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Abstract	
The	purpose	of	this	thesis	is	to	conduct	an	examination	of	pricing	algorithms	under	the	Predictable	Agent	

scenario.	Specifically,	it	examines	how	pricing	algorithms	can	facilitate	tacit	collusion	in	the	digital	retail	

market,	as	well	as	how	algorithmic	pricing	differs	from	normal	(human)	pricing	used	by	firms.	In	addi-

tion,	the	thesis	also	considers	how	the	parallel	conduct	of	pricing	algorithms	should	be	investigated	un-

der	article	101	of	The	Treaty	of	the	Functioning	of	the	European	Union	(TFEU).	

The	thesis	is	divided	into	three	main	parts.	The	first	part	of	which	conducts	an	economic	analysis	of	tacit	

collusion	in	an	oligopolistic	market,	with	a	presentation	of	the	characteristics	that	strengthen	the	facili-

tation	of	tacit	collusion.	It	 is	analyzed	through	the	Structure-Conduct-Performance-paradigm	how	the	

implications	of	pricing	algorithms	influence	the	market.	Finally,	it	is	demonstrated	how	the	algorithms	

has	a	negative	impact	on	consumer	welfare.		

Part	two	conducts	the	legal	analysis.	It	starts	with	a	presentation	of	the	prohibition	to	form	an	agree-

ment	that	could	disrupt	free	competition	in	the	internal	market,	as	prescribed	in	article	101	TFEU.	Fur-

thermore,	as	the	distinction	made	in	EU	competition	law	between	concerted	practice	and	tacit	collu-

sion/parallel	conduct	has	been	stated	as	a	grey	zone	in	the	interpretation,	it	is	evaluated	how	to	analyze	

pricing	algorithms	regarding	the	prohibition	under	article	101	TFEU.	Here,	the	regulation	forbids	con-

duct	which	has	as	its	object	or	effect,	a	preventions,	restrictions	or	distortions	competition.	In	this	re-

gard,	the	thesis	seeks	to	demonstrate	how	parallel	pricing	algorithms	can	distort	competition	the	same	

way	as	exchange	of	information,	as	explored	in	relation	to	concerted	practice.	

Part	three	consists	of	an	interdisciplinary	analysis	of	the	problem.	The	results	from	the	economic	part	

and	the	legal	part	are	set	up	to	complement	each	other	in	the	study	of,	how	the	regulation	is	today	and	

what	the	impact	of	this	is.	Moreover,	it	is	discussed	how	pricing	algorithms	under	the	Predictable	Agent	

scenario	can	pose	a	problem	for	the	competition	in	the	digital	retail	market.	In	contrast	to	this	statement,	

it	is	then	analyzed	how	the	algorithm	can	add	efficiency	and	innovation	to	the	market.	There	will	be	both	

benefits	and	disadvantages	to	the	use	of	algorithms,	and	with	this	knowledge,	 four	different	ways	to	

regulate	the	parallel	pricing	algorithms	are	discussed.		In	the	future,	more	sophisticated	algorithms	are	

expected	to	be	applied	to	the	internal	market.	This	case	will	be	briefly	evaluated.	

Finally,	the	conclusion	of	the	thesis	is	presented.	In	sum,	it	is	found	that	pricing	algorithms	can	facilitate	

tacit	collusion	better	than	seen	before,	due	to	the	 increase	in,	among	other	things,	 transparency	and	

frequency.	This	will	have	an	impact	on	competition,	and	therefore	also	the	consumer	welfare.	It	will	be	

necessary	to	regulate	parallel	pricing	algorithms	because	of	the	restriction	on	competition	by	effect.		
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Kapitel	1	Introduktion	

1.1	Indledning	

“[…]	automated	systems	could	be	used	to	make	price-fixing	more	effective.	That	may	be	good	

news	for	cartelists.	But	it's	very	bad	news	for	the	rest	of	us.	And	protecting	consumers	from	

cartels	is	at	the	very	heart	of	our	work.”1	

Den	øgede	automatisering	og	den	hastige	udvikling	inden	for	teknologi	har	ændret	den	måde	vi	inter-

agerer,	kommunikerer	og	handler	på.2	Verden	er	gået	fra	handel	på	fysiske	markedspladser,	mens	goder	

nu	bliver	købt	og	solgt	på	det	digitale	marked.	Efterhånden	som	teknologien	skrider	frem,	og	omkost-

ningerne	ved	lagring	og	analyse	af	data	falder,	investerer	virksomheder	i	at	udvikle	“smarte”	og	“selv-

lærende”	maskiner,	til	at	hjælpe	med	prissætningsbeslutninger,	planlægning,	handel	og	logistik.3	Kon-

kurrence	som	vi	kender	det,	den	usynlige	hånd,	bliver	 i	mange	 industrier	erstattet	af	en	digitaliseret	

hånd.	Den	digitaliserede	hånd	er,	 i	modsætning	til	den	usynlige	hånd,	menneskeskabt,	og	kan	derfor	

være	genstand	for	manipulation.4	

Med	den	nuværende	brug	af	computere	og	med	forventede	teknologiske	fremskridt,	vil	flere	brancher	

anvende	sofistikerede	prisalgoritmer	til	prisfastsættelse.5	Fordelene	som	prisalgoritmer	tilbyder,	især	

hvad	angår	forbedret	automatisering	og	effektivitet,	både	for	virksomheder	og	deres	kunder,	kan	næppe	

bestrides.	Algoritmer	øger	transparensen	på	markedet,	hvilket	kan	have	konkurrencefremmende	effek-

ter,	blandt	andet	i	relation	til	udvikling	af	nye	produkter	samt	innovationen	forbundet	hermed.	Desuden	

har	algoritmer	potentialet	til	at	reducere	omkostningerne	ved	produktion,	hvilket	forbedrer	udnyttel-

sen	af	ressourcer.6	Der	kan	dog	stilles	spørgsmålstegn	ved,	i	hvilken	udstrækning	menneskelig	beslut-

ningstagen	vil	blive	understøttet	–	og	måske	endda	erstattet	–	af	maskiner,	og	implikationerne	af	denne	

automatisering	på	konkurrencen.7	Algoritmer	er	 i	 stand	 til	 at	behandle	en	 stor	mængde	data,	 og	på	

grund	af	denne	kapacitet	til	at	behandle	data	i	stor	skala	og	træffe	beslutninger	på	grundlag	heraf,	har	

indsamlingen	af	data	om	forbrugere	og	konkurrenter	fået	ny	betydning.	Algoritmerne	gør	det	muligt	at	

overvåge	konkurrenter,	ændringer	i	markedet	mv.	samt	at	inkludere	disse	oplysninger	i	prisfastsættel-

sen.	Derfor	opstår	spørgsmålet	om,	hvordan	algoritmer	ændrer	det	konkurrenceprægede	landskab	ved	

 
1	EU’s	kommissær	for	konkurrence	Margrethe	Vestagers	tale:	Algorithms	and	competition.	Bundeskartellamt	18th	
Conference	on	Competition,	Berlin,	16.	marts	2017.	
2	Ezrachi	&	Stucke	(2015),	s.	1778.		
3	Ezrachi	&	Stucke	(2015),	s.	1776.	
4	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	209	
5	Ezrachi	&	Stucke	(2015),	s.	1778.	
6	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	22.	
7	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4).	
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at	tilbyde	virksomheder	muligheder	for	at	opnå	samordnede	resultater	på	nye	måder,	som	ikke	nødven-

digvis	kræver,	at	der	opnås	en	aftale	 i	 sædvandig	konkurrenceretlig	 forstand,	eller	som	ikke	engang	

kræver	menneskelig	interaktion.8		

Den	tyske	monopolkommission	anbefalede	 i	sin	rapport	 fra	2018	den	tyske	regering	”systematisk	at	

undersøge	markeder	med	algoritmebaseret	prisfastsættelse	for	ugunstige	virkninger	på	konkurrencen.”9	

Blandt	de	væsentligste	bekymringer,	der	er	rejst	i	relation	til	prisalgoritmer,	er	prissætningsalgoritmer,	

der	hjælper	konkurrenter	med	at	undgå	afsløring	af	deres	ulovlige	prisaftaler,	eller	algoritmer,	der	–	

med	eller	uden	hjælp	fra	mennesker	–	indgår	i	stiltiende	koordinering.	Ved	stiltiende	koordinering	(også	

kendt	som	”parallel	adfærd”)	er	der	ikke	nødvendigvis	en	ulovlig	aftale	i	konkurrenceretlig	forstand,	og	

der	vil	ej	heller	være	kontakt	eller	kommunikation	mellem	konkurrenterne.	Hver	konkurrent	handler	i	

stedet	ensidigt	som	reaktion	på	rivalernes	opførsel	for	at	hæve	prisen	over	konkurrenceniveauet.10	Den	

parallelle	adfærd	viser	sig	ved,	at	virksomhederne	automatiserer	deres	beslutningsproces,	så	priserne	

reagerer	samtidigt	på	ændringer	i	markedsforholdene,	hvilket	replikerer	et	scenarie	med	bevidst	paral-

lel	adfærd.11	

Et	sted,	hvor	brugen	af	prisalgoritmer	er	særlig	kendt,	er	på	de	store	e-detailhandelssider,	herunder	

blandt	andre	Amazon.12	På	Amazon	bruges	algoritmer	til	at	indsamle	markedsdata	med	henblik	på	kon-

stant	at	justere	priserne	på	de	millioner	af	produkter,	som	sælges	på	hjemmesiden.	Virksomhedernes	

prisfastsættelse	er	således	i	stigende	grad	blevet	afhængig	af	softwareprogrammer,	hvori	den	sidste	nye	

udvikling	af	kunstig	intelligens	er	inkorporeret.13	Et	kendt	eksempel	på	anvendelsen	af	prisalgoritmer,	

udsprang	på	baggrund	af	en	utilsigtet	virkning	af	prisalgoritmerne,	dette	skete	netop	på	e-handelssiden	

