA trods nærmest enslydende fusionslovgivninger, alligevel fortolker og anvender 

lovgivningen forskelligt. 
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8.3.2.3 Frekvensen af transaktionerne 

Frekvensen af transaktioner er hyppigheden af identiske transaktioner.212 Frekvens henviser 

dermed til, hvor hyppigt en transaktion af samme slags vil blive gennemført. Som anført 

ovenfor anses transnationale fusioner for at være unikke og frekvensen af “identiske 

transaktioner” er dermed lig 0, hvorfor omkostningerne anses for at være tunge. Der er dermed 

ingen frekvensbesparelser at hente i forbindelse med fusioner.  

8.3.2.4 Konklusion på transaktionsomkostningsteori  

Ovenstående identifikation af graden af henholdsvis: aktivspecificitet, usikkerhed og frekvens 

har vist, at der er mange transaktionsomkostninger forbundet med den nuværende måde at 

regulere fusioner på. Det blev vist, at der for virksomheder som ønsker at fusionere, er en 

overvægt af ex-ante omkostninger. For virksomhederne er der mange omkostninger forbundet 

med dels, at forberede transaktionen parterne imellem og dels, at anmelde den foreliggende 

fusion for den/de relevant(e) myndigheder. Omkostningerne stiger i takt med, at flere 

meddelelser er påkrævet grundet fusionens transnationale karakter. Tilsvarende er de 

respektive myndigheder også pålagt betydelige omkostninger i forbindelse med vurderingen af 

anmeldte fusioner. I sidste ende vil disse omkostninger ramme forbrugerne. Dette sker blandt 

andet gennem: allokering af skat med henblik på at finansiere driften af de pågældende 

myndigheder, forhøjede produktpriser og ved tilfælde af overregulering hvor 

konkurrencedygtige fusioner går tabt samt tilfælde af underregulering, hvor 

konkurrencebegrænsende fusioner bliver godkendt. Omvendt er tilstedeværelsen af ex-post 

omkostninger minimal sammenlignet med ex-ante omkostningerne. Dette skyldes, at der ikke 

er nogen betydelige omkostninger forbundet med selve håndhævelsen af fusionen. De ex-post 

omkostninger der er forbundet med fusioner, er oftest af intern karakter i forbindelse med 

integrationen af de to fusionerende virksomheder. Der er i denne forbindelse tale om en tung 

omkostning for de involverede parter, men det er ikke denne omkostning, der søges 

formindsket i denne analyse. Det er derimod de øgede transaktionsomkostninger, der opstår i 

forbindelse med transnationale fusioner, som er genstand for den fortsatte analyse. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående fremgår det tydeligt, at den nuværende måde at regulere 

transnationale fusioner på, medfører øgede transaktionsomkostninger. Set ud fra et 

samfundsmæssigt perspektiv, har dette en negativ konsekvens, da omkostningerne som oftest 

vil blive overført til forbrugeren, som derved lider tab. Reguleringen på området bør derfor 

                                                
212 Elm-Larsen, Rolf (2013). Side 164.  
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stræbe efter at skabe løsninger, som kan være med til at reducere graden af 

transaktionsomkostninger. Dette kan blandt andet gøres ved at skabe større harmoni i 

lovgivningen, således at graden af usikkerhed på markedet minimeres. Ligeledes kan 

konsekvenserne ved, at national lovgivning anvendes på internationale anliggender diskuteres. 

Når national lov anvendes på internationale anliggende, har myndighederne mulighed for at 

udvise en adfærd, som kan sammenlignes med Williamsons opportunistiske adfærd. Således 

kan spørgsmålet om, hvem der må fusionere med hvem, nemt blive til et spørgsmål om politisk 

opportunisme, hvilket taler for en styrket international konkurrencepolitik. 

 

Som afslutning på afsnittet om transaktionsomkostninger bør det bemærkes, at en af 

forudsætningerne for markedsformen “fuldkommen konkurrence” er, at der ikke foreligger 

nogle transaktionsomkostninger. Ovenstående afsnit har imidlertid vist, at dette er en 

virkelighedsfjern antagelse. Transaktionsomkostninger opstår ved markedstransaktionen 

mellem uafhængige aktører, fordi markedet ikke fungerer friktionsløst, som det ellers 

forudsættes under fuldkommen konkurrence.213 Reguleringen på området for fusioner bør 

derfor tage højde for tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger og søge at formindske 

graden af disse - til gavn for samfundet. 

8.3.3 Forbrugerbeskyttelse som formål med lovgivningen 

Den integrerede analyse har indtil videre fundet, at man ved reguleringen af markedet for 

transnationale fusioner bør iagttage tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger og gennem 

en effektiv regulering forsøge at reducere disse til gavn for samfundet som helhed.  

  

Selvom forbrugerhensynet ikke tidligere er blevet formuleret som et selvstændigt element i den 

overordnede målsætning for konkurrencelovgivningen, er der mange udsagn, der tyder på, at 

den EU-retlige fusionslovgivning i høj grad handler om at sikre forbrugernes velfærd. 

  

Vicepræsident Joaquín Almunis sagde i en tale kort efter, at han blev udnævnt til kommissær 

med ansvar for konkurrencepolitikken, at:  

 

                                                
213 Elm-Larsen, Rolf (2013). Side 163.  
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“[a]ll of us here today know very well what our ultimate objective is: Competition policy is a 
tool at the service of consumers. Consumer welfare is at the heart of our policy and its 

achievement drives our priorities and guides our decisions”214 

  

Foruden ovenstående fremgår forbrugerbegrebet også af en række officielle dokumenter 

herunder præambel (29) i EUMR: 

  

“Det er muligt, at de effektivitetsgevinster, der opnås som følge af en fusion, udligner de 
virkninger for konkurrencen og specielt den potentielle skade for forbrugerne, som ellers 

ville optræde, og at fusionen derfor ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt inden 
for fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, navnlig som følge af skabelsen eller 

styrkelsen af en dominerende stilling.” 
  

Tilsvarende fremgår det af retningslinjerne for horisontale fusioner at: 

  

”Effektiv konkurrence medfører fordele for forbrugerne i form af lave priser, 
kvalitetsprodukter, et bredt udbud af varer og tjenesteydelser samt innovation. Gennem 

fusionskontrollen forhindrer Kommissionen fusioner, der sandsynligvis ville afskære 
forbrugerne fra at opnå disse fordele gennem en betydelig forøgelse af virksomhedernes 

markedsmagt.”215 
  

På baggrund af ovenstående kan det med rette lægges til grund, at man med fusionskontrollen 

blandt andet søger at fremme forbrugervelfærden, og at myndighederne ved deres 

beslutningstagen blandt andet bør have forbrugerens velfærd for øje. 

  

Det kan imidlertid diskuteres, hvorvidt (og hvordan) forbrugerhensynet faktisk søges 

inddraget, når konkurrencemyndighederne udøver deres skønsbeføjelse i forbindelse med 

vurderingen af fusioner. Hvad ligger der egentlig i ”forbrugervelfærd”? Og har forbrugerne 

overhovedet brug for beskyttelse? 

  

                                                
214 Joaquín Almunia, Competition and consumers: the future of EU competition policy, speech at European 
Competition Day, Madrid, 12 May 2010.  
215 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03). Betragtning 8.  
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Den gængse opfattelse er, at en høj grad af markedskoncentration har en skadende effekt for 

forbrugerne. Dette skyldes dels, en formodning om, at et begrænset antal markedsaktører vil 

medføre stigende priser for forbrugerne og dels en antagelse om, at forbrugerne er bedre stillet 

på et marked med mange udbydere, idet paletten af produkter herved kommer til at favne så 

bredt som muligt. Den økonomiske analyse har allerede berørt påstanden om, at en højere 

markedskoncentration uundgåeligt vil medføre øgede priser, og har tilsvarende argumenteret 

for de fordele, der kan være forbundet med et mere koncentreret marked. Analysen kom frem 

til, at store virksomheder har et større incitament til at innovere end virksomheder under 

fuldkommen konkurrence har. Dette blev støttet på Schumpeters teori. Det kommende afsnit 

vil afdække argumentet om, at forbrugerne er bedre stillet, når der er flere produkter på 

markedet at vælge imellem, og vil derudover diskutere, hvad man bør lægge i begrebet 

”forbrugervelfærd”. 

 

I relation til den komparative analyse af henholdsvis EU-retlig og amerikansk konkurrenceret, 

bør det bemærkes, at koncentrerede markeder især er et af de anliggender, som betragtes 

forskelligt inden for de to pågældende jurisdiktioner. Hvor man i EU i høj grad tilstræber 

markeder med mange aktører, ser man i USA en større tendens til at godkende fusioner, der 

medfører en øget markedskoncentration. Man anskuer dermed store virksomheder anderledes, 

end man gør i EU, og tillægger dermed de fordele, som store virksomheder medfører for 

samfundet stor vægt, frem for kun at fokusere på potentielle risici. 

 

Joseph Simons, formand for U.S. Federal Trade Commission, har blandt andet udtalt: “big is 
not necessarily bad… Oftentimes companies get big because they are successful with the 
customer. They offer good service at low price and that’s a good thing and we don’t want to 
interfere with that.”216 
  
Ovenstående vidner om en amerikansk tilgang til fusioner, hvor man i højere grad lader til at 

anerkende det faktum, at virksomheders vækst ofte er tæt forbundet med forbrugertilfredshed. 

Man kan ud fra dette argumentere for, at man i forbindelse med vurderingen af fusioner – set i 

lyset af en målsætning om at fremme forbrugervelfærd – ikke altid skal lade sig skræmme af 

store virksomheder. 

 

                                                
216 Joseph Simons speech at his senate confirmation hearing.  
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I mange tilfælde hvor virksomheder fusionerer, vil man opleve, at virksomheden bliver mere 

produktiv og dermed prissætter lavere. Dette medfører, at virksomheden vinder en stor 

markedsandel, hvilket bør betragtes som et succeskriterium for konkurrencen fremfor dens 

fiasko. Når virksomheder bruger information og avancerede algoritmer til at levere de bedste 

software produkter- og tjenester og som resultat heraf bliver markedsledere, bør dette på samme 

måde betragtes som en triumf for kapitalmarkedet - og ikke et tegn på dets død. 

  

Det kan endvidere diskutere om verden, som den fungerer i dag, favoriserer store 

virksomheder. Som tidligere nævnt tilstræber EU et marked kendetegnet ved fuldkommen 

konkurrence, da mange aktører tilsvarende medfører et bredere produktsortiment, hvilket anses 

for at være godt for forbrugeren. Det kan imidlertid diskuteres om et marked med mange 

produkter, altid er det bedste for forbrugeren. Betragtes situationen fra et anderledes perspektiv, 

vil man finde, at et marked med få aktører også kan skabe forbrugerfordele fx i form af 

bekvemmelighed for forbrugeren. Her kan Microsoft passende anvendes som eksempel. 

Microsoft er et verdensdominerende softwarefirma og i 2019 besidder virksomheden en 

markedsandel på 75.47% af det samlede marked for operativsystemer til PC.217 Det faktum at 

så stor en andel af verdens befolkning anvender det samme styresystem gør, at computere i 

hele verden (så at sige) taler det samme sprog. Hvis antallet af brugere som anvender Microsoft 

Windows som operativsystem på deres PC, i stedet skulle fordeles ud på 5 eller måske endda 

10 udbydere, med hvert deres styresystem, som ikke taler sammen sprog, så ville ikke mindst 

den internationale handel blive besværliggjort. Eksistensen af dominerende virksomheder har 

således en række fordele for forbrugerne; blandt andet bekvemmelighed. Samme princip gør 

sig gældende med Facebook. At verdens befolkning mødes på én samlet platform som 

Facebook, frem for at være spredt ud over 10 digitale platforme må antages at være i 

forbrugerens interesse, da det alt andet lige gør kommunikationen noget nemmere. Det er 

dermed ikke sagt, at konkurrencemyndighederne ikke bør holde øje med dominerende 

virksomheder og deres ageren - denne analyse forsøger blot at kaste lys over begrebet 

”forbrugervelfærd” og at nuancere det perspektiv, man hidtil primært har anskuet tingene ud 

fra - nemlig pris og produktion. 

  

Inden for rammerne af EU – og i forlængelse af ovenstående - kan man argumentere for, at 

Kommissionen er fortaler for en ”smal” forbrugerbeskyttelse. Aftaler mellem virksomheder 

                                                
217 https://www.statista.com/statistics/218089/global-market-share-of-windows-
7/?fbclid=IwAR061obwv2rMtrOe14ROztiulAz7UWbeRu6flPG5AKYhgH8pNZyyS_S-ggU 
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som fører til prisstigninger, en begrænsning i produktionen (kvantitet, kvalitet eller 

rækkevidde) eller, som medfører en begrænsning af innovation er forbudte, da de anses for at 

have en skadende effekt på forbrugernes velfærd. Andre interesser falder derimod uden for 

anvendelsesområdet. Dette skaber en spænding mellem værdien af forbrugervelfærd og andre 

samfundsmæssige værdier.218 Ved ”andre interesser” forstås fordele, som enten ikke er direkte 

medtaget i forbrugerens velfærdsstandard, eller som ikke kan beregnes økonomisk. 

  

Ovenstående to eksempler vedrørende henholdsvis Microsoft og Facebook vidner om, at 

Kommissionen anvender en relativt ”smal” forbrugerbeskyttelse, hvor der i høj grad fokuseres 

på virksomhedernes prissætning og udvalget af produkter. Denne analyse taler imidlertid for, 

at forbrugerbeskyttelse langt fra kan betragtes så sort og hvidt, og at andre relevante faktorer 

bør inddrages. 

 

Fra et juridisk perspektiv er det et spørgsmål om, hvor smalt eller bredt forbrugerfordele bør 

fortolkes.219 Det kan således diskuteres om forbrugervelfærden bør vurderes ud fra en bredere 

standard, således at forbrugerne ikke kun ses som passive købere af varer og tjenesteydelser, 

der kun er interesserede i prisen på produktet. Forbrugeres interesser er bredere og indeholder 

f.eks. forhold som privatlivets fred, indflydelse på job, løn og den politiske magt.220 

 

Som tidligere berørt i den økonomiske analyse, er forbrugernes data blevet en ny form for 

valuta for mange af verdens største virksomheder. I den forbindelse har der været behov for 

nye regler på området for behandling og opbevaring af persondata i EU, hvorfor den nye 

persondataforordning trådte i kraft d. 25. maj 2018.221 Forbrugernes ret til privatliv samt retten 

til at råde over egen personlig data, er således blevet en kerneværdi i mange forbrugeres liv. 

Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at der i forbrugerhensynet også tages hensyn til  

privatlivets fred. 

 

Et andet aspekt man bør inddrage ved vurderingen af forbrugervelfærd, omhandler 

virksomheders kapacitet til at ansætte/afskedige personale. En undersøgelse lavet af United 

                                                
218 Claassen, Rutger & Gerbrandy, Anna (2016). Rethinking European Competition Law: From a Consumer 
Welfare to a Capability Approach. Side 2.  
219 Nowag, Julian (2016). Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws. First Edition. 
Oxford Studies in European Law. Side 232.  
220 https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_comments/2018/08/ftc-2018-0048-d-0062-155233.pdf  
221 Databeskyttelsesforordningen. En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af 
personoplysninger. Oktober 2017. Side 19.  
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State Department of Labor omkring det amerikanske arbejdsmarked i år 2018 viste, at 

arbejdstagere i store virksomheder i gennemsnit tjener 54% mere end arbejdstagere i små 

virksomheder.222 Oven i den højere løn tilbyder store virksomheder, med mere end 500 ansatte, 

deres medarbejdere 2,5 gange mere betalt løn under fravær og forsikringsfordele og tilbyder 

yderligere 3,9 gange mere i pensionsydelser end virksomheder med mindre end 100 ansatte. 

Derudover er store virksomheder mere tilbøjelige til at være en del af et forbund og ansætte en 

større andel af kvinder og minoriteter.223 Disse er alle fordele, som skaber mere sikkerhed og 

stabilitet for arbejdstageren. Det er i forbrugernes interesse, at der findes stabile job med god 

løn. Der kan således argumenteres for at der i hensynet til forbrugerbeskyttelsen i 

fusionsvurderingen, bør inddrages faktorer så som skabelsen af flere stabile og godt betalte job. 

Yderligere er dette et argument for, at fusioner som skaber store dominerende virksomheder, 

skaber effektivitetsgevinster til fordel for forbrugerne. 

 

Det kan dog frygtes at en bredere definition af forbrugerhensynet, vil åbne op for en større 

usikkerhed omkring reglerne. Dette blandt andet fordi der vil blive lagt vægt på ikke 

kvantificerbare økonomiske parametre. Det kan således være svært at bevise og argumentere 

for, at ikke-omkostningsbaserede effektivitetsgevinster medfører økonomiske fordele. Det kan 

i denne forbindelse diskuteres, om en bredere definition, som giver større mulighed for at vælge 

mellem forbruger-effektivitetsgevinster, vil forårsage et større skøn og i den forbindelse en 

større risiko for politisk spekulation.224 Forholdet mellem skøn og politisk spekulation vil blive 

diskuteret senere i denne analyse. 

8.3.4 Adgangsbarrierer    

I den økonomiske analyse blev det økonomisk-teoretiske rationale bag konkurrenceretten 

belyst. Det blev slået fast, at de EU-retlige konkurrenceregler bygger på ordoliberalismens 

lære, mens den amerikanske antitrust-lovgivning er blevet udformet under indflydelse fra 

Chicago-skolens teori herunder; troen på et selvregulerende marked.   

  

Formålet med denne del af den integrerede analyse er, at belyse et af de grundlæggende 

elementer som spiller ind ved vurderingen af fusioner, nemlig eksistensen af adgangsbarrierer. 

Hvorvidt man er fortaler for eller modstander af et reguleret marked, afhænger i høj grad af, 

hvordan man betragter adgangsbarrierer. Tilstedeværelsen af adgangsbarrierer vil ofte anses 

                                                
222 https://www.bls.gov/news.release/ecec.t08.htm  
223 https://www.bls.gov/news.release/ecec.t08.htm  
224 https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_comments/2018/08/ftc-2018-0048-d-0031-151020.pdf  



 
 

84 

for at udgøre ”markedsfejl” og derfor noget, som et marked skal korrigeres for. I EU defineres 

adgangsbarrierer bredt, og man mener dermed ofte at kunne identificere eksistensen af disse. 

Man mener derfor, at markedet har brug for regulering således, at man kan korrigere for disse 

markedsfejl. Inden for Chicago-skolens lære, mener man omvendt, at adgangsbarrierer er et 

resultat af offentlig indgriben, hvorfor man taler for et dereguleret marked. Det er vigtigt at slå 

fast, at dette ikke betyder, at man i USA mener at markedet ikke skal reguleres overhovedet, 

men man går generelt ind for mindre statslig indgriben end man gør i EU. 

  

En forudsætning for at virksomheder kan konkurrere på et marked er, at der er adgang til 

markedet. Markedsadgang anses således for at være den vigtigste determinant for 

konkurrencen og markedsøkonomien. Udgangspunktet er, at en fri adgang til markedet skaber 

et godt grundlag for at løse eventuelle konkurrenceretlige problemer.225 

  

Adgangsbarrierer har været genstand for debat i årevis, og det er stadig ikke lykkedes at finde 

en endegyldig definition på begrebet. Nogle forskere har argumenteret for, at en hindring ikke 

er en adgangsbarriere – hvis de etablerede virksomheder allerede stod over for den pågældende 

hindring, da de selv tiltrådte markedet. Andre hævder, at en adgangsbarriere er noget, der 

forhindrer virksomheder i at bevæge sig ind på et nyt marked, og som har til følge at mindske 

eller begrænse konkurrencen. Det faktum at adgangsbarrierer defineres forskelligt, skaber 

forvirring på markedet, og medfører at lovgivningen bliver fejlbehæftet og tvetydig.226 

  

Adgangsbarrierer er et vigtigt analyseværktøj når formålet er, at forhindre dominerende 

virksomheder i at forstyrre konkurrencen, og anerkendes som en gyldig analysemetode ved 

vurderingen af konkurrencebegrænsninger. Adgangsbarrierer er således anført i 

fusionsforordningen som en metode til at vurdere fusioner, og har været anvendt i retsafgørelser 

vedrørende misbrug af dominerende stilling.227 

  

Det er nødvendigt, at overveje adgangsbarrierer når der analyseres på de sandsynlige 

konkurrencemæssige virkninger, en fusioner kan forventes at medføre. Hvis en fusion vil øge 

markedskoncentrationen til et punkt, hvor en konkurrencemyndighed er bekymret over 

fusionens mulige konkurrencebegrænsende virkninger, spiller adgangsbarrierer en væsentlig 

                                                
225Koktvedgaard, Mogens. & Heide-Jørgensen, Caroline (2005). Lærebog i konkurrenceret. Side 195.  
226 OECD, Organisation for economic co-operation and development. Policy Brief. Competition and Barriers to 
Entry. January 2007.   
227 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 
Artikel 2, stk. 1, litra b.  



 
 

85 

rolle, da konkurrencen ikke vil blive reduceret, såfremt nye virksomheder hurtigt og nemt kan 

tiltræde og fratræde det pågældende marked. Såfremt en konkurrencemyndighed vil blokere en 

fusion, vil den dermed søge at bevise, at fusionen vil medføre adgangsbarrierer på markedet, 

som gør det umuligt for nye virksomheder at til- og fratræde markedet hurtigt og nemt. 

Tilsvarende er det nødvendigt at kunne fremlægge bevis for, at der foreligger væsentlige 

adgangsbarrierer, såfremt målet er at bevise, at en høj markedsandel automatisk vil blive omsat 

til markedsstyrke i form af monopol og misbrug af dominerende stilling.228 

  

Nogle af de omstændigheder der udgør adgangsbarrierer, kan antages at være af enten 

strukturel eller strategisk karakter.229 

  

Strukturelle adgangsbarrierer har mere at gøre med grundlæggende industrielle forhold såsom 

omkostninger og efterspørgsel – end med taktiske handlinger på markedet foretaget af 

etablerede virksomheder. Strukturelle adgangsbarrierer opstår, for eksempel på baggrund af 

forhold som stordriftsfordele og netværkseffekter. Der kan eksempelvis på et givent marked 

allerede være etableret store og gode erhvervsforetagender, der i kraft af deres markedsposition 

hindrer nye aktørers indtrængen. Dette vel at mærke uden man i nogen henseende kan gøre 

gældende, at de misbruger deres magt gennem urimelige priser, aftaler eller lignende. De 

stordriftsfordele som veletablerede virksomheder besidder, kan være vanskelige for nye 

virksomheder at opnå. Dog bør det lægges til grund, at ingen burde bebrejde en leverandør, at 

markedet sætter pris på hans produkter, og at aftagerne som oftest har en høj mærkeloyalitet.230 
Nogle gange er det muligt at kvantificere disse slags barrierer, da det på forhånd er kendt, hvor 

meget det f.eks. vil koste at bygge en maskine/bygning eller købe de nødvendige input. Man 

kan argumentere for, at de strukturelle adgangsbarrierer, ikke uden videre hverken kan eller 

skal bortskaffes. Det ligger desuden normalt uden for de konkurrenceretlige normers 

rækkevidde at bortskaffe disse og lignende adgangsbarrierer. 

  

Strategiske adgangsbarrierer er derimod skabt bevidst af etablerede virksomheder og 

formentlig med det formål at forhindre nye aktørers indtræden på markedet. Disse hindringer 

opstår blandt andet på baggrund af eksklusivaftaler. Strategiske barrierer er ofte væsentligt 

vanskeligere at måle end strukturelle barrierer. Derudover er det ikke altid let at afgøre, om 

strategisk adfærd bør ses som konkurrencefremmende eller konkurrencebegrænsende. Erfaring 

                                                
228 OECD, Organisation for economic co-operation and development. Policy Brief. January 2007.   
229 OECD, Organisation for economic co-operation and development. Policy Brief. January 2007.   
230 Koktvedgaard, Mogens. & Heide-Jørgensen, Caroline (2005). Side 197.  
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har vist, at en vis strategisk adfærd kan være designet til at modvirke konkurrence ved at hæve 

eller skabe adgangsbarrierer med henblik på at opretholde markedsandele. I andre tilfælde kan 

strategisk adfærd - som ikke er designet til at hæve adgangsbarriererne imidlertid medføre en 

bevarelse af markedsandel, alene fordi den er effektiv. Konkurrencemyndigheder står dermed 

over for det vanskelige problem, at skulle afgøre hvilken adfærd der er konkurrencefremmende 

og hvilken der er konkurrencebegrænsende, når begge former for adfærd vil øge 

adgangsbarriererne. 

  

Formålet med afsnittet var, at belyse de problematikker, som en forskellig tilgang til 

adgangsbarrierer medfører for reguleringen af transnationale fusioner. Den juridiske analyse 

har peget på flere eksempler på sager, som på trods af deres sammenlignelige karakter, blev 

vurderet forskelligt i henholdsvis EU og USA. Derudover kom den juridiske analysen også 

med eksempler på specifikke sager, som er blevet vurderet under begge jurisdiktioner, men 

hvor udfaldet er blevet forskelligt (herunder GE/Honeywell-sagen). Med henblik på senere at 

skulle fremsætte retspolitiske løsningsforslag til reguleringen af transnationale fusioner, er 

tanken, at såfremt de to jurisdiktioner (og ideelt alle jurisdiktioner globalt set) kunne tilnærme 

sig hinanden i deres tilgang til adgangsbarrierer, så ville man opleve en større harmoni i den 

internationale lovgivning på området for fusioner. 