Amazon.	En	lærebog	blev	således	udbudt	til	en	markedspris	på	ca.	$23	mio.,	da	to	konkurrerende	pris-

algoritmer	fastsatte	prisen.14	Desuagtet	denne	hændelse,	angives	det,	at	algoritmerne	på	Amazon	”ag-

gressivt	ændrer	priser,	og	nogle	gange	tilpasser	dem	mere	end	en	gang	om	dagen	som	reaktion	på	andre	

 
8	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4).	
9	Press	Release,	Monopolkommission,	Digital	Change	Requires	Legal	Adjustments	Regarding	Price	Algorithms,	The	
Media	Sector	and	the	Supply	of	Medicines,	MONOPOLIES	COMM’N	(July	3,	2018),	https://www.monopolkommis-
sion.de/images/	HG22/PM_HG_2018_EN.pdf	[https://perma.cc/QW5S-UB8Z].	
10	Ezrachi	&	Stucke	(2018),	s.	218.	
11	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	66.	
12	Amerikansk	internethandelsvirksomhed.	Startede	i	1994	som	en	online	boghandel.	I	1998	indtræder	de	yder-
ligere	på	det	online	detailmarked.	Amazon	marketplace	består	i	dag	af	en	masse	detailprodukter,	hvor	producenter	
og	forhandler	af	produkterne	via	markedspladsen	kan	få	adgang	til	Amazons	marked	ved	at	registre	sig.	En	for-
handler	 behøver	 ikke	 at	 have	 en	 internetside	 eller	 lignende	 for	 at	 handle.	 https://services.amazon.in/ser-
vices/sell-on-amazon/faq.html	(Besøgt	d.	9.	maj	2020).	
13	Calvano	et	al.	(2018),	s.	156.	
14	Le	Chen	(2016),	s.	1339.	
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detailhandlere”.15	Prisalgoritmerne	på	Amazon	justerer	priserne	og	reagerer	straks	på	ændringer	i	mar-

kedsforholdene,	herunder	konkurrenternes	priser,	hvilket	blandt	andet	illustreres	af	det	faktum,	at	pro-

dukterne	på	Amazon	kan	variere	meget	i	pris	fra	den	ene	dag	til	den	anden.16	

Ariel	Ezrachi	og	Maurice	E.	Stucke	har	 i	deres	bog	Virtual	Competition:	The	Promise	and	Perils	of	 the	

Algorithm-driven	Economy	fra	2016	opstillet	fire	scenarier,	hvor	algoritmer	benyttes	til	at	facilitere	aftalt	

spil.	Et	af	de	scenarier,	der	skaber	debat,	er	scenariet	Predictable	Agent,	hvor	mennesker	programmerer	

deres	prisalgoritmer	for	at	overvåge	og	reagere	på	konkurrenternes	prisfastsættelse,	og	hvor	de	ved,	at	

et	sandsynligt	resultat	vil	være	bevidst	parallel	adfærd	og	højere	priser,	uden	at	konkurrenterne	behø-

ver	at	kommunikere	med	hinanden	eller	på	anden	måde	indgå	en	ulovlig	aftale.17	Dette	scenarie	rejser	

væsentlige	politiske	spørgsmål,	da	det	antyder,	at	prisalgoritmer	i	fremtiden	kan	give	højere	priser	uden	

at	udløse	konkurrenceretlig	intervention.	Endvidere	kan	en	sådan	algoritmisk	stiltiende	koordinering	

opstå	på	markeder,	hvor	denne	tidligere	hos	mennesker	ville	have	været	ustabil.18	

Som	en	reaktion	herpå,	og	på	det	øgede	fokus	i	litteraturen	på	algoritmisk	stiltiende	koordinering,	an-

førte	Dr.	Thibault	Schrepel	 i	artiklen	The	Fundamental	Unimportance	of	Algorithmic	Collusion	 for	An-

titrust	Law,	at	algoritmisk	stiltiende	koordinering	ikke	er	vigtigt	for	konkurrenceretten,	blandt	andet	på	

baggrund	af	manglen	på	konkluderende	empiriske	studier.19	

Afhandlingen	har	således	sin	berettigelse	i	diskussionen	af,	hvorvidt	mennesker	kan	programmere	al-

goritmer	til	at	afspejle	logikken	bag	parallel	adfærd,	og	således	programmere	algoritmerne	til	at	gen-

gælde	afvigelser20	fra	den	koordinerede	strategi	og	følge	prisstigninger,	eller	om	dette	udelukkende	er	

”gammel	vin	på	nye	flasker”	som	Dr.	Thibault	Schrepel	angiver	i	sin	føromtalte	artikel.	

Henset	til	den	usikkerhed,	der	eksisterer	omkring	reguleringen	af	den	type	brug	af	prisalgoritmer,	vil	

Predictable	Agent	scenariet	være	udgangspunktet	for	afhandlingen.	Blot	fordi	stiltiende	koordinering	og	

bevidst	parallelisme	ikke	er	ulovligt	i	medfør	af	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1,	betyder	det	ikke,	at	en	

 
15	Besinger,	Greg	(2014).	Boomerang	Commerce,	a	Real-Time	Pricing	Startup,	Raises	$8.5	Million.	Wall	Street	Jour-
nal,	 https://blogs.wsj.com/digits/2014/07/16/boomerang-commerce-a-real-time-pricing-startup-raises-8-5-mil-
lion/	(Besøgt	d.	9.	maj	2020).	
16	Ifølge	CamelCamelCamel.com	(en	hjemmeside	som	tracker	Amazons	priser)	varierede	prisen	på	en	frozen	yo-
gurt-	og	sorbetmaskine	mellem	$27.97	og	$59.99.	CamelCamelCamel.com,	Amazon	Price	History	for	Conair	Cui-
sinart	ICE-21	1.5	Quart	Frozen	Yogurt-Ice	Cream	Maker	(White)	(2015),	https://camelcamelcamel.com/Cuisinart-
ICE-21-Quart-Frozen-Yogurt-Ice/product/B003KYSLMW	(Besøgt	d.	9.	maj	2020).	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	13.	
17	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	65.	
18	Ezrachi	&	Stucke	(2018),	s.	221.	
19	Schrepel	(2020),	afledt	af	Schrepel	(2019).	
20	Når	det	i	afhandlingen	angives,	at	virksomhederne	der	anvender	parallelle	prisalgoritmer	”gengælder	afvigel-
ser”	eller	”straffer	afvigelser”,	er	der	ikke	nødvendigvis	tale	om,	at	virksomhederne	har	indgået	en	eksplicit	aftale	
om	at	koordinere	priserne.	Begreberne	benyttes	til	at	beskrive	gengældelse	af	en	anden	virksomheds	afvigelser	
fra	den	koordinerede	strategi	i	spilteoretisk	forstand.		



	 8	

sådan	adfærd	er	ønskelig	for	markedet	og	forbrugerne.	Den	øgede	transparens,	prisalgoritmerne	skaber	

på	markedet,	gør	opretholdelsen	af	stiltiende	koordinering	som	ligevægt	over	tid	nemmere	for	virksom-

hederne,	hvilket	traditionelt	set	allerede	har	været	en	udfordring	ved	menneskelig	interaktion,	blandt	

andet	grundet	usikkerhed	og	menneskelige	fejl.21	Der	foreligger	således	en	disharmoni	mellem	de	juri-

diske	og	de	økonomiske	aspekter	af	emnet.	

	

1.2	Problemformulering	

Afhandlingen	 ønsker	 at	 undersøge,	 hvordan	 prisalgoritmerne	 i	Predictable	 Agent	 scenariet	 påvirker	

virksomhedernes	prisadfærd	i	forbindelse	med	stiltiende	koordinering,	og	hvordan	dette	påvirker	for-

brugervelfærden,	sammenlignet	med	stiltiende	koordinering	uden	prisalgoritmer.	Derudover	ønskes	

det	undersøgt,	hvordan	prisalgoritmers	parallelle	adfærd	på	det	digitale	marked	skal	analyseres	under	

TEUF	art.	101,	stk.	1,	og	hvordan	man	fremadrettet	bør	regulere	anvendelsen	af	parallelle	prisalgorit-

mer.	Dette	søges	undersøgt	ved	hjælp	af	de	tre	nedenstående	underspørgsmål:		

	

Økonomisk:	Hvordan	påvirker	de	parallelle	prisalgoritmer,	under	Predictable	Agent	scenariet,	virksom-

hedernes	prisadfærd	i	forbindelse	med	stiltiende	koordinering	og	hvilken	effekt	har	dette	på	forbrugervel-

færden	på	detailmarkedet?		

	

Juridisk:	Hvordan	analyseres	de	parallelle	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	under	TEUF	art.	

101?	

	

Integreret:	Er	den	nuværende	regulering	af	parallelle	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	opti-

mal	for	forbrugerne,	og	hvilken	form	for	regulering	vil	være	mest	hensigtsmæssig?		