  

Ved vurderingen af adgangsbarrierer sondrer man mellem et ”ex-ante” perspektiv og et ”ex-

post perspektiv” afhængig af den konkrete situation. Da denne afhandling omhandler fusioner, 

vil der i nærværende analyse være tale om et ex-ante perspektiv, hvorimod et ex-post perspektiv 

f.eks. ville være relevant ved vurderingen af adgangsbarrierer ved misbrug af dominerende 

stilling. Når adgangsbarrierer skal vurderes ex-ante, skaber det ofte mange konflikter og det 

anses tilmed for at være en vanskelig opgave, da vurderingen indebærer ”et kig ind i 

krystalkuglen”, for at forsøge at vurdere, hvad fremtiden vil bringe. Spørgsmålet bliver i den 

forbindelse, hvor “langt man vil gå”. Som det tidligere er blevet anført, er EU blevet kritiseret 

af de amerikanske konkurrencemyndigheder for at foretage spekulative forudsigelser. USA 

viser i den forbindelse mere tillid til markedet ved at anvende en “vent-og-se” tilgang, når de 

potentielle skadelige effekter ligger så langt ude i fremtiden, at man med næppe kan sige noget 

definitivt om dem. 
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Det følgende afsnit vil afdække henholdsvis den EU-retlige tilgang til adgangsbarrierer – og 

det tilsvarende bagvedliggende økonomiske rationale, og vil derefter sammenligne denne 

tilgang til den, der anvendes inden for den amerikanske antitrust-lovgivning. 

8.3.4.1 EU og adgangsbarrierer 

Fusioner reguleres inden for EU i fusionsforordningen (EUMR), hvor formålet er at opretholde 

en uforstyrret konkurrence på et åbent marked. Opretholdelsen af en effektiv konkurrence 

omfatter beskyttelse mod begrænsende faktorer. Formålet med EUMR er derfor blandt andet, 

at myndighederne skal kunne overvåge og regulere ændringer i markedsstrukturen.231 Når en 

fusion vurderes, pålægges Kommissionen dermed at undersøge markedsstillingen for de 

involverede virksomheder. Dette både med hensyn til deres økonomiske og deres finansielle 

styrke, men også med henblik på adgangsbarrierer. 

  

Kommissionen har i sine retningslinjer for horisontale fusioner232 uddybet sin opfattelse af, 

hvad der udgør adgangsbarrierer i relation til fusionsanalysen. Heraf fremgår det, at for at 

virksomhedstilgang kan anses for at lægge et tilstrækkeligt konkurrencemæssigt pres på 

fusionsparterne, skal den være sandsynlig, rettidig og tilstrækkelig til at forhindre eller imødegå 

fusionens potentielle konkurrencebegrænsende virkninger.233 

  

Adgangsbarrierer anses ifølge retningslinjerne for at bestå af juridiske og tekniske fordele, 

adgang til væsentlige faciliteter, naturressourcer, innovation og R&D samt etablerede 

positioner på markedet.234 Ud fra dette virker det rimeligt at sige, at omfanget af hvad der udgør 

adgangsbarrierer i Kommissionens øjne, favner meget bredt. Man skal i den forbindelse huske, 

at adgangsbarrierer har været et debatteret koncept blandt økonomer i lang tid. Så meget som 

det er en definition på begrænsede faktorer i relation til markedsstyrke – lige så meget er der 

tale om et politisk synspunkt. Afhængig af hvilken definition man anvender, vil incitamentet 

for konkurrencemyndigheder til at gribe ind enten være vidtrækkende eller ubetydelig. Det er 

derfor vigtigt at huske den grundlæggende økonomiske teori i diskussionen af 

adgangsbarrierer. 

                                                
231 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 
Artikel 2, stk. 1, litra a.  
232 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03).  
233Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03). Betragtning 68.  
234 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03). Betragtning 71.  
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Måden EU betragter og forholder sig til adgangsbarrierer på, har ofte været bragt til debat, og 

er blevet kritiseret af økonomer som Bishop og Walker.  De mener, at Kommissionen anvender 

en for formalistisk tilgang til konkurrenceretten, der tilsyneladende tilsidesætter den 

økonomiske virkelighed.235 Kommissionen har vist en tendens til at anse økonomisk 

effektivitet (såsom stordriftsfordele), for at udgøre en konkurrencebegrænsende faktor. 

Kritikken af Kommissionen har især gået på, at der netop anvendes en for bred og 

interventionistisk tilgang til vurderingen af konkurrencefordrejninger. Dette skyldes, at der 

ifølge kritikken ikke i tilstrækkeligt omfang er anvendt økonomisk teori i forbindelse med 

håndhævelsen af konkurrenceretten.236 Dette vil blive yderligere diskuteret senere i analysen. 

8.3.4.2 USA og adgangsbarrierer 

Som anført i den økonomiske analyse, bygger de amerikanske konkurrenceregler på mange af 

Chicago-skolens overbevisninger. Dette gælder også måden man betragter adgangsbarrierer 

på. Stigler, som er kendt fra Chicago-skolen, har defineret adgangsbarrierer på følgende måde:  

  

“ A barrier to entry may be defined as a cost of producing (at some or every rate of output) 
that must be borne by a firm which seeks to enter the industry but is not borne by firms 

already in the industry”.237 
 
Chicago-skolen hævder, at de fleste af de faktorer, som EU anser for at udgøre 

adgangsbarrierer, i virkeligheden er ”naturlige” (strukturelle) og anfører, at antitrust-

lovgivningen kun bør bekymre sig om de ”kunstige” adgangsbarrierer (artificial entry barriers). 

De naturlige adgangsbarrierer omfatter blandt andet stordriftsfordele og netværkseffekter. 

  

Som tidligere beskrevet i denne afhandling, kan man argumentere for, at de ”naturlige” 

(strukturelle) adgangsbarrierer blot er en del af markedsøkonomien, og at de ikke har til formål 

at fordreje eller hindre konkurrencen, hvorfor man bør være varsom med regulering. Men som 

det f.eks. ses under EU’s konkurrencepolitik, så ser man ikke kun på objektet, men også på 

virkningen. Naturlige (strukturelle) barrierer har imidlertid sjældent det formål at fordreje eller 

hindre konkurrencen, selvom dette nogle gange kan blive effekten. Spørgsmålet bliver dermed, 

hvorvidt der er brug for indgriben fra konkurrencemyndighederne, når det drejer sig om de 

naturlige adgangsbarrierer. 

                                                
235 S. Bishop & M. Walker (2010). The Economics of EC Competition Law. Side 5-002 til 5-005. 
236 S. Bishop & M. Walker (2010). The Economics of EC Competition Law. Side 5-002 til 5-005.  
237 Geroski, Paul, Gilbert J., Richard, & Jacquemin, Alexis (1990). Side 9.  
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 Chicago-skolen hævder, at markedskoncentrationen afspejler de etablerede virksomheders 

differentierede effektivitet, og at de fleste af de vigtige typer adgangsbarrierer skyldes 

begrænsninger i markedsadfærd, som regeringen pålægger markedet.238 Man mener dermed, at 

der findes en sammenhæng mellem markedskoncentration og profit, som ikke skyldes et 

misbrug af en dominerende stilling, men som derimod er et resultat af, at virksomheden har 

været effektiv.239 Dette er en anderledes måde at anskue adgangsbarrierer på, end den tilgang 

man ser i EU. 

  

Stigler har i relation til ovenstående udtalt, at mange former for praksis, der tidligere var tænkt 

skadelige for konkurrencen, faktisk afspejlede en sund konkurrence. Han har desuden fremført 

det synspunkt, at de fordele en etableret virksomhed har over for kommende aktører, i kraft af 

”at have været først”, ikke bør ses som en negativ ting for konkurrencen. Derimod bør disse 

”fordele” betragtes som en passende belønning, som konkurrencen giver den etablerede, som 

havde fremsynet eller heldet til at komme først.240 

 

Chicago-skolen anerkender dermed kun økonomisk effektivitet som et mål for 

konkurrenceretten. Det er ifølge denne skole irrelevant, hvis effektiviteten opnås gennem 

dominerende aktører på markedet.241 Chicago-skolens tilgang er troen på et selvregulerende 

marked, fordi en monopolvirksomhed, som genererer et overskud, forventes at tiltrække nye 

aktører til markedet. Herved elimineres virksomhedens markedsmagt, hvilket der også blev 

redegjort for i den økonomiske analyse.242  

8.3.4.3 Adgangsbarrierer: ”En fremtidig betragtning” 

Ovenstående afsnit giver anledning til en diskussion af, hvordan adgangsbarrierer bør betragtes 

- og hvordan en ensartet fortolkning af disse, kan skabe mere harmoni i den internationale 

regulering af transnationale fusioner. Som det tydeligt er blevet fremhævet, anvender man i EU 

en meget bred definition på adgangsbarrierer. Dette medfører, at EU anser markedet for at bære 

præg af mange “markedsfejl”, og derfor søger at korrigere for disse gennem regulering. 

Omvendt defineres adgangsbarrierer i henhold til Chicago-skolen (og i det væsentligste USA) 

                                                
238 Geroski, Paul, Gilbert J., Richard, & Jacquemin, Alexis (1990). Side 5. 
239 Schmidt, L. & Rittaler, J.B. (2012). A Critical Evaluation of the Chicago School of Antitrust Analysis. 
Studies in Industrial Organization. Side 74.  
240 https://www.justice.gov/archives/atr/responding-developments-economics-and-courts-entry-merger-
guidelines 
241 Chalmers, Damian, Davies, Garets & Monti, Giorgio (2010). European Union Law: Cases and Materials. 
Side 913.  
242 Hovenkamp, Herbert J. (1985). Antitrust Policy After Chicago. Side 227.  
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noget smallere, hvorfor man ikke anerkender tilstedeværelsen af “markedsfejl” i ligeså høj 

grad, og dermed tilstræber et mere dereguleret marked. 

 

Der er tidligere i denne afhandling blevet lagt stor vægt på nogle af de positive aspekter, som 

store virksomheder har for forbrugeren - og samfundet som helhed. Der er blevet argumenteret 

for, at store virksomheder har større kapacitet til at investere i R&D, og at de gennem 

stordriftsfordele har mulighed for at udbyde kvalitetsprodukter til lave priser. Store 

virksomheder har flere andre gode samfundsmæssige effekter i form af eksempelvis 

arbejdspladser og sikkerhed i form af forsikring mv. til arbejdstagerne. Man kan derfor 

diskutere, om den restriktive tilgang til adgangsbarrierer, som man ser i EU, er med til at 

begrænse udviklingen af store virksomheder, og at samfundet går glip af samfundsmæssige 

effektivitetsgevinster. På baggrund heraf taler denne analyse for en løsning, som indebærer en 

smallere definition af adgangsbarrierer. 

8.3.5 Skønsbeføjelsen 

Som det er blevet beskrevet i den juridiske analyse, er Kommissionen ofte blevet kritiseret for 

at bedømme fusioner på et vagt grundlag. Kommissionen er ligeledes blevet kritiseret for at 

lægge uhensigtsmæssig stor vægt på uforudsigelige konkurrencebegrænsende effekter langt 

ude i fremtiden. Kritikken har blandt andet taget udgangspunkt i, at man ikke mener, at 

Kommissionen har ført tilstrækkeligt bevis for deres beslutninger. Usikkerheden omkring 

Kommissionens rolle ved vurderingen af fusioner har rejst vigtige spørgsmål omkring den 

fremtidige udvikling af fusionskontrollen. Skal Kommissionen stræbe efter et neutralt, 

objektivt og regelbundet reguleringssystem, som således kun indebærer et begrænset skøn for 

beslutningstagerne, eller skal embedsmænd overlades en vis grad af fleksibilitet, når de træffer 

fusionsbeslutninger? 

8.3.5.1 Generelt om Kommissionens kompetencer 

Kommissionen agerer som en selvstændig supranational myndighed. Kommissionen og dens 

medlemmer er dermed adskilt fra de regeringer som valgte den, og Kommissionen skal således 

repræsentere og opretholde EU’s interesser.243 Dette præciseres i TEU artikel 17, stk. 1, hvoraf 

følgende fremgår: 

 

                                                
243 http://studiolegalepaolini.com/language/it/the-european-commissions-margin-of-discretion/  
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”Kommissionen fremmer Unionens almene interesser og tager passende initiativer med 
henblik herpå”. 

 

Kommissionen har kompetencen til at vurdere virksomheders anmodninger om fusion. I 

Kommissionens virke - og således også i forbindelse med håndhævelsen af EUMR - skal 

Kommissionen opretholde Unionens almene interesser. Kommissionen er i forbindelse med 

dens vurdering af fusioner, blevet kritiseret for at handle opportunistisk. Men er det muligt for 

Kommissionen at lægge vægt på EU-retlige opportunistiske aspekter og hvor går grænsen 

mellem at fremme EU’s interesser og handle opportunistisk? 

 

8.3.5.2 Generelt om skønsbeføjelsen 

Det er nærmest umuligt at udforme en lov, som tager højde for alle scenarier. 

Fusionsforordningens præambel 6 lyder: 

  

”...I overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincipperne i traktatens artikel 5 
indeholder denne forordning kun det mindste mål af bestemmelser, der er nødvendige for at 

nå målet, som er at sikre, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes, i 
overensstemmelse med princippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence.”244  

 

Det kan af præamblen udledes, at lovgivningen skal være proportional, hvilket indebærer, at 

der ikke må laves regler, som går ud over målet med loven. Hvis loven i et forsøg på at 

inkorporere alle scenarier og former for fusioner, udformes således, at den er for omfattende, 

vil man kunne risikere, at der blokeres for fusioner, som skulle have været godkendt. Hvis 

lovgivningen bliver for specifik, risikerer man, at komme til at regulere forskellige situationer 

ens, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Fusioner er komplekse størrelser og netop derfor er der 

brug for en lovgivning, som giver plads til, at forskellige situationer vurderes forskelligt. Netop 

derfor er Kommissionen tildelt et skøn ved vurderingen af fusioner. Fusionslovgivningen er 

derfor opbygget således, at den kun indeholder de mindste mål af bestemmelser, der er 

nødvendige, hvilket medfører, at det er nødvendigt at overlade et vis skøn til administratorerne 

af lovgivningen. 

  

                                                
244 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser  



 
 

92 

Et skøn gør det muligt for lovgiver at tage højde for forskellige faktorer og scenarier, som kan 

variere fra sag til sag. Fusionslovgivningen skal kunne benyttes i forbindelse med vurderingen 

af mange forskellige slags virksomheder og markeder. Fusioner er således en kompleks 

størrelse, hvorfor der er brug for en lovgivning, som giver plads til, at forskellige situationer 

vurderes forskelligt. Inkorporering af et skøn i fusionslovgivningen er således nødvendigt, for 

at kunne bedømme en fusion så præcist som muligt. Vurderingen er dermed tilpasset til lige 

netop den konkrete anmeldte fusion. Da retsgrundlaget således ikke fuldt ud normerer 

afgørelsen, vil Kommissionen skulle udfylde reglerne – Kommissionen har således fået 

overladt et skøn.245	

8.3.5.3 Kommissionens skønsbeføjelse 

Det fremgår af Tetra Laval sagen (T-5/02), at de materielle bestemmelser i Forordning nr. 

139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser; navnlig dens artikel 2, 

tillægger Kommissionen et vist skøn, herunder for så vidt angår økonomiske vurderinger.246 Et 

skøn er nødvendigt for at vurdere fusioner fra sag til sag. Fordi omstændighederne i fusioner 

ofte er idiosynkratiske247, er de standarder som konkurrencemyndighederne anvender meget 

fleksible. Det giver konkurrencemyndighederne mulighed for at udføre individualiserede 

fusionsspecifikke analyser.248 

  

I Tetra-laval sagen249 forholdte EU-Domstolen sig til skønnet og anerkendte, at der i loven er 

et indbygget skøn. I præmis 39 fremgår følgende: 

  

” ..the Court recognises that the Commission has a margin of discretion with regard to 
economic matters..” 

 

EU-domstolen har således i dommen anerkendt, at lovgivningen indebar visse skønsbeføjelser, 

især med hensyn til anmeldelser der indebar økonomiske vurderinger. Ved bedømmelsen af 

fusioner ligger skønnet specielt i udvælgelsen af økonomisk materiale og teori - og de 

konklusioner der dannes på baggrund heraf. Vurderingen af fusioner er specielt kompliceret, 

                                                
245 Bønsing, Sten (2013). Almindelig Forvaltningsret. Side 300.  
246  Tetra Laval (2002). Sag T-5/02. BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Sagens parter: 
Tetra Laval BV og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Præmis 119.  
247 Særlige kendetegn / træk  
248 L. Nielson, A (2018). The Paradox of Descretionary Competition Law. European Competition and 
Regulatory Law Review, volume 2, issue 3. Side 157.  
249 Tetra Laval (2002). Sag T-5/02. BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Sagens parter: 
Tetra Laval BV og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.  
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da der skal ske en ex-ante vurdering, der indeholder ex-post forudsigelser om fusionens 

potentielle fremtidige konkurrencebegrænsende virkninger. Kommissionen laver således 

prognostiske beslutninger, hvor formodningen er udviklet på baggrund af en kombination af 

information og i høj grad også spekulation. Kommissionen træffer således sin beslutning 

baseret på en virksomheds forventede adfærd. 

8.3.5.4 Politisk spekulation 

Måden Kommissionen udøver sin skønsbeføjelse på, er især blevet kritiseret for at give 

anledning til politisk spekulation. Det frygtes således, at skønnet vil blive anvendt til politisk 

spekulation, såfremt det ikke overvåges.  

  

The Federal Cartel Office President, Dieter Wolf, har udtalt: 

  

“The pressure from day to day politics and interest groups on such decisions is so strong that 
the protection of competitive structures is under constant threat. Politicization implies 

untransparent proceedings in many cases, and this is where the exploitation of vague legal 
terms in competition law sets in. These facilitate political influence being exerted under the 

guise of competition-based reasoning”.250 

  

Skønnet gør det som sagt muligt for Kommissionen at skræddersy deres analyse af fusionen, 

men skønnet gør det også muligt for Kommissionen, at handle på baggrund af forkerte - ikke 

objektive - interesser. Transnationale fusioner frygtes således at blive underlagt opportunistisk 

spekulation i det skøn, der udøves ved bedømmelsen af fusioner. Når national lov anvendes på 

internationale anliggender, vil myndighederne have mulighed for at udvise en adfærd, som kan 

sammenlignes med Williamsons opportunistiske adfærd. Det vil være nemmere at handle 

opportunistisk, hvis der er en stor skønsbeføjelse, da det vil være svært at bevise, at der er 

blevet lagt vægt på ikke objektive faktorer. Således kan et spørgsmål om, hvem der må 

fusionere med hvem, hurtigt blive til et spørgsmål om politisk opportunisme. Når der er et vidt 

skøn, vil det på den anden side også være svært for Kommissionen, at bevise og dermed afvise 

beskyldninger om, at der har været politisk spekulation i bedømmelsen. Dette taler for, at man 

bør gøre rammerne for skønnet mere tydelige og klare. 

  

                                                
250 McGowan, L. and M. Cini (1999). Discretion and Politicization in EU Competition Policy: The Case of 
Merger Control. Side 13.  
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I relation til ovenstående bør det bemærkes, at Kommissionens skønsbeføjelse ikke er 

ubegrænset. Kommissionen skal tage hensyn til alle relevante, retlige og faktiske forhold, som 

de bliver gjort opmærksomme på. Hvis Kommissionen når frem til, at en fusion skal forbydes, 

skal de kunne begrunde denne afgørelse. Denne begrundelse skal være tilstrækkelig præcis og 

detaljeret, således at Domstolen effektivt kan revidere Kommissionens brug af sin 

skønsbeføjelse.251 Hvis Kommissionen vælger at anfægte en fusion, og denne fusion bringes 

for Retten, vil EU-domstolen skulle dømme fusionen. Der vil således ske en kontrol af 

Kommissionens bedømmelse. Det vil dog kun være tilfældet, hvis virksomhederne som nægtes 

at fusionere, vælger at indbringe Kommissionens afgørelse for EU-domstolen. Hvis ikke de 

vælger dette, vil Kommissionens skøn ikke blive kontrolleret af en anden instans, og 

Kommissionens beslutning vil således fortsat gælde. 

8.3.5.5 Tilsyn med skønnet  

De økonomiske analyser og aspekter vil af Kommissionen blive valgt og vurderet ved et 

samarbejde mellem jurister og økonomer. Kommissionen har en bred skønsmæssig beføjelse i 

forhold til valget af og vurderingen af de økonomiske analyser og konsekvenser. Det brede 

skøn kommer især til udtryk ved valget af økonomisk teori, da dette som udgangspunkt ikke 

vil blive efterprøvet af Domstolen - Domstolen vil nemlig som hovedregel ikke påbegynde en 

diskussion af den økonomiske teori, som Kommissionen har valgt at anvende.252 Domstolen 

kritiseres i denne forbindelse for, at være begrænset i dens domstolsprøvelse vedrørende 

vurderingen af de faktiske omstændigheder, da den kun kontrollerer, om der foreligger et 

åbenlyst urigtigt skøn.253 I USA er systemet indrettet på en sådan måde, at en blokering af en 

fusion altid skal godkendes af en Domstol. Der bliver dermed i højere grad ført tilsyn med den 

skønsbeføjelse som de amerikanske konkurrencemyndigheder udøver. Man kan i forlængelse 

heraf argumentere for, at man i EU bør tilstræbe en proces, hvorved der udføres mere kontrol 

med Kommissionens skøn ved vurdering af fusioner. 

  

I Tetra-laval sagen254 anerkendte EU-domstolen det indbyggede skøn, men afviste samtidig 

kritikken omkring dens manglende revision af valget af økonomisk teori.  I præmis 39 udtaler 

EU-Domstolen følgende: 

                                                
251 Antitrust Manual of Procedures. Internal DG Competition working documents on procedures for the 
application of Articles 101 and 102 TFEU. March 2012. European Union.  
252 Hernández, Juan Carlos (2010). Discretion and judicial review in merger control 1.  
253 http://studiolegalepaolini.com/language/it/the-european-commissions-margin-of-discretion/  
254 Tetra Laval (2002). Sag T-5/02. BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Sagens parter: 
Tetra Laval BV og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber  
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” Whilst the Court recognises that the Commission has a margin of discretion with regard to 
economic matters, that does not mean that the Community courts must refrain from reviewing 

the Commission’s interpretation of information of an economic nature.”.255	
  

Det kan lægges til grund, at EU-Domstolen er nødsaget til at vurdere både beviser og skøn - 

med henblik på at føre et korrekt tilsyn med, om Kommissionen holder sig inden for grænserne 

af den skønsmargin, der er tilladt. Domstolen skal således udføre en gennemgang af det faktiske 

grundlag, der ligger bag en beslutning, således at det på en meningsfuld måde er muligt at 

vurdere, om Kommissionen holder sig inden for rammerne af det skønsmarginen. Som EU-

domstolen selv har udtalt: “it is incumbent on it ... to check the nature and import of the 

evidence taken into consideration by the Commission”.256 EU-domstolen understreger således, 

at den udfører en udtømmende gennemgang af Kommissionens konklusioner omkring 

fusionens faktiske omstændigheder og ligeledes foretager en retlig vurdering af disse faktiske 

omstændigheder. Kommissionens skønsmargin afholder ikke EU-domstolen fra dens 

forpligtelse til fuldt ud at gennemgå de beviser, som Kommissionen støtter sine konklusioner 

på. Det skal altså være muligt at foretage en domstolsprøvelse, hvor rigtigheden, 

fuldstændigheden og styrken af det faktiske materiale, der ligger til grund for en afgørelse 

vurderes.257  Selvom Kommissionen råder over et vist skøn, afholder det ikke EU-domstolen 

fra at udøve sin ubegrænsede kompetence.258 Der vil dog kun ske en kontrol af Kommissionens 

skøn, når sagen bringes for EU-domstolen, hvilket må anses for at være en sjælden 

begivenhed.259 Den rivende udvikling som verden befinder sig i, spiller ikke sammen med det 

lange tidskrævende forløb, der er forbundet med en evt. appel af en afgørelse. Af denne grund 

vil Kommissionens fusionsbeslutning ofte være endepunktet i den juridiske vurdering i EU’s 

instanser. Dette leder op til en diskussion af, hvorvidt det er optimalt, at Kommissionen i mange 

tilfælde er den eneste instans, der bedømmer en fusion og om fusionskontrollen derfor bør 

indrettes med inspiration fra USA, hvor en fusion der vurderes som konkurrencebegrænsende, 

skal vurderes af to instanser. 

                                                
255 Tetra Laval (2002). Sag T-5/02. BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Sagens parter: 
Tetra Laval BV og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.  
256 Kalintiri, Andriani (2019). Evidence Standards in EU Competition Enforcement: The EU Approach. Side 
270.  
257 Kalintiri, A. (2016). What’s in a name? The marginal standard of review of “complex economic 
assessments” in EU competition enforcement. Common Market Law Review, 53(5). Side 22. 
258 http://studiolegalepaolini.com/language/it/the-european-commissions-margin-of-discretion/  
259 Barnard, Catherine (2008). The Cambridge Yearbook of European Legal Studies. Side 141.  
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8.3.5.6 Bevisbyrden 

Kommissionens skøn leder op til en diskussion af, hvor sikker en bevisførelse Kommissionen 

bør føre for at bevise, at en given fusion vil hindre konkurrencen. Graden af bevis er ikke 

defineret i EUMR. Retssikkerheden kræver dog, at Kommissionen anvender en objektiv 

standard for bevisførelse. 