	

1.3	Synsvinkel	

Afhandlingen	tager	udgangspunkt	i	de	overvejelser	konkurrencemyndighederne	står	over	for,	i	forbin-

delse	med	vurderingen	af	parallelle	prisalgoritmers	potentielle	virkninger	på	markedet.	Dette	vil	ske	ud	

 
21	Motta	(2015),	s.	141.	
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fra	en	betragtning	af	forbrugervelfærden,	som	samtidig	også	er	en	del	af	formålet	i	TEUF	art.	101.	Kon-

kret	er	formålet	med	bestemmelsen	at	beskytte	konkurrencen	på	markedet,	for	derigennem	at	fremme	

forbrugernes	velfærd	og	sikre	en	effektiv	ressourceallokering.22	Det	vil	blive	analyseret,	hvorledes	pris-

algoritmers	parallelle	adfærd,	kan	begrænse	konkurrencen	på	det	digitale	detailmarked.	Konkurrence-

begrænsende	adfærd,	som	prisaftaler	og	markedsdeling,	kan	føre	til	mindskelse	af	forbrugervelfærden,	

da	produktionen	mindskes	og	priserne	forhøjes,	hvilket	fører	til	en	dårligere	ressourceallokering,	idet	

forbrugerne	kommer	til	at	betale	mere	for	de	pågældende	varer	og	tjenester.23	EU-konkurrencereglerne	

sigter	mod	at	beskytte	konkurrencen	på	markedet	som	et	middel	til	at	øge	forbrugervelfærd	og	til	at	

sikre	efficient	allokation	af	ressourcer.24	

	

1.4	Afgrænsning	

På	baggrund	af	en	altovervejende	EU-retslig	indflydelse	på	det	konkurrenceretlige	område,	findes	det	

hensigtsmæssigt	kun	at	belyse	konkurrencerettens	regulering	af	prisalgoritmer	i	relation	til	EU-ret.25	

Dette	indebærer,	at	i	tilfælde	af	uoverensstemmelser	mellem	EU-retten	og	national	ret,	skal	EU-retten	

anvendes,	da	EU-retten	har	forrang	for	national	ret.26	

Der	findes	mange	forskellige	slags	algoritmer	og	de	kan	bruges	på	utallige	måder.	Nogle	former	for	pris-

algoritmer	kan	benyttes	til	at	opretholde	en	allerede	eksisterende	ulovlig	aftale	mellem	to	eller	flere	

virksomheder.27	Denne	brug	af	prisalgoritmer	er	ikke	genstand	for	analyse	i	afhandlingen,	idet	denne	

praksis	må	forventes	at	blive	vurderet	som	”per	se”	ulovlig.28	Der	afgrænses	således	fra	algoritmer,	som	

benyttes	 i	 tilfælde,	hvor	der	allerede,	mellem	mennesker,	er	 indgået	en	ulovlig	konkurrencebegræn-

sende	aftale,	og	hvor	prisalgoritmen	alene	benyttes	til	at	opretholde	denne	aftale.	Det	vil	således	være	

 
22	MEDDELELSE	 FRA	KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	 for	 anvendelsen	 af	 traktatens	 artikel	 81,	 stk.	 3.	 (2004/C	
101/08),	pkt.	13.	
23	MEDDELELSE	 FRA	KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	 for	 anvendelsen	 af	 traktatens	 artikel	 81,	 stk.	 3.	 (2004/C	
101/08),	pkt.	21.	
24	BEUC	Discussion	Paper	on	“The	Goals	of	EU	Competition	Law	and	the	Digital	Economy”,	Prof.	Ariel	Ezrachi	
(University	of	Oxford),	s.	6.	
25	Det	er	i	en	betydelig	grad	pålagt	medlemsstaterne	at	anvende	EU-konkurrenceretten	direkte.	Se	mere	herom	i	
Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	20.	
26	Sag	6/64	Costa/ENEL,	præmis	7-9.	
27	Denne	form	for	algoritme	kaldes	af	Ezrachi	&	Stucke	(2016)	for	en	”Messenger”-algoritme,	hvilket	er	en	algo-
ritme,	der	anvendes	til	at	hjælpe	med	at	overvåge	og	vedligeholde	en	konkurrencebegrænsende	aftale,	som	i	sig	
selv	ville	blive	retsforfulgt	som	en	ulovlig	aftale.	
28	”Per-se”	ulovlig	er,	når	der	udelukkende	ses	på	hvilken	karakter,	den	pågældende	aftale	har,	og	det	derudfra	
bestemmes,	hvorvidt	der	er	tale	om	en	overtrædelse	af	forbuddet.	
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parallelle	prisalgoritmer	under	Predictable	Agent	scenariet,	som	vil	blive	behandlet,	mens	der	afslut-

ningsvis	i	afhandlingen	vil	blive	perspektiveret	til	Digital	Eye	scenariet.29		

Konkurrenceretten	beskæftiger	sig	både	med	vertikale	og	horisontale	forhold.	Ved	vertikale	forhold	kan	

prisalgoritmerne	benyttes	mellem	distributører	og	producent,	mens	de	i	horisontale	forhold	kan	anven-

des	mellem	konkurrenter.	Der	afgrænses	i	afhandlingen	fra	anvendelsen	af	prisalgoritmer	i	vertikale	

forhold,	og	fokus	vil	alene	være	på	forholdet	mellem	konkurrenter	på	markedet.	Det	er	således	kun	ho-

risontale	aftaler,	der	analyseres	 i	afhandlingen,	da	det	valgte	scenarie	Predictable	Agent	består	af	en	

parallel	adfærd	mellem	to	konkurrerende	virksomheders	prisalgoritmer.	

Prisalgoritmer	benyttes	i	flere	forskellige	brancher	og	industrier.30	Udgangspunktet	for	afhandlingen	er	

imidlertid	brugen	af	prisalgoritmer	på	det	digitale	detailmarked,	hvorfor	der	i	afhandlingen	afgrænses	

fra	brugen	af	prisalgoritmer	på	andre	markeder,	herunder	finansielle	markeder.	At	afhandlingen	tager	

udgangspunkt	i	prisalgoritmer	på	detailmarkedet,	er	blandt	andet	begrundet	i	Kommissionens	e-com-

merce	sektorundersøgelse.31	Denne	illustrerer	relevansen	af	at	vælge	detailmarkedet	og	mere	specifikt	

e-handelssektoren,	som	afhandlingens	fokuspunkt,	idet	Kommissionen	angiver,	at	der	forventes	at	være	

konkurrencemæssige	problemer	relateret	til	denne	branche	i	forbindelse	med	algoritmer.	

Yderligere	vil	det	kun	være	prisalgoritmernes	parallelle	adfærd	i	forbindelse	med	prisfastsættelse	på	

markedet,	der	vil	blive	analyseret.	Dermed	vil	eksempelvis	opdeling	af	markedet	ikke	blive	analyseret	

som	en	del	af	prisalgoritmernes	parallelle	adfærd.	Der	afgrænses	samtidig	også	fra	anvendelse	af	algo-

ritmer	til	prisdiskrimination,	det	vil	sige	når	algoritmer	anvendes	til	at	sætte	priser	ud	fra	personalise-

rede	prisstrategier,	hvorfor	dette	kan	påvirke	konkurrencen	og	forbrugervelfærden.32	

	

1.5	Teori	og	metode	

De	følgende	metodeafsnit	vil	belyse,	hvilke	videnskabsteorier,	der	er	anvendt	i	forbindelse	med	besva-

relsen	af	problemformuleringen.	Beskrivelsen	af	de	anvendte	videnskabsteoriers	baggrund,	normer	og	

metoder	er	nødvendig,	for	at	kunne	belyse	afhandlingens	problem.	Metoderne	behandles	inden	for	hver	

 
29	Digital	Eye	scenariet	er	det	fjerde	scenarie	vedrørende	brugen	af	prisalgoritmer,	opstillet	af	Ezrachi	og	Stucke	
(2016).	Se	afsnit	7.4.	
30	Prisalgoritmer	dominerer	onlinesalg	af	varer	og	er	vidt	brugt	i	hotelbooking	og	i	rejse-,	detail-,	sports-	og	un-
derholdningsindustrien.	Se	hertil	Ezrachi	&	Stucke	(2015),	s.	1780.	
31	RAPPORT	FRA	KOMMISSIONEN	TIL	RAs DET	OG	EUROPA-PARLAMENTET,	Endelig	rapport	om	undersøgelsen	af	
e-handelssektoren,	 Bruxelles,	 den	 10.5.2017,	 COM(2017)	 229	 final:	 https://ec.europa.eu/competition/an-
titrust/sector_inquiry_final_report_da.pdf	(Besøgt	d.	9.	maj	2020),	s.	2.	
32	Autorité	de	la	concurrence	og	Bundeskartellamt	(2019).	Algorithms	and	Competition,	s.	6.	
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sit	teoretiske	videnskabsområde	og	vil	blive	beskrevet	individuelt	i	en	bestræbelse	på	at	skabe	overblik	

og	sammenhæng.		

Strukturen	for	metodegennemgangen	vil	være	som	følger:	Først	vil	den	økonomiske	metode	blive	gen-

nemgået	med	afsæt	i	det	økonomiske	problem.	Afhandlingens	økonomiske	metode,	og	dermed	også	af-

handlingens	økonomiske	del,	placeres	 først,	da	afhandlingen	som	udgangspunkt	søger	at	undersøge,	

hvordan	parallelle	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	påvirker	virksomhedernes	prisadfærd	i	

forbindelse	med	stiltiende	koordinering.	Dernæst	følger	den	juridiske	metode,	der	vil	blive	gennemgået	

med	afsæt	i	det	juridiske	problem,	og	som	søger	at	vurdere,	hvordan	de	parallelle	prisalgoritmer	skal	

analyseres	under	TEUF	art.	101.	Slutteligt	vil	metoden	for	afhandlingens	integrerede	del	blive	beskrevet.	

Den	integrerede	analyse	vil	tage	afsæt	i	afhandlingens	juridiske	og	økonomiske	dele	og	dernæst	tage	et	

mere	normativt	perspektiv	i	forbindelse	med	den	retspolitiske	analyse.		

I	afhandlingen	er	overgangene	mellem	de	forskellige	metoder	illustreret	med	opdeling	af	kapitalerne	

under	tre	forskellige	dele,	henholdsvis	Del	I	-	Økonomisk	analyse,	Del	II	–	Juridisk	analyse,	og	Del	III	–	

Integreret	analyse.		

	

1.5.1	Økonomisk	metode	

Formålet	med	afhandlingens	økonomiske	analyse	er	at	undersøge,	hvordan	de	parallelle	prisalgoritmer	

under	Predictable	Agent	scenariet	påvirker	virksomhedernes	prisadfærd	i	 forbindelse	med	stiltiende	

koordinering	samt	at	vurdere,	hvilken	effekt	dette	har	på	forbrugervelfærden.	

Ved	besvarelsen	af	afhandlingens	økonomiske	spørgsmål,	anvendes	den	deduktive	metode.	Anvendel-

sen	af	den	deduktive	metode	indebærer,	at	der	tages	udgangspunkt	i	økonomisk	teori,	som	overføres	på	

indsamlet	empiri,	hvorved	den	økonomiske	teoris	forklaringskraft	ønskes	accepteret	eller	forkastet.33	I	

afhandlingen	vil	det	være	ud	fra	den	industriøkonomiske	teori,	hvorfra	der	vil	udledes	nogle	sande	ud-

sagn	om	stiltiende	koordinering	for	prisalgoritmer.		