  

I præmis 32 i Tetra Laval dommen anerkendte EU-Domstolen, at der ikke er nogen 

konsekvent terminologi med hensyn til, hvor meget bevis der bør føres.260 Præmis 32 lyder:   

 

”.. The Commission’s argument is to no avail since there is no consistent terminology with 
regard to the requisite standard of proof.”261 

 

Der er således hverken nogen officiel myndighed eller nogen litteratur, der kræver, at 

Kommissionen forudser de konkurrencebegrænsende virkninger af en fusion med absolut 

sikkerhed. I fusionssager kan bevisførelsen rykke sig fra den ene ende af bevisskalaen til den 

anden. Bevisstandarden er således heller ikke blevet defineret gennem retspraksis.262 Loven og 

retspraksis kunne således være klarere med hensyn til den gældende bevisførelse i 

fusionskontrollen.263 

  

Der har været fremsat forslag til, hvordan der kan skabes mere sikkerhed og forudsigelighed i 

standarden for bevisførelse i fusionssager. Et forslag har været, at der bør indføres en 

procentsats for hvor stor sandsynlighed der er for, at en fusion vil have 

konkurrencebegrænsende virkninger. Her mener nogle eksperter, at sandsynligheden for at en 

fusion er konkurrencebegrænsende, skal være 70%, før den kan forbydes.264 Spørgsmålet er i 

den forbindelse, om 70% er nok til at bevise, at en fusion har konkurrencebegrænsende 

virkninger. Det virker oplagt, at implementere en klar margin for hvor meget der skal til, for at 

Kommissionen har overbevisende beviser om en given fusions konkurrencebegrænsende 

virkninger. Dog kan der også argumenteres for, at en skarp afgrænsning ved at benytte 

procentvise grænser, kan eliminere muligheden for en mere fleksibel sag til sag vurdering. 

 

                                                
260 Rusu Stefan, Catalin (2010). European Merger Control. Side 154.    
261 Tetra Laval (2002). Sag T-5/02. BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Sagens parter: 
Tetra Laval BV og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Præmis 32.  
262 Rusu Stefan, Catalin (2010). Side 154.  
263 Rusu Stefan, Catalin (2010). Side 156.  
264 Rusu Stefan, Catalin (2010). Side 155.  



 
 

97 

Alt i alt kan det konkluderes, at bevisstandarden i fusionssager ikke er uniform. Tværtimod vil 

vurderingen afhænge af den pågældende fusions egenskaber, de tilgængelige dokumenter, 

oplysninger og  graden af retsinstanser involveret i vurderingen.265 Der kan argumenteres for, 

at der er en naturlig konflikt mellem på den ene side den bevisstandard, der er pålagt 

Kommissionen, og på den anden side den høje grad af skøn, som Kommissionen udøver ved 

vurderingen af økonomiske forhold. Der kan i denne forbindelse argumenteres for, at der er 

behov for mere klare retningslinjer for Kommissionens skøn, og ligeledes dens bevisførelse. 

Hvis vurderingen af fusioner varierer for meget fra sag til sag, vil det skabe usikkerhed i 

retstilstanden.  Det er derfor vigtigt, at der føres tilsyn med Kommissionens skøn, således at 

lovgivningen ikke påvirkes utilsigtet, f.eks. gennem opportunistisk og politisk spekulation. Den 

fleksibilitet som Kommissionen besidder i form af den vide skønsbeføjelse, skal således altid 

kunne vurderes af EU-Domstolen. 

8.3.6 Regelmodstand 

Som analyseret ovenfor er det ikke en nem opgave at formulere og udforme en lov. Lovgiver 

vil derfor somme tider opleve, at en regel i loven ikke virker som tilsigtet. Dette kommer blandt 

andet til udtryk ved at de, som skulle følge reglen, vælger ikke at følge den, eller at 

befolkningen generelt har en negativ attitude over for reglen. Dette betegnes undertiden som 

“regelmodstand” og kan være begrundet i, at reglerne opfattes som urimelige, uretfærdige eller 

uønskelige. Hvis virksomheder eller forbrugere opfatter en regel som en unødvendig og negativ 

bryde, vil de gøre modstand mod reglen. Dette kan for eksempel komme til udtryk ved, at de 

vælger ikke at følge reglen, eller ved at de forsøger at omgå reglen. 

 

En anden årsag til, at regler ikke bliver fulgt, kan være, at der i samfundet hersker 

retsuvidenhed.266 Retsuvidenhed opstår når reglernes adressater, ikke har et ordentligt 

kendskab til de gældende regler på området. Fusionslovgivningen er som nævnt blevet 

kritiseret for at være for uforudsigelig, da der er uklarhed omkring hvordan reglerne anvendes. 

Når der hersker en sådan uforudsigelighed og usikkerhed omkring reglerne, kan det resultere i 

at virksomhederne ubevidst fravælger reglerne. Det er derfor vigtigt at reglerne er 

proportionale, klare og tydelige, så det så vidt muligt undgås, at der skabes en ubevidst 

regelmodstand. 

 

                                                
265 Rusu Stefan, Catalin (2010). Side 160.  
266 Blume, Peter (2016). Retssystemet og juridisk metode. Side 108.  
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En sådan regelmodstand kan resultere i, at der opstår parallelle retssystemer med en anden 

retskultur end den officielle. Regelmodstand kan således være anledning til et sådant parallelt 

retssystem, men alene det at vi lever i et pluralistisk samfund, kan også være en forklaring. Når 

man lever i et multikulturelt samfund, kan det skabe konflikter, at have et retssystem som skal 

virke generelt.267 Her kan der drages en parallel til EUMR, som finder anvendelse i samtlige 

medlemsstater. I EU har der været flere eksempler på regelmostand inden for 

fusionslovgivningen. Den nyeste og mest fremtrædende kritik er kommet fra to af Europas 

mest magtfulde politikere - Emmanuel Macron og Angela Merkel. De to statshoveder har 

udvist stor utilfredshed med Kommissionens beslutning i Siemens/Alstom sagen. Den 

regelmodstand man oplever fra to så magtfulde mennesker, kan få alvorlige konsekvenser og 

bør i høj grad tages alvorligt - især set i lyset af den usikkerhed som BREXIT har skabt i EU. 

Man bør dermed have risikoen for regelmodstand for øje, når man udarbejder og indretter 

lovgivningen. 

8.3.7 Retspolitisk diskussion 

8.3.7.1 Indledning til retspolitiske forslag 

Denne afhandling har i den juridiske analyse redegjort for de forskelle, der er i måden hvorpå 

fusioner reguleres i henholdsvis EU og USA. Der er desuden blevet analyseret på de 

konsekvenser diversiteten i reguleringen medfører for indgåelsen af transnationale fusioner, 

herunder at der blandt andet bliver skabt usikkerhed på markedet. Der er løbende blevet lavet 

de lege-ferenda betragtninger, hvilket betyder, at der er områder, som kræver optimering. 

Formålet med det retspolitiske afsnit er, at følge disse betragtninger til dørs ved at fremsætte 

konkrete løsningsforslag til de identificerede problemstillinger. 

  

Med Margrethe Vestager i spidsen er EU-konkurrenceretten et område, hvor der de seneste år 

er blevet udstedt et betydeligt antal bøder til store (ofte amerikanske) virksomheder. I 

retningslinjerne268 (artikel 23, stk. 2, litra a) til Rådets forordning nr. 1/2003 om gennemførelse 

af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, fremgår det, at Kommissionen kan 

pålægge virksomheder bøder, hvis de forsætligt eller uagtsomt overtræder traktatens artikel 81 

eller 82. Formålet med bøde udstedelsen er at forebygge brud på konkurrencereglerne, og søger 

dermed at fremme henholdsvis to mål: at straffe og at afskrække.269 Formålet med bøderne er 

                                                
267 Blume, Peter (2016). Side 106.  
268 Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i forordning nr. 1/2003 (2006/C 210/02).  
269 Fines for breaking EU Competition Law. European Commission. November 2011. Side 1.  
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således, at det gøres urentabelt for virksomheder at overtræde konkurrencereglerne. Det kan 

imidlertid diskuteres om bøderne har den tiltænkte effekt og dermed opfylder målet med 

udstedelsen. 

 

En virksomhed der for alvor har mærket konsekvenserne af Kommissionens udstedelse af 

bøder, er Google. Google har i 2017 modtaget en bøde på 2,42 mia. EURO270, i år 2018 en 

bøde på 4,34 mia EURO271 og senest i år 2019 en bøde på 1,49 mia EURO.272 Alle bøder er 

givet for misbrug af dominerende stilling. Google er således på blot tre år, blevet pålagt bøder 

fra Kommissionen på næsten 10 mia EURO. At Google inden for en så kort tidsramme, har 

overtrådt konkurrencereglerne hele tre gange, kan vidne om, at de udstedte bøder ikke har den 

tiltænkte effekt. 

  

Man kan derfor i relation til ovenstående sætte spørgsmålstegn ved, hvilken effekt udstedelsen 

af bøder forventes at have på lang sigt? I forbindelse hermed, kan det diskuteres, om størrelsen 

på bøderne er proportionale, eller om EU bryder med det traktatfæstede princip om, at midlet 

skal være egnet til at nå målet? Det er specielt nutidens monopoler, som har været ramt af 

Kommissionens store bøder. Nutidens monopoler er domineret af kæmpe 

teknologivirksomheder som Google, Facebook og Amazon. Disse virksomheder har på 

rekordtid vokset sig kæmpestore. Dette har de gjort ved at drive forretning på måder, som 

konkurrencelovgivningen ikke rigtig har fået greb om endnu. Som tidligere analyseret adskiller 

disse monopoler sig fra tidligere tiders monopoler. Man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved, 

om kæmpe bøder er det rette middel mod nutidens nye store dominerende 

teknologivirksomheder. 

8.3.7.2 En global fusionskontrol 

Som det flere gange er blevet fremhævet, er der mange problematikker forbundet med 

reguleringen af transnationale fusioner herunder usikkerhed. EU og USA er blandt hinandens 

største handelspartnere,273 og det anbefales derfor de to jurisdiktioner at skabe nogle bedre 

rammer for reguleringen af transnationale fusioner, således at processen gøres mere 

                                                
270 Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse. Konkurrence: Kommissionen pålægger Google en bøde på 2.42 
mia. EUR for at misbruge sin dominerende stilling som søgemaskine ved at give sin egen 
prissammenligningstjeneste en ulovlig fordel. Bruxelles, den. 27. juni 2017.  
271 Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse. Konkurrence: Kommissionen pålægger Google en bøde på 4.34 
mia. EUR for ulovlig praksis i forbindelse med Android-mobilenheder med henblik på at styrke Google-
søgemaskinens dominerende stilling. Bruxelles, den. 18 juli 2018.  
272 Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse. Karteller og monopoler: Kommissionen giver Google en bøde 
på 1.49 mia. EUR for misbrug i forbindelse med onlineannoncering. Bruxelles, den. 20. marts 2019.  
273 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/160/den-europæiske-union-og-dens-handelspartnere  
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gnidningsfri til fordel for virksomheder, myndigheder, forbrugere - og deraf samfundet som 

helhed. EU og USA har på baggrund af de historiske udfordringer der har været, allerede 

foretaget tiltag med henblik på at nærme sig hinanden. De har blandt andet indgået flere aftaler 

med retningslinjer for samarbejdet ved vurderingen af fusioner, herunder “The 1991 EU/US 

Competition Cooperation Agreement”274, “The 1998 Positive Comity Agreement”275 og ” 2011 

EU/US Best Practices on Cooperation in Merger Investigations”.276 I aftalerne pålægges de to 

jurisdiktioner en pligt til at notificere hinanden om relevante fusionsanmodninger og en pligt 

til at tage hensyn til den anden parts interesser, når der træffes beslutning om foranstaltninger 

til håndhævelse af egne konkurrenceregler.277 Retningslinjerne fokuserer således kun på at 

fremme samarbejdet i form af at øge kommunikationen mellem de to jurisdiktioner og berører 

således ikke selve proceduren for analysen af fusioner. 

 

Set i lyset af den internationale handels scene som sætter rammerne for transnationale fusioner, 

og BRIKS landenes fremstormende karakter, er der dog behov for, at samarbejdet skal 

koordineres med flere og flere jurisdiktioner. 

  

Der er endnu ikke lavet nogen aftale om en global konkurrencepolitik omkring reguleringen af 

fusioner, hvilket betyder, at de respektive konkurrencemyndigheder administrerer fusioner ud 

fra deres nationale lovgivninger. Fusionsanalyserne vil dermed også blive foretaget i 

overensstemmelse med de respektive landes bekymringer og politikker. 

  

I modsætning til EU og USA, som gennem mange år har opbygget etablerede 

konkurrenceretlige regler og oprettet specifikke organer til administrationen af disse, er der 

stadig mange stater, som mangler en omfattende og etableret konkurrencepolitik. Disse stater 

er således ofte afhængige af retningslinjer og midlertidige regler om midlertidig 

konkurrenceregulering.278 Et af de lande som mangler klare regler i forbindelse med 

reguleringen af internationale fusioner, er Kina. Det Kinesiske marked har gennemgået en 

betydelig vækst, hvilket har gjort landet til et populært mål for potentielle overtagelser. Men 

                                                
274 Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af 
deres konkurrencelovgivning - Fortolkende brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas 
Forenede Stater ikke officiel oversættelse. EF-Tidende nr. L 095 af 27/04/1995 s. 0047 - 0052.  
275 Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af 
principperne om »positive comity« i håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning. EF-Tidende nr. L 173 af 
18/06/1998 s. 0028 – 0031.  
276 Best Practices On Cooperation in Merger Investigations. US-EU Merger Working Group. 14. oktober 2011.  
277 http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/usa.html  
278 Robertson, Kyle (2008). One Law to Control Them All: International Merger Analysis in the Wake of 
GE/Honeywell. Side 157.  
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selvom markedet virker indbydende, kan de juridiske konsekvenser vise sig at være 

signifikante.279 Den kinesiske stats kontrol og ejerskab over flere store sektorer, kan tilføre 

både sociale og politiske problemer til transaktionen. De problemer der opstår, når lande som 

Kina ikke har klare regler for reguleringen af fusioner, understreges blandt andet af en sag som 

GE/Honeywell: hvis to stater med love som ordlydsmæssigt minder om hinanden kan nå frem 

til vidt forskellige konklusioner, hvad vil konsekvenserne så være af fusionsanalyser fra 

konkurrencemyndigheder, som ingen klare regler har for analysen af fusioner? En af 

konsekvenserne vil uundgåeligt blive, at definitionen af vigtige konkurrenceretlige termer 

overlades til regeringens skøn.280 

 

Som anført ovenfor bedømmes transnationale fusioner ud fra national lovgivning. Dette 

betyder, at et forbud mod at fusionere i en stat kan blokere fusionen globalt. Den nationalistiske 

tilgang til fusioner medfører, at virksomheder bliver bundet af resultatet foretaget i det land 

med de mest restriktive regler. Dette betyder, at en stat teoretisk set kan få eksklusiv magt over 

reguleringen af internationale fusioner, ved at vedtage unødigt restriktive eller bevidst 

tvetydige konkurrencepolitikker for reguleringen af fusioner.281 Dette kan medføre en “hold-

up” situation, der tvinger virksomheder til at vælge mellem at opgive fusionen eller helt opgive 

at operere i den pågældende stat. En stat der besidder denne magt, vil således (hvis det er et 

tilstrækkeligt interessant marked) kunne styre den globale arena for fusioner, og i den 

forbindelse have mulighed for at beskytte statens egne virksomheder, ved at lave strategiske 

blokeringer af udenlandske fusioner og således begrænse udenlandske virksomheders 

internationale vækst. 

  

Det vil generelt være i alle staters interesse, at restriktioner på globale fusioner ikke bliver 

endnu et redskab der kan bruges til international økonomisk diplomati. Der har i WTO været 

fremsat forslag om udarbejdelsen af globale retningslinjer for fusionskontrol.282 Der vil dog 

være store omkostninger forbundet med udførelsen og administrationen af en global 

fusionskontrol og i den forbindelse har der været rejst mange bekymringer. Bekymringen har 

gået på, hvorvidt globale retningslinjer vil sikre gennemsigtighed samt om de respektive lande 

vil være villige til at afvige fra mange års praksis og erfaringer. Tilsvarende vil det kræve, at 

lande er villige til at afvige suverænitet til et internationalt organ. 

                                                
279 Robertson, Kyle (2008). Side 165.  
280 Robertson, Kyle (2008). Side 162.  
281 Robertson, Kyle (2008). Side 163.   
282 Liakopoulos, Dimitris (2017). Side 222.  
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I takt med at flere og flere stater enten indfører eller bygger videre på deres fusionslovgivning, 

kan man frygte, at disse med tiden vil være mindre tilbøjelige til at overdrage magt til et 

internationalt organ. Ud fra dette kan man argumentere for nødvendigheden i at der bliver 

handlet hurtigt, så etableringen af en global fusionskontrol eller globale retningslinjer sker så 

gnidningsfrit som muligt. 

 

På baggrund af ovenstående anbefales det således, at man fra et globalt lovgivningsmæssigt 

perspektiv bør tilstræbe en global fusionskontrol, hvilket formodes at ville lette de spændinger 

der er forbundet med indgåelsen af transnationale fusioner. En global fusionskontrol forventes 

ligeledes at ville fremme en effektiv konkurrence og tilføre virksomhederne (og dermed også 

forbrugerne og samfundet) de fordele, der følger af et miljø med global økonomisk stabilitet 

og ensartethed. En global økonomi kræver global regulering, og en global fusionskontrol anses 

dermed for at spille en afgørende faktor i forsøget på at skabe mere harmoni på området for 

transnationale fusioner. 

 

Med anbefalingen om en global fusionskontrol må man imidlertid holde sig for øje, at 

udformningen af et sådant regelsæt er en både omfattende og omkostningstung opgave. 

Udfordringerne ligger først og fremmest i, at skabe et regelsæt som alle jurisdiktioner kan 

bakke op om. Som eksempel på denne udfordring kan nævnes, at den laissez-faire tilgang til 

markedet, som Chicago-skolen fremsætter, aldrig vil kunne blive overført til den EU-retlige 

konkurrenceret. Denne tilgang til markedet stemmer simpelthen ikke overens med de mål, som 

er indlejret i den klart definerede økonomiske orden i Lissabontraktaten, som integrerer værdier 

og mål for det europæiske samfund. Det må dermed erkendes, at selve processen i at skabe en 

global fusionskontrol er kompleks og lang, og det anbefales dermed at starte i det små. 

8.3.7.3 En fælles anmeldelsesformular   

Den øgede regulering som man oplever i forbindelse med transnationale fusioner, har, som 

anført i den økonomiske analyse, medført øgede omkostninger for virksomheder såvel som 

tilsynsmyndigheder. Som analysen tidligere har redegjort for, har disse omkostninger 

(transaktionsomkostninger) potentialet til at blive overført til forbrugere og offentligheden. 

Ligeledes er det blevet slået fast, at sandsynligheden for at der forekommer henholdsvis 

underregulering og overregulering stiger i takt med, at antallet af involverede myndigheder 

øges. Et af dette speciales fokuspunkter har således været at adressere det velfærdstab der 

opstår, når fusioner, som resultat af overregulering, bliver blokeret. Ud fra dette argumenteres 
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der for, at man på området for reguleringen af transnationale fusioner skal stræbe efter at skabe 

mere konvergens i lovgivningen, således at usikkerheden på markedet tilsvarende reduceres, 

og at man derved forbedrer de velfærdsresultater som reguleringen af fusioner netop er rettet 

mod. Dette kan blandt andet gøres ved at vedtage en fælles anmeldelsesformular. Man kan 

forestille sig, at udarbejdelsen af en fælles anmeldelsesformular vil reducere 

transaktionsomkostningerne betydeligt, da de fusionerende parter dermed undgår at skulle 

holde sig ajour med forskellige krav til fusionsanmeldelse. I stedet kan de så udarbejde ét sæt 

oplysninger, som kan indsendes til alle relevante myndigheder. Som det ser ud i dag 

efterspørger de forskellige lande som udgangspunkt de samme informationer – men de skal 

indleveres på forskellige måder. Dette gør alt andet lige den indledende anmeldelse mere 

byrdefuld end nødvendig. Disse byrder kunne elimineres ved at vedtage en fælles 

anmeldelsesformular. Implementeringen af en fælles anmeldelsesformular er dermed et 

eksempel på et mere simpelt tiltag, som staterne kan træffe, med henblik på at skabe en mere 

harmoniseret fusionslovgivning på lang sigt. 

8.3.7.4 Harmoni i markedsafgrænsningen 

Som det tidligere er blev slået fast, bygger den EU-retlige konkurrenceret på ordoliberalisme, 

mens den amerikanske konkurrenceret er blevet udviklet under påvirkning fra Chicago-skolens 

overbevisninger. De to skoler udgør dermed en vigtig komponent, i måden hvorpå markedet 

bliver reguleret. Hvor man ifølge ordoliberalisme mener, at markedet i høj grad har brug for 

regulering283, er man under Chicago-skolen tilhænger af en deregulering af markedet.284 Der 

hersker dermed dybe forskelle inden for de to jurisdiktioner, i måden hvorpå man mener 

markedet bør reguleres. 

  

Denne afhandling har løbende forsøgt at fremhæve de fordele som store virksomheder har på 

markedet og for samfundet. Det er desuden blevet anfægtet hvorvidt markedsmodellen 

”fuldkommen konkurrence” er den eneste, som sikrer forbrugerne de bedste produkter til den 

laveste pris. Her er det blandt andet blevet belyst, at et marked ikke behøver at være 

”fuldkomment” for at være konkurrenceudsat. Ud fra det standpunkt, at store virksomheder 

gavner samfundet, taler denne afhandling for en fusionslovgivning, som i højere grad forsøger 

at nuancerer billedet af fusioner. Hermed menes, at man ved vurderingen af fusioner bør 

inddrage flere faktorer end blot pris og produktion. Her er fokus især rettet mod EU, hvor det 

                                                
283 Felice, Flavio & Vatiero, Massimiliano (2015).  Side 4.  
284 Stamate-Stefan, Andreas & Topan, Mihai-Vladimir (2004). Side 11.  
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anbefales at lovgivningen gøres mindre restriktiv, således at flere fusioner har potentialet til at 

blive godkendt, og at samfundet som resultat heraf belønnes. 

  

Det er i den juridiske analyse blevet lagt til grund, at EU afgrænser markedet snævert. Når 

markedet afgrænses snævert, bliver der i fusionssager hurtigere statueret markedsdominans. 

Dette får den betydning, at store fusioner ofte befinder sig i farezonen for at blive blokeret, når 

der foretages en snæver geografisk markedsafgrænsning. Siemens-Alstom285 sagen er et godt 

eksempel på dette. Formålet med fusionen var netop at skabe en ”europæisk mester” – klar til 

at konkurrere globalt. Fusionen blev imidlertid blokeret af EU-Kommissionen, da man mente, 

at virksomhederne som resultat af fusionen, ville blive for dominerende på det europæiske 

marked og som resultat heraf hæmme konkurrencen. Kritikere pointerede i den forbindelse, at 

Kommissionen havde afgrænset markedet for snævert. I relation hertil søger denne afhandling 

at fremhæve det faktum, at verden har ændret sig - og med globaliseringen følger mere 

udvidede markeder. Det anbefales derfor EU at udvide måden hvorpå, det relevante 

geografiske marked defineres. Når to virksomheder som Siemens og Alstom anmoder om 

tilladelse til at fusionere, er det oftest begrundet i et ønske om at blive mere konkurrencedygtige 

over for store internationale spillere. Det faktum at Kommissionen vælger at blokere for 

fusioner som denne, kan dermed tolkes som et udtryk for, at de EU-retlige konkurrenceregler 

er for forældede til at håndtere moderne geopolitiske udfordringer. 

8.3.4.8 Definition af adgangsbarrierer 

Denne afhandling har løbende analyseret på graden af adgangsbarrierer samt hvordan 

adgangsbarrierer betragtes i henholdsvis EU og USA. For at forstå betydningen af 

adgangsbarrierer er der løbende blevet henvist til de synspunkter, som er fremsat af henholdsvis 

ordoliberalismen og Chicago-skolen, der som nævnt danner grundlag for de to jurisdiktioners 

måder at anskue adgangsbarrierer på. Det er tidligere i analysen blevet belyst, at EU definerer 

adgangsbarrierer meget bredt, hvilket der blev taget et kritisk standpunkt til. Dette skyldes især 

at den meget brede definition bidrager til at skabe usikkerhed på markedet. En bred og 

udefineret tilgang til adgangsbarrierer vil få konsekvenser for konkurrencevilkårene på 

markedet. Resultatet bliver, at systemet gøres vanskeligt for parterne at vurdere, grundet den 

manglende klarhed over reglerne og dermed forudsigelighed. 

 

                                                
285 Sagsnummer: M.8677.  
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Selve analysen af adgangsbarrierer er imidlertid et vigtigt værktøj ved vurderingen af fusioner. 

For det første er adgangsbarriererne nyttige, når markedsstyrken skal vurderes. For at foretage 

en korrekt analyse af markedsstyrken skal man tage højde for om adgangsbarrierer er høje eller 

lave. For det andet kan adgangsbarrierer udgøre en forbudt handling i henhold til EU's 

konkurrencelovgivning og forhindre eller på anden måde forstyrre konkurrencen inden for det 

indre marked. Begge aspekter er vigtige. Fra et konkurrenceretligt perspektiv er det første 

aspekt vigtigt, da en undersøgelse af adgangsbarrierer er et vigtigt skridt, når det skal vurderes, 

om en virksomhed er dominerende. Det andet aspekt er vigtigt, fordi det sikrer fri 

markedsadgang. Ligeledes er det fra virksomhedernes synspunkt af stor interesse at have 

kendskab til graden af adgangsbarrierer. 