	

1.5.1.1	Neoklassisk	økonomi	

Den	økonomiske	analyse	søger	at	forklare,	hvordan	markedsstrukturen	ændrer	sig,	når	virksomheder	

på	 et	marked	 engagerer	 sig	 i	 stiltiende	 koordinering.	 Til	 besvarelsen	 af	 afhandlingens	 økonomiske	

 
33	Knudsen	(1994),	s.	57-58.	
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spørgsmål,	anvendes	neoklassisk	teori,	da	markedsstrukturen,	og	ændringerne	heri,	primært	vil	blive	

forklaret	ud	fra	industriøkonomiske	modeller.	

Det	neoklassiske	program	blev	etableret	i	forbindelse	med,	eller	lige	efter,	den	”marginalistiske	revolu-

tion”	i	økonomi	i	1870’erne.	Alfred	Marshalls	Principles	of	Economics	fra	1890	antages	at	være	det	cen-

trale	værk,	hvor	der	blev	givet	en	sammenhængende	fremstilling	af	fuldkommen	konkurrence	og	mo-

nopol.34	 Programmet	 blev	 udvidet	 i	 1930’erne,	 da	 Robinson	 og	 Chamberlin	 fremsatte	 teorierne	 om	

ufuldkommen	og	monopolistisk	konkurrence.35	

En	grundlæggende	antagelse	inden	for	neoklassisk	teori	er,	at	virksomheder	er	profitmaksimerende,	

hvilket	tillige	er	udgangspunktet	for	afhandlingens	økonomiske	analyse.36	De	involverede	virksomheder	

vil	således	vælge	den	strategi,	der	medfører	den	højeste	profit.	Den	neoklassiske	teoris	hårde	kerne	be-

står	af	et	ubegrænset	rationalitetsprincip,	der	giver	økonomiske	agenter	ubegrænsede	beslutningskom-

petencer	til	at	finde	det	optimale	handlingsalternativ	inden	for	et	givet	handlingsområde.37	I	det	neo-

klassiske	programs	beskyttelsesbælte	indgår	desuden	en	række	hjælpehypoteser,	som	specificerer	den	

markedsstruktur,	virksomheden	indgår	i,	samt	den	form	for	information,	virksomheden	har	tilgænge-

lig.38		

I	afhandlingen	er	det	med	udgangspunkt	i	den	enkelte	virksomheds	profitmaksimerende	adfærd,	at	det	

vil	blive	undersøgt,	hvordan	prisalgoritmernes	stiltiende	koordinering	påvirker	markedet,	sammenlig-

net	med	stiltiende	koordinering	uden	prisalgoritmer.	Der	vil	blive	taget	udgangspunkt	i	et	oligopolistisk	

marked,	nærmere	bestemt	et	duopolistisk	marked,	som	dermed	kun	består	af	to	virksomheder.	På	et	

oligopolistisk	marked	er	der	en	høj	grad	af	gensidig	afhængighed	mellem	virksomhederne,	og	den	en-

kelte	virksomhed	må	derfor	tage	hensyn	til,	dels	hvordan	rivalerne	handler,	men	også	hvorledes	riva-

lerne	 responderer	på	virksomhedens	egne	handlinger.39	 Sådanne	oligopolistiske	markedssituationer	

betegnes	som	et	”oligopol-problem”,	da	det	kan	være	vanskeligt	at	stoppe	den	uendelige	regres,	som	

sættes	i	gang,	når	hver	duopolist	søger	at	tage	hensyn	til,	at	modparten	kan	handle	strategisk	ved	at	

inddrage	modpartens	strategivalg	i	sit	eget	valg	af	strategi.40		

 
34	Knudsen	(1997),	s.	45.	
35	Knudsen	(1997),	s.	45.	
36	Knudsen	(1997),	s.	54.	
37	Knudsen	(1997),	s.	54.	
38	Knudsen	(1997),	s.	54.	
39	Knudsen	(1997),	s.	61.	
40	Knudsen	(1997),	s.	62.	
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Structure-Conduct-Performance-paradigmet	(herefter	benævnt	SCP-paradigmet),	der	er	udviklet	som	en	

pendant	til	det	neoklassiske	paradigme,	anvendes	som	ramme	for	undersøgelsen	af,	hvordan	prisalgo-

ritmerne	påvirker	virksomhedernes	prisadfærd	og	forbrugervelfærden	på	markedet.	Paradigmet	har	

som	fokuspunkt	at	teste,	hvilke	efficiens-egenskaber	forskellige	markeders	strukturelle	faktorer	har.41	

I	afhandlingens	økonomiske	analyse	vil	SCP-paradigmet	blive	anvendt	til	at	vurdere,	hvilke	effekter	pris-

algoritmerne	har	på	strukturen	på	markedet,	for	derefter	at	vurdere,	hvordan	denne	ændring	af	struk-

turen	vil	påvirke	virksomhedernes	prisadfærd,	for	slutteligt	at	analysere	effektiviteten,	og	dermed	virk-

somhedernes	performance.42	I	senere	varianter	af	SCP-paradigmet	har	man	åbnet	op	for	at	studere	mere	

komplicerede	kausale	sammenhænge	mellem	Structure,	Conduct	og	Perfomance,	og	dermed	har	man	

erstattet	studiet	af	rene	reproduktive	processer	med	også	at	studere	diverse	feedback-processer	fra,	for	

eksempel,	Performance	til	Structure.43	

Anvendelsen	af	SCP-paradigmet	består	 i	 at	analysere	den	potentielle	konkurrencebegrænsning,	 som	

prisalgoritmer	medfører,	for	at	opnå	viden	om	hvorledes	disse	begrænsninger	kan	elimineres	eller	re-

guleres.	I	afhandlingen	vil	det	således	være	i	perspektivet	til	virksomhedernes	anvendelse	af	parallelle	

prisalgoritmer	på	det	oligopolistiske	marked.	

	

1.5.1.2	Spilteori		

Som	det	er	beskrevet	ovenfor,	vil	afhandlingen	tage	udgangspunkt	i	en	analyse	af	et	duopolistisk	mar-

ked,	hvor	hver	virksomhed	tager	hensyn	til,	at	modparten	kan	handle	strategisk	ved	at	inddrage	mod-

partens	strategivalg	i	sit	eget	valg	af	strategi.	Det	har	historisk	set	ikke	været	muligt	at	løse	oligopol-

problemet,	men	det	må	accepteres,	at	der	kan	findes	en	hel	række	af	mulige	udfald,	der	nærmere	afhæn-

ger	af	den	kontekst,	som	interaktionen	foregår	indenfor.44	Det	er	blandt	andet	dette	problem	der	søges	

løst	med	introduktionen	af	spilteorien,	hvor	det	er	det	strategiske	rationalitetsprincip,	som	er	udgangs-

punktet.45	

Spilteorien	er	en	videreudvikling	af	den	neoklassiske	teori,	men	anses	som	et	selvstændigt	forsknings-

program,	da	den	udvider	antallet	af	løsningsmuligheder,	for	at	kunne	behandle	interaktioner	mellem	

parter,	som	ikke	synes	opfyldt	ved	den	neoklassiske	tilgang.	Spilteorien	har	til	opgave	at	beskrive	rati-

 
41	Knudsen	(1997),	s.	70.	
42	Knudsen	(1997),	s.	69.	
43	Knudsen	(1997),	s.	71.	
44	Knudsen	(1997),	s.	63.	
45	Knudsen	(1997),	s.	64.	
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onelle	valg	for	hver	af	deltagerne	i	et	spil	med	strategiske	interaktioner,	det	vil	sige	når	spillernes	(virk-

somhedernes)	strategiske	valg	afhænger	af	de	øvrige	spilleres	valg	–	og	vice	versa.46	Det	forudsættes	

som	hovedregel	i	spilteorien,	at	parterne	ønsker	at	optimere	ud	fra	de	forskellige	strategiers	payoff,	og	

det	forudsættes	samtidig,	at	spillerne	er	ubegrænset	rationelle	og	træffer	optimale	strategiske	valg	ba-

seret	på	den	forudsætning,	at	alle	andre	spillere	gør	det	samme.47		

I	afhandlingens	analyse	vil	det	blive	betragtet,	hvilke	strategier	virksomhederne	har	i	et	Prisoner’s	Di-

lemma-spil,	på	et	duopolistisk	marked.	Når	spillernes	strategier	er	identificeret,	løses	spillet	ved	at	be-

tragte	de	rationelle	agenters	strategier,	hvor	løsningen	er	den	konstellation	af	strategier,	som	spillerne	

med	stor	sandsynlighed	vælger.48	Løsningen	vil	være	med	udgangspunkt	i	Nash-ligevægten,	som	defi-

nerer	den	konstellation	af	strategier,	hvor	 ingen	af	spillerne	har	noget	 incitament	til	at	vælge	nogen	

anden	strategi.49	Spillernes	strategi	vil	altså	være	den	bedste	respons	på	den	anden	spillers	strategi.	Det	

opstillede	spil	anvendes	som	et	benchmark	i	forhold	til	virksomhedernes	prisstrategi	uden	anvendelse	

af	algoritmer,	over	for	virksomhedernes	prisstrategier	ved	anvendelse	af	parallelle	prisalgoritmer.50	Det	

søges	således	ved	hjælp	af	Prisoner’s	Dilemma-spillet	undersøgt,	hvordan	spillernes	valg	og	strategier	

ændrer	sig,	når	de	implementerer	parallelle	prisalgoritmer	som	en	del	af	deres	prisfastsættelsesstrategi.	