 

Det anbefales at definitionen på adgangsbarrierer gøres mere snæver. Dette vil lette antallet af 

begrænsende faktorer, der pålægges etablerede virksomheder, der ønsker at fusionere eller 

samarbejde, for eksempel på markeder defineret af innovation. Såfremt adgangsbarrierer 

fortsat defineres bredt kan man frygte, at virksomhedernes incitament til at innovere reduceres, 

hvilket set ud fra det standpunkt der er taget i denne afhandling, vil få negative konsekvenser 

for samfundet, der dermed går glip af et stykke velfærd. Der er som påvist forskel på de 

monopoler vi ser i dag sammenlignet med tidligere tiders monopoler. De adgangsbarrierer der  

i dag findes på markeder med store dominerende aktører, adskiller sig fra de adgangsbarrierer, 

der karakteriserede de markeder hvor tidligere tiders monopoler opererede. Dette taler for, at 

konkurrencereglerne er forældede og at de i stedet bør indrettes på en sådan måde, at de er 

tilpasset verden, som den ser ud i dag. 

 

Det bør dog afslutningsvis bemærkes, at der ser ud til at have været en positiv læringskurve, 

når man ser på Kommissionens retningslinjer. For hver ny retningslinje, bliver Kommissionen 

bedre og bedre til at redegøre for deres mening og afklare deres opfattelse af adgangsbarrierer. 

Forhåbentlig vil dette med tiden udligne nogle af de usikkerheder, der på nuværende tidspunkt 

er til stede på det undersøgte retsområde. 

8.3.4.9 En ”global forbrugervelfærdsstandard” 

I diskussionen af hvorvidt de EU-retlige fusionsregler fungerer efficient, er der blevet 

analyseret på, hvilke mål man søger at fremme. Her blev det slået fast, at man i både EU og 

USA blandt andet stræber efter at opnå forbrugervelfærd. Det blev i forlængelse heraf 

diskuteret, hvad der ligger i begrebet ”forbrugervelfærd”. Der blev argumenteret for, at man 

ved vurderingen af forbrugervelfærd bør udvide horisonten, forstået på den måde, at der bør 
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inddrages andre forhold ved vurderingen end blot den umiddelbare pris, der betales for et givent 

produkt samt omfanget af produkter tilgængelige på markedet. 

  

Som det tidligere er blevet belyst, er selve fusionsprocessen betydeligt mere kompleks, når der 

er tale om transnationale fusioner. Der er tilsvarende blevet argumenteret for, at 

konkurrenceretten hidtil har fulgt en national snarere end en international dagsorden ved 

vurderingen af fusioner. Heri ligger, at der ved fusionsvurderingen næsten udelukkende er 

blevet fokuseret på den markedsstyrke, som fusionen skaber i det pågældende land.  Der er i 

den forbindelse blevet sat spørgsmålstegn ved effekten af, at national lovgivning anvendes på 

internationale anliggender. Årsagen til denne tendens skyldes i høj grad, at 

konkurrencereglerne går forud for globaliseringen – hvilket igen peger i retning af, at reglerne 

kan antages at være forældede. Ikke desto mindre lægges det i denne afhandling til grund, at 

den nationalistiske tilgang som man oplever i forbindelse med fusioner, skal tages op til fornyet 

overvejelse – især set i lyset af den øgede globalisering som forventes fortsat, at ville resultere 

i et stigende antal multinationale markeder og selskaber. 

   

Den nationalistiske tilgang man oplever i forbindelse med vurderingen af fusioner, skaber især 

problemer ved reguleringen af transnationale fusioner, hvor det hænder, at lande er uenige i, 

hvorvidt en fusion bør godkendes eller blokeres. Sandsynligheden for en sådan konflikt 

omkring fusionens velfærdsresultater, vil sandsynligvis stige i fremtiden. Selvom en 

transnational fusion kan øge velfærden i producenternes land (og ikke skade de nationale 

forbrugere) kan en global forbrugervelfærd blive skadet, hvis fusionen mindsker forbrugernes 

velfærd i slutforbrugerens land(e). 

  

En konkurrencemyndighed som skal vurdere en fusion ud fra et nationalt perspektiv, vil 

formentlig godkende en fusion som medfører fordele på det nationale marked, selvom fusionen 

vil skade andre markeder. En sådan tilgang vil imidlertid medføre en reduktion i den 

internationale fusionsaktivitet, da de enkelte lande vil søge at beskytte deres egeninteresser. 

For at undgå dette, er det nødvendigt at konkurrencemyndighederne begynder at anvende nogle 

mere generelle og globale principper – uafhængigt af hvor fordelene og ulemperne opstår. 

  

Selvom en sådan tilgang må forventes at være vanskelig at opnå på nationalt plan, hvor national 

interesse uundgåeligt vil påvirke beslutningsprocessen, bør det ikke desto mindre være det 

tilstræbte mål på reguleringsområdet for transnationale fusioner. Dette vil desuden bidrage til 
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at skabe mere klarhed over processen og dermed reducere graden af usikkerhed. Hvis 

gevinsterne ved globaliseringsprocessen skal høstes, er det vigtigt, at EU og USA lærer at 

håndtere konflikter mellem regeringerne.  

8.3.8 Integreret delkonklusion 

I den integrerede analyse blev det undersøgt, hvordan området for transnationale fusioner kan 

reguleres, når målet er at sikre det mest samfundsmæssige efficiente resultat. Analysen fandt 

frem til, at man i højere grad bør tilstræbe en global fusionskontrol, da dette vil skabe mere 

sikkerhed og stabilitet i retstilstanden. Som området er reguleret i dag, har de respektive lande 

mulighed for at anvende national lovgivning på internationale anliggender, hvilket medfører 

en risiko for at landene udviser en protektionistisk adfærd - til skade for samfundet som helhed. 

Ved at implementere en global fusionskontrol vil man ligeledes kunne reducere nogle af de 

transaktionsomkostninger, som blev identificeret i starten af analysen. En reduktion af 

transaktionsomkostninger bør især være i højsædet, da disse anses for at have en skadende 

effekt på samfundet. Analysen kom desuden frem til, at man hos de respektive 

konkurrencemyndigheder bør udvide måden hvorpå ”forbrugervelfærd” fortolkes. Der blev 

argumenteret for, at den definition som anvendes i dag, fokuserer for meget på pris og 

produktion, og at man i stedet bør forsøge at nuancere billedet bl.a. ved at inddrage flere 

faktorer ved vurderingen. Analysen belyste ligeledes måden hvorpå ”adgangsbarrierer” 

betragtes og fandt, at man i EU og USA definerer dette begreb forskelligt; henholdsvis bredt 

og snævert. Det blev anbefalet, at man fremadrettet forsøger at definere dette begreb mere 

snævert, således at der i højere grad bliver skabt rum til, at virksomheder kan vokse sig store. 

Denne anbefaling tager udgangspunkt i argumentet om, at store virksomheder medfører 

effektivitetsgevinster til gavn for samfundet. Det blev endvidere slået fast, at det er et 

omfattende arbejde, at skulle udarbejde en global fusionskontrol. Det blev anbefalet at starte i 

det små ved at udarbejde en fælles anmeldelsesformular. Afslutningsvis blev det diskuteret, 

hvorvidt der føres for lidt kontrol med Kommissionens skønsbeføjelse ved vurderingen af 

fusioner, og det blev fremført, at man med fordel kan hente inspiration fra det amerikanske 

system, hvor en afgørelse om at blokere en fusion altid skal godkendes af en Domstol. 

9. Konklusion 

Området for regulering af transnationale fusioner er en kompleks størrelse. Det faktum, at en 

transnational fusion skal reguleres i flere jurisdiktioner, skaber usikkerhed på markedet. Dette 

fordi de involverede jurisdiktioner anvender deres egne regler til at regulere de 
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konkurrencebegrænsende virkninger, som den pågældende fusion kan forårsage. Problemet 

med dette er, at de nationale konkurrenceregler, som de regulerende myndigheder anvender, 

afviger i flere aspekter. Dette øger risikoen for uoverensstemmelser landene imellem, hvilket 

skaber usikkerhed på markedet. 

  

Denne afhandling kom frem til, at der hersker betydelige forskelle i måden fusioner reguleres 

på inden for disse to jurisdiktioner. Dette gælder selve fusionsprocessen, men særligt måden 

loven forstås og anvendes på. Indholdsmæssigt minder de EU-retlige henholdsvis de 

amerikanske fusionsregler meget om hinanden, men på trods af dette vurderes store fusioner 

forskelligt inden for de to jurisdiktioner. Dette skyldes ikke mindst, at man inden for de to 

jurisdiktioner har implementeret to forskellige ”substantive test”. Derudover fandt analysen, at 

der er forskelle i de to retssystemers struktur for behandlingen af fusionsanmodninger. En 

fusionsanmodning i USA kan kun afslås, efter at der er sket domstolsprøvelse. I EU skal en 

afslået fusion kun for domstolen, hvis den fusionerende virksomhed anker afgørelsen. 

Analysen viste yderligere, at der er stor divergens i måden man afgrænser det relevante 

geografiske marked. Hvor man i EU betragter markedet meget snævert, ses der i USA en 

tendens til at betragte markedet som et mere ”globalt marked”. Dette har stor indflydelse på 

om en fusion godkendes, da markedsafgrænsningen uundgåeligt vil påvirke graden af 

markedskoncentration. 

  

Afhandlingen undersøgte endvidere det økonomisk-teoretiske rationale, som ligger bag 

konkurrenceretten. Den økonomiske analyse kom i den forbindelse frem til, at de EU-retlige 

konkurrenceregler bygger på teorier fremsat under ordoliberalismen, mens de amerikanske 

konkurrenceregler er blevet udviklet under indflydelse fra Chicago-skolen. Dette har betydning 

for måden markedet søges reguleret på, da de to skoler afviger i måden markedet betragtes på. 

Tilhængere af Chicago-skolen tror på ”markedets selvregulerende effekt”, og går dermed ind 

for et laissez-faire regime, hvor statens indblanding skal begrænses så meget som muligt. Inden 

for ordoliberalismen mener man omvendt, at markedet er fyldt med markedsfejl, hvilket der 

skal korrigeres for gennem statslig indblanding. Fortalere for ordoliberalismen afviser med 

udgangspunkt i ovenstående Chicago-skolens tanke om “den minimale stat”. 

  

I forlængelse af ovenstående kom afhandlingen frem til, at Ordoliberalismen og Chicago-

skolen betragter tilstedeværelsen af adgangsbarrierer forskelligt. Dette har betydning for, 

hvornår en fusion (og dermed tilblivelsen af en stor virksomhed) anses for at være 
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konkurrencehæmmende. Analysen fandt, at man i EU definerer adgangsbarrierer meget bredt, 

hvilket betyder, at fusioner oftere anses for at opstille adgangsbarrierer på et givent marked. 

Med udgangspunktet om at store virksomheder er gode for samfundet, kom denne afhandling 

frem til, at adgangsbarrierer bør defineres mere snævert inden for EU for derigennem at skabe 

en lovgivning, der baner vej for flere store virksomheder.  

  

Afhandlingen har løbende søgt at anfægte den gængse teori om, at markedet fungerer bedst 

under markedsformen fuldkommen konkurrence. Med udgangspunkt i teorier fremsat af 

Williamson og Schumpeter fandt analysen, at store virksomheder tilføjer effektivitetsgevinster 

til gavn for samfundet. Analysen kom i forbindelse hermed frem til, at velfærd er en kompleks 

størrelse, og at man ved vurderingen heraf bør inddrage flere forskellige faktorer. Der blev 

påvist en tendens til, at konkurrencemyndighederne fokuserer på ”forbrugervelfærd”, men det 

blev slået fast, at der i stedet med fordel kan ses på den totale velfærd. Derudover fandt 

analysen, at der bør inddrages flere faktorer i forbrugerhensynet, idet gevinster for forbrugerne 

kan komme til udtryk gennem andet end priser og produkter. 

  

Afhandlingen har ved inddragelse af aktuel retspraksis set på de monopoler, som kendetegner 

handelsscenen i dag. Analysen fandt frem til, at der er store forskelle på de monopoler, som 

dominerede markedet dengang konkurrencereglerne blev udviklet – sammenlignet med de 

monopoler vi ser i dag. Det blev i forlængelse heraf diskuteret, om fusionsreglerne i EU passer 

til verden, som den er i dag, eller om reglerne er forældede. 

  

Den forskellige tilgang som konkurrencemyndigheder har til fusioner, gør reguleringen af 

transnationale fusioner kompleks og langsommelig. Det faktum at en fusion skal anmeldes i 

flere lande - under forskellige formalia – medfører forhøjede transaktionsomkostninger. Disse 

omkostninger har potentialet til at blive overført til forbrugere og offentligheden, hvorved 

samfundet lider et tab. På baggrund af dette kom afhandlingen frem til, at der bør tilstræbes en 

lovgivning, som gør samarbejdet mellem landene mere gnidningsfri. Skabelsen af en global 

fusionskontrol blev fremsat som et løsningsforslag på den omtalte problematik, men simplere 

tiltag såsom oprettelsen af en fælles anmeldelsesformular, blev tilsvarende foreslået som et 

første skridt på vejen. 
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Hvis gevinsterne ved globaliseringsprocessen skal høstes, kræves det alt andet lige, at der 

skabes mere harmoni på området for transnationale fusioner, således at samfundet opnår de 

effektivitetsgevinster, som store virksomheder kan skabe. 
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11. Domsregister  

 
Costa mod Enel (1964)  

Sag: 6/64 

 

Sagens parter:  

Flaminio Costa og ENEL (Ente nazionale energia ellettrica, impresa giå della Edison Volta) 

 

Sagens fakta:  

Sagen vedrørte den italienske advokat Flaminio  Costa, som nægtede at betale sin elregning på 

20 kr. Flaminio Costa anførte i den forbindelse, at lov om nationalisering af 

elektricitetsindustrien i Italien var i strid med en række af TEUF’s bestemmelser. Byretten i 

Milano fremlagde i den forbindelse et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen jf. TEUF 

artikel 267 vedrørende hvorvidt EU-Retten har forrang for national ret i tilfælde af eventuelle 

konflikter.  

 

Sagens udfald:  

EU-Domstolen fastlog, at EU-retten har forrang for efterfølgende national lov.  

 

Hoffmann La Roche (1979)  

Sag: 85/76  

 

Sagens parter:  

Firma Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel og Kommissionen for De Europæiske 

Fællesskaber  

 

Sagens fakta:  

Sagen angik et krav om annullation af Kommissionens beslutning af 9. juni 1976 om en 

procedure i henhold til EØF-traktatens artikel 86 (IV/29.020 — vitaminer), hvor 

Kommissionen fandt, at Roche havde misbrugt dets dominerende stillig på markedet for 

vitaminer: A, B2, B3, B6, C, E og H. Roche udfordrede Kommissionens beslutning på flere 

punkter inklusiv graden af dominans og misbrug.  
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Sagens udfald:  

Kommissionen havde ret i at statuere dominans på markederne for vitaminer: A, B2, B6, C, E 

og H.  

Kommissionens beslutning om at statuere dominans på markedet for B3 var imidlertid forkert.  

 

United Brands (1978)  

Sag: 27/76 

 

Sagens parter:  

United Brands Company og United Brands Continentaal B.V., og Kommissionen for De 

europæiske Fællesskaber.  

 

Sagens fakta:  

I en Kommissionsbeslutning fandtes United Brands at overtræde artikel 102 TEUF ved at 

misbruge sin dominerende stilling på markedet for bananer (IV / 26.699). United Brands (UBC) 

appellerede til EU-Domstolen og udfordrede bl.a. Kommissionens konklusioner med hensyn 

til markedsdefinitionen, den dominerende stilling samt misbrug af dominerende stilling.  

 

Sagens udfald: 

EU-Domstolen fandt, at United Brands havde en dominerende stilling på det relevante marked.  

 

GE/Honeywell (2005)  

Sag: T-210/01  

 

Sagens parter: General Electric Company og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.  

 

Sagens fakta:  

Sagen vedrørte en påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2004/134/EF af 3. juli 

2001 om en fusions uforenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (sag COMP/M.2220 – 

General Electric/Honeywell). Den 22. oktober 2000 indgik GE og Honeywell en aftale, 

hvorefter GE skulle overtage hele Honeywells kapital (herefter »fusionen«), således at denne 

blev et helejet datterselskab af GE. Kommissionen blokerede fusionen, da denne kom frem til, 

at General Electric grundet dets stærke markedsstilling kombineret med en stor finansiel styrke, 

havde en dominerende stilling på markederne for jetmotorer til store trafikfly og regional fly. 
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Undersøgelsen viste derudover, at Honeywell var den førende leverandør af flyelektronik, 

jetmotorer og andet flyudstyr og dermed leverede vigtige basisprodukter til produktionen af 

motorer. Kommissionen kom frem til, at en sammenlægning af de to selskabers aktiviteter, 

ville styrke General Electrics’ dominerende stilling på markederne for store luftfartøjsmotorer 

og regionale luftfartøjsmotorer og skabe en dominerende stilling på markedet for flymotorer, 

flykomponenter og små marine gasturbiner. Dette skyldes horisontale overlapninger på nogle 

af markederne og en udvidelse af General Electrics’ finansielle styrke og vertikale integration 

til også at omfatte Honeywells aktiviteter. Kommissionen var yderligere bekymret for, at de to 

selskaber ville sammenlægge deres produkter ved hjælp af  pakkeløsninger og derved overføre 

hver deres markedsstyrke på hinandens produkter. Man mente dermed, at fusionen ville 

medføre konglomerate effekter.  

 

Sagens udfald:  

Retten kom frem til, at Kommissionen med rette har konkluderet, at sagsøgerens dominerende 

stilling på markedet for jetmotorer til store regionalfly efter fusionen vil blive styrket, og at 

sammenlægningen vil give den fusionerede enhed dominerende stillinger på markederne for 

jetmotorer til forretningsfly og små marinegasturbiner.  

 

Retten fandt derimod ikke, at Kommissionen har ført tilstrækkeligt bevis for, at den fusionerede 

enhed vil få en dominerende stilling, eller at en dominerende stilling vil blive styrket som følge 

af den vertikale overlapning mellem Honeywells startere og sagsøgerens jetmotorer til store 

trafikfly, kombinationen af Honeywells flyelektronikprodukter og andre flyprodukter og GE-

koncernens økonomiske og forretningsmæssige magtposition eller muligheden for at udbyde 

produktpakker bestående af sagsøgerens motorer og Honeywells flyelektronik og andre 

flyprodukter.  

Kommissionen blev til trods for ovenfor påviste mangler ved analysen, frifundet.  

 

Brown Shoe Co., Inc v. United States 

Sag: 370 U.S. 294 (1962)  

 

Sagens parter:  

Brown Shoe Co., Inc mod United States 
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Sagens fakta: 

Brown Shoe Company Inc. (Brown) var den tredje største skovirksomhed i USA og var således 

en førende producent og forhandler af sko. Brown fusionerede med G.R. Kinny, som var den 

ottende største sælger af sko og som ejede mere end 350 butikker. De forenede stater sagsøgte 

i denne forbindelse Brown for overtrædelse af the Clayton Act. The Federale Government 

dømte til fordel for De forenede stater og valgte således blokere fusionen, da den mente at 

fusionen ville medføre betydelige konkurrencebegrænsende effekter på det nationale engro- og 

detailmarked og skabe et monopol i strid med §7 i The Clayton Act. Brown mente omvendt, at 

markedet for sko var robust og således ville forblive konkurrencedygtigt efter fusionen. I den 

forbindelse lagde de vægt på at de ikke mente at deres markedsandel efter fusionen ville være 

signifikant Brown ankede derfor beslutningen. The District Court gav imidlertid The Federale 

Government medhold.  

 

Sagens udfald:  

Fusionen mellem Brown Shoe Company Inc og G.R.Kinny var i strid med §7 i The Clayton 

Act. The District Court fastsatte at Brown skulle afhænde alle aktier og aktiver som de havde i 

Kinney og således drive Kinney så separat som muligt.  

 

Philadelphia Bank case: United States v. Philadelphia Nat'l Bank 

Sag: 374 U.S. 321 (1963) 

 

Sagens parter:  

United States mod Philadelphia Nat'l Bank 

 

Sagens fakta:  

The Philadelphia National Bank (PNB) og Girard Trust Corn Exchange Bank (Girard), var den 

anden største og tredje største bank i Philadelphia området. PNB og Girard planlagde at 

fusionere de to banker, således at de tilsammen ville skabe banken PNB-Girard, som med sin 

30% markedsandel ville blive den største bank i området. De forenede stater indbragte en klage 

omkring PNB og Girard, med påstanden om, at fusionen krænkede § 7 i The Clayton Act, fordi 

fusionen ville forringe konkurrencen på markedet. PNB argumenterede for, at der ved fusionen 

ville blive skabt effektivitetsgevinster til gavn for samfundet og argumenterede yderligere for, 

at det geografiske område skulle defineres bredere, således at det også inkluderede banker i 

New York. The District Court dømte til fordel for PNB, hvorefter De Forenede Stater valgte at 
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appellere dommen til The Supreme Court. The Supreme Court slog fast, at  fusioner i 

koncentrerede markeder med stor sandsynlighed vil skabe markedsstyrke og bringe 

forbrugerne i fare, dette i form af konkurrencebegrænsende priser, hvorfor sådanne fusioner 

per definition må formodes at være ulovlige. Domstolen baserede delvist denne formodning på 

den økonomiske teori om fuldkommen konkurrence, ifølge hvilken, konkurrence antages at 

være størst, når der er mange sælgere, hvoraf ingen har nogen væsentlig markedsandel. 

Yderligere lagde Domstolen til grund, at en fusion som resulterer i en forhøjelse af 

markedskoncentrationen med mere end 30% er signifikant. Domstolen dømte derfor, at 

fusionen var i strid med § 7 i the Clayton Act.  

 

Sagens udfald:  

Fusionen mellem The Philadelphia National Bank (PNB) og Girard Trust Corn Exchange Bank 

(Girard) fandtes at være i strid med § 7 i The Clayton Act. The Supreme Court slog derfor fast, 

at de to virksomheder ikke måtte fusionere.  

 

United States v. General Dynamics Corp 

Sag: 415 U.S. 486 (1974) 

 

Sagens parter:  

United States v. General Dynamics Corp 

 

Sagens fakta:  

Material Services Corporation (Material Services) var et kulminefirma og leverandør af 

byggematerialer. I 1954 begyndte Material Services at købe aktier i United Electric Coal 

Companies (United), som også lavede minearbejde. I 1959 ejede Material Services en 

kontrollerende andel på 34 procent af Uniteds aktier. General Dynamics Operation (General 

Dynamics) købte Material Services, og blev den femte største kulmineproducent i USA. De 

forenede stater sagsøgte General Dynamics og argumenterede for, at Material Services 

overtagelse af United i 1959 overtrådte § 7 i Clayton Act. De Forenede Staters’ hovedargument 

var, at statistikker viste, at kulmineindustrien var stærkt koncentreret, og at markedet ville blive 

mere koncentreret, hvis Material Services erhvervede United. The District Court kom frem til, 

at fusionen ikke væsentligt mindskede konkurrencen. I 1950’erne havde United ikke nok kul 

til at konkurrere med andre virksomheder om nye kontrakter. Derfor havde United ikke evnen 

til at konkurrere med andre og kunne således ikke påvirke prisen. Overtagelsen af United af en 
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konkurrent ville derfor ikke mindske konkurrencen væsentligt. Derfor kom the District Court 

frem til, at § 7 i Clayton Act ikke var blevet overtrådt. De Forenede Stater ankede dommen til 

US Supreme Court. The US Supreme Court gav The District court medhold. De lagde til grund, 

at det faktum at markedet var blevet mere koncentreret efter fusionen, ikke var bevis nok til at 

statuere, at der var tale om en fusion, som ville mindske konkurrencen væsentligt.  

 

Sagens udfald:  

Fusionen ville ikke mindske konkurrencen på markedet væsentligt, hvorfor den ikke var i strid 

med §7 i Clayton Act.  

 

FEDERAL TRADE COMMISSION v. H.J. HEINZ CO. and Milnot Holding 

Corporation 

Sag: No. 00-5362 

 

Sagens parter:  

FTC og H.J.Heinz CO  

 

Sagens fakta:  

The Federal Trade Commission (FTC) anfægtede den foreslåede fusion mellem Heinz og 

Beech-Nut baby food. Heinz, den tredjestørste producent af babymad i USA, ønskede at 

erhverve Milnot Holding Corp, hvis datterskab, Beech-Nut, var den næststørste producent af 

babymad i USA. Som resultat af fusionen ville parterne have erhvervet omkring 33% af de 

relevante markeder, mens Gerber (en konkurrent på markedet) ville have bevaret 65% af det 

pågældende marked for babymad. Selvom fusionen ikke ville have givet de fusionerende parter 

en dominerende stilling, var FTC bekymrede over, at fusionen ville medføre koordinerende 

effekter på markedet og at fusionen ville føre til en væsentlig mindskelse af konkurrencen på 

markedet. På baggrund af disse bekymringer valgte FTC at blokere for fusionen. The District 

Court gav Heinz medhold og tillod således Heinz’s køb af Milnot Holding Coporation.  

 

Sagens udfald:  

The District Court kom fem til, at den foreslåede fusion, skulle have lov at forsætte i henhold 

til amerikansk antitrustlovgivning.  

 

 