	

	1.5.2	Juridisk	teori	og	metode	

1.5.2.1	Retsteori	

Følgende	afsnit	vil	forklare	gyldigheden	af	den	anvendte	retsvidenskabelige	metode	via	teorien	i	rela-

tion	til	afhandlingens	juridiske	problemstilling.	I	afhandlingen	anvendes	EU-konkurrenceret	til	at	be-

svare	den	juridiske	problemstilling,	med	udgangspunkt	i	en	analyse	af	TEUF	art.	101	og	andre	relevante	

retskilder.	Analyseniveauet	befinder	sig	på	EU-niveau,	hvilket	har	betydning	for	den	anvendte	juridiske	

metode.	I	TEUF	art.	67,	stk.	1,	er	der	taget	stilling	til	EU-retten	og	medlemsstaternes	retssystemer.	Ud	

fra	disse	betragtninger	er	det	nærliggende	at	anvende	Christina	D.	Tvarnø	&	Ruth	Nielsens	Europæisk	

Realistisk	Retspositivisme51	som	central	retsteori	til	at	beskrive	retsvidenskaben.	Denne	retsteori	er	en	

syntese	af	Kelsens	retspositivisme	og	Alf	Ross’	realistiske	retsteori.52		

 
46	Knudsen	(1997),	s.	101.	
47	Knudsen	(1997),	s.	103.	
48	Knudsen	(1997),	s.	94.	
49	Knudsen	(1997),	s.	96.	
50	Knudsen	(1997),	s.	89.	
51	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	kapitel	12.	
52	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	467.	
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Hans	Kelsen	har	formuleret	den	rene	retslære	under	retspositivismen,	mens	Alf	Ross	har	formuleret	

den	skandinaviske	retsrealisme	under	realistisk	retsteori.	Begge	teorier	er	formuleret	før	den	Europæ-

iske	Unions	oprettelse.	Derfor	må	den	Europæiske	Realistiske	Retspositivisme	netop	 forstås	som	en	

syntese	af	 retspositivisme	og	 realistisk	 retsteori,	 hvor	 retsvidenskaben	anskues	ud	 fra	 en	monistisk	

synsvinkel.53	Eksempelvis	må	Kelsens	teori	anvendes	ved	forståelsen	af	dele	af	den	EU-retlige	litteratur,	

og	dermed	læses	i	lyset	af	kontinentaleuropæisk	retspositivistisk	tradition.54	

Hans	Kelsens	(1881-1973)	rene	retslære	var	i	løbet	af	det	20.	århundrede	en	dominerende	retsteori	i	

Europa,	og	er	blandt	andet	blevet	brugt	til	at	forstå	EU-rettens	forrang	for	national	ret.55	Den	rene	rets-

lære	var	teorien	om	positiv	ret,	hvor	den	var	universelt	anvendelig,	og	hvor	retten	altid	vendte	tilbage	

til	et	enkelt	grundprincip.	Således	var	det	formelle	strukturer,	og	ikke	reglens	indhold,	den	rene	retslære	

omhandlede.	Kelsen	var	dermed	en	del	af	retspositivismen,	hvor	man	betragter	retsvidenskaben	ud	fra,	

hvordan	den	er,	og	ikke	ud	fra	hvordan	den	bør	være.	

Alf	Ross’	(1899-1979)	teori	bygger	videre	på	retspositivismen,	og	er	grundstenen	til	den	skandinaviske	

retskildelære.	Den	skandinaviske	retsrealisme	har	influeret	den	juridiske	tankegang	i	de	nordiske	lande,	

siden	den	første	del	af	det	20.	århundrede,	hvor	Ross	var	med	til	at	formulere	retsrealismen	i	Danmark.56	

Via	sin	prognoseteori,	forsøger	Ross	at	gøre	retsvidenskaben	til	videnskab,	således	at	retsvidenskabe-

lige	udsagn	kan	betragtes	som	sande	eller	falske.57	Det	er	meningen,	at	retsvidenskaben	skal	tilnærmes	

de	empiriske	videnskaber,	hvor	man	opstiller	sætninger	om	gældende	ret,	som	er	empirisk	verificerbare	

eller	falsificerbare.	Kernen	er	dermed	beskrivelsen	af	gældende	ret,	det	vil	sige	dens	faktiske	anven-

delse.58	

Den	Europæiske	Realistiske	Retspositivisme	er	af	monistisk	opfattelse,	hvilket	betyder,	at	retten	er	ét	

system,	det	vil	sige	et	sammenhængende	sæt	af	nationale	og	internationale	retsnormer,	afgørelser,	og	

institutioner	med	en	vis	indre	dynamik.59	Den	monistiske	synsvinkel	ser	nationale	retskilder,	EU-rets-

kilder	og	folkeretlige	retskilder	som	ét	stort	integreret	system.60	En	grundlæggende	forudsætning	for	at	

en	regel	anses	for	gyldig	ret	i	dette	tilfælde	er,	at	der	er	en	rimelig	grad	af	konsensus	mellem	domstole,	

 
53	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	489.	
54	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	472.	
55	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	342.	
56	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	371.	
57	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	367.	
58	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	371.	
59	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	468.	
60	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	467.	
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lovgivere	og	juridiske	forskere.61	I	EU´s	medlemsstater	gælder	principperne	om	EU-rettens	direkte	virk-

ning62	og	forrang63,	samt	de	nationale	domstoles	pligt	til	EU-konform	fortolkning64.	Disse	principper	er	

derfor	gældende	ret	for	medlemsstaterne,	da	de	har	forpligtet	sig	til	at	følge	reglerne,	som	bliver	fastlagt	

i	EU.65	Ud	fra	disse	principper	vil	den	Europæiske	Realistiske	Retspositivisme	anskue	samspillet	mellem	

national	ret	og	EU-ret	efter	one	big	system-modellen.	Dette	skal	samtidig	ses	i	lyset	af	loyalitetsprincippet	

i	TEU	art.	4,	stk.	3,	hvorfor	modellen	inkluderer	de	nationale	retssystemer	som	delsystemer	af	EU-ret-

ten.66	Teorien	og	dens	model	må	forstås	som	et	behov,	der	er	udviklet	gennem	tiden	på	baggrund	af	

retsudviklingen,	hvor	udgangspunktet	er	at	sikre	et	gyldighedskriterium.	

Retskilden	i	Europæisk	Realistisk	Retspositivisme	må	betragtes	som	en	norm,	der	er	et	normativt	ud-

sagn	om	et	retsspørgsmål.	Retsspørgsmålet	kan	være	afgivet	af	både	lovgivere,	dommere,	administra-

tive	myndigheder	og	forskere.67	Det	er	i	denne	forbindelse	vigtigt	at	fastslå,	hvad	gældende	ret	er,	hvilket	

indebærer	at	definere	gyldighedsbegrebet.	Gældende	ret	skal	således	findes	ud	fra	betragtning	af	dansk	

ret,	EU-ret	og	folkeret,	hvor	de	EU-retlige	regler	vil	udgøre	en	væsentlig	rolle.68	Domspraksis,	lovgiv-

ningspraksis	og	forskningspraksis	bliver	betragtet	som	vigtige	former	for	juridisk	praksis,	når	gældende	

ret	skal	defineres,	da	der	skal	være	en	rimelig	konsensus	mellem	domstole,	lovgivere	og	juridiske	for-

skere.	Er	der	ikke	konsensus,	vil	retstillingen	fremgå	uklar.		

Europæisk	Realistisk	Retspositivisme	kan	kritiseres	for	at	underkaste	medlemsstaternes	suverænitet,	

da	teorien	fremmer	EU-retten.	Dog	er	konkurrenceretten	minimumsharmoniseret,	dvs.	at	medlemssta-

terne	i	høj	grad	har	delegeret	deres	suverænitet	til	EU,	hvorfor	metoden	i	høj	grad	harmoniserer	med	

virkeligheden.		

 
61	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	467.		
62	Sag	26/62	Van	Gend	en	Loos.	
63	Sag	6/64	Costa/ENEL.	EU-retsregler	skal	integreres	med	de	nationale	retssystemer,	og	må	ikke	tilsidesættes	da	
de	er	forpligtet	til	at	overholde	dem.	EU-retten	har	dermed	forrang	for	national	ret.		
64	Sag	14/83	Von	Colson,	præmis	26	og	28.	
65	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	37.	
66	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	471.	
67	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	477.	
68	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	477.	
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1.5.2.2	Retsdogmatisk	metode	

Formålet	i	den	retsdogmatiske	analyse	er	at	finde	frem	til,	hvad	Domstolen	ville	fastlægge	som	gældende	

ret,	og	herunder	anvendes	relevante	retskilder	og	juridiske	fortolkningsprincipper	til	at	klarlægge	gæl-

dende	ret	på	et	givent	område.69	Den	retsdogmatiske	metode	koncentrerer	sig	om,	hvad	gældende	ret	

er70,	og	ikke	hvad	retten	bør	være71.	

Udfordringen	ved	retsdogmatikken	er,	at	retten	ikke	umiddelbart	er	et	statisk	fænomen.	Retten	udvikler	

sig	i	sammenhæng	med	samfundet;	i	nærværende	tilfælde	sker	det	i	takt	med	den	teknologiske	udvik-

ling.	Dette	stiller	betydelige	krav	til	anvenderen	af	den	retsdogmatiske	metode,	da	formålet	med	den	

retsdogmatiske	metode	er	at	fastlægge	gældende	ret	som	retten	er	på	det	nuværende	tidspunkt.72	Der-

for	har	retsdogmatikken	sine	begrænsninger,	da	analysen	og	fortolkningen	skal	ske	under	hensyn	til	

rettens	udviklingstrin	på	tidspunktet	for	de	pågældende	bestemmelsers	anvendelse.73	

I	afhandlingen	anvendes	den	retsdogmatiske	metode	til	at	fastlægge	gældende	ret	inden	for	EU-konkur-

renceretten.	Således	vil	fokus	være	på,	hvordan	prisalgoritmernes	parallelle	adfærd	skal	analyseres	un-

der	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Dette	fastlægges	ud	fra	gældende	fortolkningsprincipper	herunder	

ordlydsfortolkning	og	formålsfortolkning.74	Ordlydsfortolkningen	er,	hvor	bestemmelsen	fortolkes	ude-

lukkende	ud	fra	dennes	ordlyd.	Der	er	tale	om	en	objektiv	fortolkning	af	bestemmelsen,	hvor	der	ses	på	

den	naturlige,	sproglige	forståelse,	der	klarlægger	den	juridiske	mening	bag	bestemmelsen.75		

Da	det	ikke	altid	er	muligt	at	fastlægge,	hvad	retstilstanden	er	udelukkende	ved	hjælp	af	ordlydsfortolk-

ning,	bør	der	ske	objektiv	formålsfortolkning	som	tillæg	til	ordlydsfortolkningen,	som	EU-Domstolen	

udtrykte	det	i	CILFIT-dommen.76	I	EU-regi	er	formålsfortolkning	ofte	objektiv,	jf.	Centros-dommen77,	og	

det	vil	sige	at	formålet	er	indlagt	i	reglerne,	hvorimod	den	subjektive	fortolkning	tager	udgangspunkt	i	

 
69	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	29.	
70	“de	lege	lata”	
71	“de	lege	ferenda”	
72	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	36.	
73	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	242.	
74	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	220.	
75	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	220.	
76	Sag	283/81	CILFIT,	præmis	20.	Her	angiver	EU-Domstolen:	”Endelig	skal	de	enkelte	EF	regler	vurderes	i	deres	
rette	sammenhæng	og	fortolkes	i	lyset	af	EF	rettens	bestemmelser	som	helhed,	den	bagvedliggende	målsætning	og	EF	
rettens	udviklingstrin	på	tidspunktet	for	de	pågældende	bestemmelsers	anvendelse”.	
77	Sag	C-212/97	Centros,	præmis	15.	
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det	formål,	fortolkeren	tilskriver	reglerne	ud	fra	forarbejder	og	eventuelle	efterarbejder.78	Den	objek-

tive	fortolkningsmetode	vil	blive	anvendt	i	afhandlingen,	hvorfor	der	ved	fortolkningen	af	enkeltbestem-

melser,	tages	hensyn	til	det	samlede	retssystems	målsætning.		

	

1.5.2.3	Retskildelæren		

Lissabon-traktaten	trådte	i	kraft	den	1.	december	2009	og	nyformulerede	EU’s	værdier	og	mål	og	løftede	

hermed	de	grundlæggende	rettigheder	op	i	EU’s	retskildehierarki	til	traktatrang.79	EU’s	traktatgrundlag	

omfatter	således	EU-Traktaten,	EUF-Traktaten	og	Chartret	om	grundlæggende	rettigheder.	Udgangs-

punktet	er,	at	der	ikke	findes	en	rangorden	mellem	retskilderne,	idet	der	dog	findes	et	hierarki	for	pri-

mær-	og	sekundærregulering,	jf.	lex	superior	princippet.	Dette	medfører,	at	forordninger,	direktiver	mv.,	

ikke	må	stride	imod	traktatens	bestemmelser.		

EU-rettens	retskilder	er	opdelt	i	primærretten,	bindende	sekundærregulering,	soft	law,	praksis	og	folke-

ret.80	Primærretten	består	blandt	andet	af	Unionens	traktatgrundlag,	mens	den	sekundære	regulering	

blandt	andet	omfatter	forordninger,	direktiver	og	afgørelser.	Soft	law	er	endnu	ikke	klart	defineret,	men	

kategoriseres	under	ikke-bindende	regulering.81	En	række	soft	law	instrumenter	kan	være:	meddelelser,	

retningslinjer,	adfærdskodeks,	notater,	henstillinger,	udtalelser,	interinstitutionelle	aftaler,	konklusioner,	

udtalelser,	resolutioner,	osv.82	Det	følger,	at	ikke-bindende	regulering	har	betydning	ved	fortolkningen	

af	bindende	regulering	såsom	traktatbestemmelser,	forordninger	og	direktiver.83		

I	afhandlingen	anvendes	soft	law	i	forbindelse	med	den	retsdogmatiske	analyse,	herunder	Kommissio-

nens	Retningslinjer	for	anvendelse	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	funktionsmåde	på	

horisontale	samarbejdsaftaler.84	Dette	vil	primært	være	soft	law-instrumenter	som	er	udstedt	af	Kom-

missionen.	Om	Kommissionen	står	der	i	TEU	art.	17,	stk.	1:		

”Kommissionen	fremmer	Unionens	almene	interesser	og	tager	passende	initiativer	med	hen-

blik	herpå.	Den	drager	omsorg	for	gennemførelsen	af	traktaterne	og	af	de	foranstaltninger,	

 
78	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	253.	
79	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	91.	
80	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	98.	
81	Neergaard	&	Nielsen	(2020),	s.	150.	
82	Forslag	til	afgørelse	fra	Genereladvokat	M.	Bobek	fremsat	den	12.	december	2017.	Sag	C-16/16	P	Kongeriget	
Belgien	mod	Europa-Kommissionen,	præmis	81.	
83	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	109.	
84	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01).	
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der	vedtages	af	institutionerne	på	grundlag	heraf.	Den	fører	tilsyn	med	gennemførelsen	af	

EU-retten	under	Den	Europæiske	Unions	Domstols	kontrol	[...]”		

Således	har	Kommissionen	til	 formål	at	sammenfatte	og	præcisere	sin	egen	beslutningspraksis	såvel	

som	EU-Domstolens	praksis.	EU-Domstolen	har	derudover	i	Grimaldi-sagen	anerkendt,	at	soft-law	”ikke	

kan	anses	for	at	være	ganske	uden	retsvirkning”.85	

I	afhandlingen	anvendes	yderligere	folkeretlig	soft	law	i	form	af	OECD’s	(Organisation	for	Economic	Co-

operation	and	Development)	forskellige	noter,	og	undersøgelser.86	Betydningen	af	sådanne	kilder	vari-

erer	efter	situationen.87	I	afhandlingen	anvendes	materialet	fra	OECD	således	som	hjælpemiddel	til	for-

tolkning.	OECD	er	en	international	organisation,	med	36	medlemslande,	der	arbejder	for	at	 forbedre	

økonomien,	samt	den	økonomiske	fremgang	mellem	disse	lande.	OECD	er	blandt	andet	en	af	de	”first-

movers”,	der	er	på	nærværende	område,	og	som	har	behandlet	og	diskuteret	emnet	algoritmisk	prisko-

ordinering.		

I	tilfælde	hvor	hverken	lovteksten	eller	praksis	giver	et	klart	og	tydeligt	billede	af	retstilstanden,	kan	det	

ofte	være	relevant	at	søge	det	pågældende	emne	belyst	via	litteraturen.	Litteraturen	er	et	udtryk	for	en	

forfatters	subjektive	holdning	og	fortolkning,	og	derfor	udgør	litteraturen	ikke	i	sig	selv	en	retskilde,	

men	kan	være	med	til	at	danne	en	forståelse	og	klarhed	over	et	område.	Dertil	må	især	den	juridiske	

litteratur	ses	som	et	resultat	af	andres	anvendelse	af	den	retsdogmatiske	metode,	og	litteraturen	er	der-

for	et	resultat	af	en	fælles	anerkendt	metode.	

Afhandlingen	tager	udgangspunkt	i	Ezrachi	og	Stuckes	opstillede	scenarie	Predictable	Agent,	og	de	to	

forfatteres	værker	om	prisalgoritmer	og	deres	konkurrencebegrænsende	virkninger	anvendes	i	afhand-

lingen	som	fortolkningsbidrag.	Værkerne	anvendes,	idet	Ezrachi	og	Stucke	kan	anses	for	at	have	været	

en	af	de	første,	som	har	behandlet	emnet.	

	

1.5.2.3.1	EU-konkurrencerettens	økonomiskbaserede	tilgang	

EU-konkurrencereglerne	er	til	for	at	beskytte	konkurrencen	på	et	frit	økonomisk	marked.	Begreberne	

konkurrencepolitik	og	konkurrenceret	er	ofte	brugt	som	synonymer,	men	konkurrenceretten	kan	be-

skrives	med	midlerne,	som	konkurrencepolitikken	er	implementeret	med,	i	respekt	til	virksomhederne,	

der	opererer	på	markedet.88	Det	frie	marked	er	et	økonomisk	system,	hvor	ressourceallokeringen	er	

 
85	Sag	C-322/88	Grimaldi,	præmis	18.	
86	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	127.	
87	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	139.	
88	Jones	&	Sufrin	(2016),	s.	2.	
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bestemt	af	udbud	og	efterspørgsel,	og	hvor	staten	ingen	indflydelse	har.89	Konkurrencereglerne	er	der-

imod	nødvendige	i	de	tilfælde,	hvor	der	er	markedsvigt	eller	markedsfejl.90	EU-konkurrenceretten	an-

vender	herunder	en	økonomiskbaseret	tilgang	ved	vurdering	af	hvert	enkelte	specifikke	tilfælde	af	kon-

kurrencebegrænsende	adfærd.	Vurderingen	foretages	således	ikke	på	grundlag	af	form	eller	den	egent-

lige	natur	af	en	bestemt	praksis,	men	vil	derimod	være	baseret	på	en	vurdering	af	dens	konkurrence-

prægede	effekter.	I	afhandlingen	vil	dette	blandt	andet	komme	til	udtryk	ved	sondringen	af	prisalgorit-

mers	parallelle	adfærd,	der	ikke	foretages	ud	fra	en	formbaseret	tilgang,	men	snarere	en	effektbaseret	

tilgang.91	Den	effektbaserede	tilgang	fokuserer	på	tilstedeværelsen	af	konkurrencebegrænsende	virk-

ninger,	der	er	til	skade	for	forbrugerne.92	Hvert	enkelt	tilfælde	kræver	en	omhyggelig	undersøgelse	af,	

hvordan	konkurrencen	fungerer	på	hvert	enkelt	marked,	for	derefter	at	evaluere,	hvordan	specifikke	

virksomhedsstrategier	påvirker	forbrugernes	velfærd.93	Til	denne	vurdering	anvendes	derfor	økonomi-

ske	parametre,	der	er	mulige	at	måle	på.	Det	er	eksempelvis	kendt	at	horisontale	samarbejdsaftaler	kan	

medføre	betydelige	økonomiske	fordele,	 især	hvis	de	 indebærer	sammenlægning	af	komplementære	

aktiviteter,	viden	eller	aktiver.	Herunder	kan	disse	samarbejdsaftaler	være	en	måde	at	foretage	risiko-

deling,	 omkostningsbesparelser,	 investeringsforøgelse,	 fælles	 udnyttelse	 af	 knowhow,	 forbedring	 af	

produkternes	kvalitet,	udvidelse	af	produktsortimentet	og	hurtigere	iværksættelse	af	innovation.94	På	

den	anden	side	kan	horisontale	aftaler	medføre	betydelige	økonomiske	ulemper,	hvilket	vil	være	ud-

gangspunktet	for	afhandlingens	analyse.	

	

1.5.3	Integreret	metode	

Retspolitik	adskiller	sig	fra	den	retsdogmatiske	metode	i	forhold	til,	hvordan	retten	analyseres.	Retspo-

litik	er	en	analyse	af,	hvordan	retten	bør	være,	mens	retsdogmatikken	som	tidligere	beskrevet	er	en	

 
89	Fundamentet	for	konkurrenceretten,	og	det	frie	marked	har	derfor	stor	sammenhæng	med	Adam	Smiths	ar-
bejde	i	det	18-århundrede.	Han	mente,	at	staten	skulle	fjerne	kunstige	forhindringer	såsom	priskontroller,	og	lade	
konkurrencen	blomstre.	Hertil	vil	 individer,	der	 forfølger	deres	egeninteresser	på	det	konkurrerende	marked,	
blive	ledt	af	”den	usynlige	hånd”	for	at	opnå	en	gode.	
90	Markedssvigt	bliver	af	Adam	Smith	beskrevet	som	tendensen,	når	individer	der	handler	på	samme	marked,	er	
i	en	sammensværgelse	om	eksempelvis	at	fastsætte	priser.	Dette	er	nu	kendt	som	karteller.	Desuden	kan	det	være	
tilfældet,	hvor	virksomheder	på	et	marked	med	få	individer	(et	oligopol)	har	monopoladfærd,	ved	at	agere	sam-
men	i	en	konspiration.	
91	Schmidtchen	et	al.	(2007),	s.	1.	
92	Report	by	the	EAGCP	(2015).	An	economic	approach	to	Article	82.	
93	Report	by	the	EAGCP	(2015).	An	economic	approach	to	Article	82.	
94	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	s.	4	
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analyse	af,	hvordan	retten	er.95	I	afhandlingen	anvendes	den	retspolitiske	metode	til	at	vurdere,	hvordan	

reguleringen	af	prisalgoritmer	under	Predictable	Agent	scenariet	bør	være.		

Alf	Ross	definerer	blandt	andet	retspolitikken	som	en	videnskab,	der	forklarer	sammenhængen	mellem	

regler	ud	fra	retsøkonomien,	så	længe	teorierne	er	forankret	i	økonomisk	metodologi	og	videnskabste-

ori.96	Retsøkonomien	er	en	økonomisk	disciplin,	som	bruger	retsvidenskabens	regler	og	resultater	til	at	

beregne	nytte	og	efficiens	i	økonomiske	analyser,	hvor	regler	er	analyseniveauet.97	

	

	

Figur	1.	Retsvidenskab	og	retsøkonomi.98	

	

Figuren	illustrerer,	hvordan	anvendelsen	af	økonomisk	teori	kan	danne	grundlag	for	retspolitiske	ana-

lyser,	for	derved	at	opnå	en	højere	grad	af	videnskabelig	dokumentation	som	fundament	for,	hvordan	

reguleringen	bør	udformes.99		

Afhandlingens	integrerede	del	vil	omfatte	den	retspolitiske	analyse.	Formålet	med	afhandlingen	er	så-

ledes,	blandt	andet	ved	hjælp	af	økonomisk	teori	og	analyser,	at	vurdere	om	TEUF	art.	101	og	anvendel-

sen	heraf,	opnår	traktatens	formål	om	forbrugervelfærd,	ved	tilstedeværelsen	og	anvendelsen	af	prisal-

goritmer	på	det	digitale	detailmarked.	Derudover	vil	der	fremstilles	forslag	til	eventuelle	ændringer	og	

tiltag,	ud	fra	et	ønske	om	forbrugervelfærd,	der	fremgår	af	konkurrencelovens	formålsbestemmelse.	

	

1.6	Struktur	for	afhandlingen	

Afhandlingen	er	foruden	kapitel	1	og	2	inddelt	i	tre	dele:	Del	I	–	Økonomisk	analyse,	Del	II	–	Juridisk	

analyse,	og	Del	III	–	Integreret	analyse.	En	sådan	opdeling	er	foretaget	for	at	illustrere	overgangen	mel-

lem	de	forskellige	metoder	og	teorier,	der	anvendes	til	at	belyse	problemstillingen.	Indholdet	af,	samt	

strukturen	i,	de	7	kapitler	præsenteres	nedenfor.		

 
95	Tvarnø	&	Nielsen	(2017).	s.	430.	
96	Tvarnø	&	Nielsen	(2017).	s.	431.	
97	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	430.	
98	Tvarnø	&	Nielsen	(2017).	s.	450.	
99	Tvarnø	&	Nielsen	(2017),	s.	449-450.	
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Kapitel	1	indeholder	en	introduktion	til	afhandlingens	overordnede	emne.	Efterfølgende	præsenteres	

afhandlingens	problemformulering,	synsvinkel,	afgrænsning	samt	metode.	Afsnittet	har	til	formål	at	in-

troducere	afhandlingen	og	begrunde	valget	af	emne,	samt	gøre	læseren	opmærksom	på	afhandlingens	

afgrænsninger.		

Kapitel	2	introducerer	algoritmebegrebet,	samt	anvendelsen	af	algoritmerne	på	det	pågældende	mar-

ked.	Kapitlet	vil	indeholde	en	introduktion	til	kunstig	intelligens	og	maskinlæring.	Slutteligt	vil	forskel-

lige	scenarier	for	prisalgoritmer,	herunder	det	scenarie	der	bliver	anvendt	i	afhandlingen	-	Predictable	

Agent,	blive	beskrevet.	

	

Del	I	–	Økonomisk	analyse	

Kapitel	3	vil	indeholde	en	introduktion	til,	hvordan	stiltiende	koordinering	mellem	menneskelige	pris-

fastsættere	opstår	på	markedet.	Herunder	vil	de	forskellige	markedskarakteristika	blive	gennemgået	

for	at	forstå,	hvordan	stiltiende	koordinering	opstår.	Derudover	vil	effekten	på	forbrugervelfærden	blive	

analyseret.	

Kapitel	4	vil	bestå	af	en	analyse	af	prisalgoritmers	tilstedeværelse	på	det	oligopolistiske	marked.	Der	

vil	i	dette	kapitel	foretages	en	analyse	ud	fra	Structure-Conduct-Performance-paradigmet,	for	at	forstå	

algoritmernes	indflydelse	på	virksomhedernes	prisadfærd	i	forbindelse	med	stiltiende	koordinering.		

	

Del	II	-	Juridisk	analyse	

Kapitel	5	vil	indeholde	en	gennemgang	af	formålet	for	forbuddet	mod	konkurrencebegrænsende	aftaler	

i	TEUF	art.	101,	 stk.	1.	Derudover	vil	 gældende	ret	 for	konkurrencebegrænsende	aftaler,	 samordnet	

praksis	og	stiltiende	koordinering	blive	præsenteret,	og	grænsefladen	mellem	samordnet	praksis	og	

stiltiende	koordinering	vil	blive	undersøgt.		

Kapitel	6	består	af	en	analyse	af	gældende	ret	for	prisalgoritmers	parallelle	adfærd,	i	forhold	til	forbud-

det	i	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Således	vil	adfærden	sammenholdes	med	informationsudveksling	i	relation	

til	samordnet	praksis	og	de	karakteristika,	som	udvekslingen	af	information	påvirker	på	markedet.		
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Del	III	–	Integreret	analyse	

Kapitel	7	indeholder	en	interdisciplinær	analyse	af	retsgrundlaget	for	prisalgoritmernes	effekt	på	for-

brugervelfærd,	herunder	inddrages	resultaterne	fra	henholdsvis	den	økonomiske	og	juridiske	del.	Slut-

teligt	vil	der	fremstilles	forslag	til,	hvordan	reguleringen	bør	være	på	baggrund	af	afhandlingens	resul-

tater.		

I	afhandlingens	konklusion	vil	problemformuleringen	for	afhandlingen	blive	besvaret	på	baggrund	af	

analyserne.	
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Kapitel	2	Algoritmer	

Dette	kapitel	indeholder	en	kort	introduktion	til	algoritmer	og	området	kunstig	intelligens.	Forskellige	

scenarier,	hvor	prisalgoritmer	anvendes	til	at	prisfastsætte,	vil	blive	introduceret	samtidig	med,	at	den	

valgte	prisalgoritme,	der	anvendes	i	afhandlingen,	vil	blive	beskrevet.		

	

2.1	Introduktion	til	algoritmer	

”An	algorithm	is	an	unambiguous,	precise,	list	of	simple	operations	applied	mechanically	and	

systematically	to	a	set	of	tokens	or	objects	(e.g.,	configurations	of	chess	pieces,	numbers,	cake	

ingredients,	etc.).	The	initial	state	of	the	tokens	is	the	input;	the	final	state	is	the	output.”100	

I	litteraturen	findes	der	endnu	ikke	en	klar	og	entydig	definition	af	begrebet	algoritme101,	hverken	nati-

onalt	eller	internationalt.	Ovenstående	beskrivelse	af	en	algoritme,	er	blot	en	af	mange	måder	at	forstå	

det	forholdsvise	abstrakte	begreb	på.	Her	anvendes	madopskrifter	som	referencepunkt.	Det	forstås	så-

ledes	intuitivt,	at	en	algoritme	er	en	række	af	regler,	der	skal	udføres	i	en	nøjagtig	rækkefølge	for	at	

udføre	en	bestemt	opgave.102	Uformelt	kan	man	se	på	en	algoritme	som	en	beregningsteknisk	procedure,	

der	tager	nogle	værdier,	eller	flere	sæt	af	værdier	ind	som	input	og	producerer	nogle	værdier,	eller	flere	

sæt	af	værdier	som	output.103	En	algoritme	kan	også	være	et	værktøj,	der	anvendes	ved	et	allerede	kendt	

input/output	forhold,	som	ønskes	beskrevet.	I	begrebet	algoritme	udtrykkes	det	ikke	eksplicit,	at	det	

vedrører	computerberegnede	sekventielle	sekvenser,	men	der	vil	i	dette	projekt	tages	udgangspunkt	i	

digitale	algoritmer,	det	vil	sige	computerberegnede	(refereres	herfra	som	algoritme).		

Data	der	anvendes	som	input	i	algoritmen,	har	ingen	grænser	for,	hvordan	det	kan	se	ud.	Det	afgørende	

er,	at	algoritmen	forstår	data.	Et	vigtigt	område,	at	adressere	inden	for	data,	i	forståelsen	af	den	kom-

pleksitet,	der	er	ved	algoritmens	handlinger,	er	Big	Data.	Big	Data	er	behandlingen	af	enorme	og	kom-

plekse	mængder	data,	som	et	almindeligt	data	software	program	ikke	kan	håndtere.104	Brug	af	avanceret	

analyse	gør,	at	virksomhederne	kan	studere	data	for	at	forstå	det	aktuelle	forretningsforhold	og	spore	

 
100	Wilson	&	Kiel	(1999).	
101	Det	danske	ord	algoritme	kommer	af	engelsk	algorithm,	fra	latinske	algorismus,	fra	arabaisk	er	eponymet	di-
rekte	afledt	af	al-Khwarizmi	(navnet	på	en	persisk	astronom	og	matematiker).	http://denstoredanske.dk/It,_tek-
nik_og_naturvidenskab/Informatik/Software,_programmering,_internet_og_webkommunikation/algoritme	 (Be-
søgt	d.	9.	maj	2020).	
102	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	8.	
103	Cormen	(2009),	s.	5.	
104	Selve	analysen	af	Big	Data	sker	via	maskinlæringsalgoritmer.	Se	mere	om	maskinlærings	algoritmer	i	afhand-
lingens	afsnit	2.2.1.	
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stadig	udviklende	aspekter	som	kundeadfærd.105	Big	Data	og	Big	Analytics,	øger	i	den	grad	kommunika-

tionen	af	prisændringer.		

	

2.2	Kunstig	intelligens		

Kunstig	intelligens	(forkortes	AI	for	artificial	intelligence)	henviser	til	den	brede	gren	af	datalogi,	der	

studerer	og	designer	intelligente	agenter,	der	skal	være	i	stand	til	at	udføre	opgaver	med	betydelig	be-

svær,	på	en	måde	der	opfattes	som	”intelligent”.106	 I	Kommissionens	meddelelse	om	Artificial	 Intelli-

gence	for	Europe	beskrives	kunstig	intelligens	således:		

“Artificial	intelligence	(AI)	refers	to	systems	that	display	intelligent	behaviour	by	analysing	

their	environment	and	taking	actions	–	with	some	degree	of	autonomy	–	to	achieve	specific	

goals.	AI-based	systems	can	be	purely	software-based,	acting	in	the	virtual	world	(e.g.	voice	

assistants,	image	analysis	software,	search	engines,	speech	and	face	recognition	systems)	or	

AI	can	be	embedded	in	hardware	devices	(e.g.	advanced	robots,	autonomous	cars,	drones	or	

Internet	of	Things	applications).”107	

Den	grundlæggende	forståelse	for	hvad	AI	er,	skal	findes	i	handlingen.	I	Kommissionens	White	Paper	on	

Artificial	Intelligence	fra	2020,	fremhæves	den	potentielle	risiko,	AI	kan	føre	med	sig,	herunder	når	det	

kommer	til	beslutningstagning.108	Den	seneste	udvikling	inden	for	kunstig	intelligens	og	maskinlæring	

har	bragt	algoritmer	til	et	nyt	niveau,	hvilket	gør	det	muligt	for	computere	at	løse	komplekse	problemer,	

foretage	forudsigelser	og	tage	beslutninger	mere	effektivt	end	mennesker,	og	ofte	opnå	ønskelige	poli-

tiske	mål	for	samfundet.109	

	

2.2.1	Maskinlæring		

Maskinlæring	er	et	underområde	inden	for	kunstig	intelligens,	der	designer	intelligente	maskiner	gen-

nem	brugen	af	algoritmer,	og	som	lærer	fra	data	og	erfaringer.110	Maskinlæring	giver	computere	evnen	

til	at	lære	uden	at	blive	programmeret	eksplicit.111	Således	defineres	maskinlæring:		

 
105	Russon	(2011),	s.	4.	
106	Swarup	(2012),	s.	1-2.	
107	Kommissionens	Meddelelse.	Artificial	intelligence	for	Europe.	COM(2018)	237	final.	
108	WHITE	PAPER	On	Artificial	Intelligence	-	A	European	approach	to	excellence	and	trust,	Brussels,	19.2.2020,	
COM(2020)	65	final,	s.	1.	
109	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	9.	
110	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	11.	
111	Samuel	(1959).	
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”The	field	of	machine	learning	is	concerned	with	the	question	of	how	to	construct	computer	

programs	that	automatically	improve	with	experience.	[...]	A	computer	program	is	said	to	

learn	from	experience	E	with	respect	to	some	class	of	tasks	T	and	performance	measure	P,	if	

its	performance	at	tasks	in	T,	as	measured	by	P,	improves	with	experience	E.”	(Michell,	1997)		

Som	eksempel	introduceret	af	Samuel	i	1953112	var	den	første	vidt	kendte	maskinlæringsalgoritme,	et	

computerprogram,	der	blev	lavet	til	at	spille	dam	mod	sig	selv.	For	hvert	spil	der	blev	spillet	lærte	det,	

om	dens	bevægelser	resulterede	i	et	godt	eller	dårligt	resultat.	Efter	at	have	spillet	adskillige	spil,	blev	

programmet	i	stand	til	at	skelne	mellem	gode	og	dårlige	træk,	hvilket	gjorde	det	muligt	at	blive	en	bedre	

spiller,	indtil	programmet	slog	sin	skaber;	en	selvudnævnt	dam-mester.		

	

2.3	Prisalgoritmer	

	I	den	empiriske	artikel	An	Empirical	Analysis	of	Algorithmic	Pricing	on	Amazon	Marketplace113,	blev	en	

metode	udviklet	på	baggrund	af	indsamlet	empiri,	til	at	finde	algoritmisk	prisfastsættelse.	Metoden	er	

anvendt	empirisk	til	at	se	på	adfærden	og	egenskaber	ved	forekomst	af	sælgere,	der	anvendte	algorit-

misk	prisfastsættelse	på	Amazon.	Der	ses	helt	specifikt	på	dynamisk	prisfastsættelse,	det	vil	sige	algo-

ritmer,	der	kan	tilpasse	priser	til	egne	omkostninger,	kapacitet	eller	efterspørgselssituation,	men	også	

til	konkurrenternes	priser,	som	kan	overvåges	ved	hjælp	af	en	algoritme.	I	artiklen	blev	der	indsamlet	4	

måneders	data	for	alle	sælgere	af	de	1.641	bedst	sælgende	produkter	på	Amazon.	Ved	anvendelse	af	den	

udviklede	metode,	 fandt	man	 at	 over	500	 sælgere	 anvender	 algoritmisk	prisfastsættelse.	 Yderligere	

fandt	man	frem	til,	at	nogle	af	prisalgoritmesælgerne	ændrer	prisen	ti	gange	og	nogle	hundrede	gange	

om	 dagen.	 I	 artiklen	 konkluderes,	 hvordan	 algoritmers	 prisfastsættelse	 på	 onlinemarkedet	 har	 en	

enorm	 kraft.	 Sælgeren,	 der	 anvender	 prisalgoritmer	 på	 Amazon,	 får	mere	 feedback	 og	 vinder	 Buy-

boxen114	hyppigere,	hvilket	sandsynligvis	antyder	højere	salgsvolumen	og	dermed	mere	omsætning	end	

ikke-algoritmiske	sælgere.115	Dog	ser	man	i	artiklen	også	en	del	udfordringer,	der	opstår	i	forbindelse	

 
112	Samuel	(1953).	
113	Le	Chen	(2016).	
114	Buy-Box	henviser	til	den	hvide	boks	til	højre	på	Amazon-produktdetaljer-siden,	hvor	kunder	kan	tilføje	varer	
til	køb	i	deres	indkøbsvogn.	Ikke	alle	sælgere	er	berettiget	til	at	vinde	Buy	Box.	Takket	være	hård	konkurrence	og	
Amazons	kundebehandlede	tilgang,	er	det	kun	virksomheder	med	fremragende	sælgermetrik,	der	har	en	chance	
for	at	vinde	en	del	af	denne	værdifulde	ejendom.	
115	Der	 er	 i	 øjeblikket	 en	 formel	 undersøgelse	 af	 Europa-Kommissionen	 for	 at	 vurdere,	 om	Amazons	 brug	 af	
følsomme	 data	 fra	 uafhængige	 detailhandlere,	 der	 sælger	 på	 markedspladsen,	 er	 i	 strid	 med	 EU's	
konkurrenceregler.	 Det	 skal	 således	 undersøges	 om	Amazon	 anvender	 en	 forretningspraksis	 der	 kan	 elimere	
konkurrencefordelene.	 Se	 mere	 på:	 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_19_4291	 (Be-
søgt	d.	9.	maj	2020).	
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med	anvendelse	af	algoritmerne	til	prisfastsættelse	på	Amazon.	Det	kan	være	udfordrende	for	ikke-al-

goritmiske	sælgere	at	konkurrere	med	algoritmiske	sælgere.	Buy	Box	algoritmen	øger	forskellen	mel-

lem	algoritmiske	og	ikke-algoritmiske	sælgere,	og	skaber	en	vinder-takes-all	markedsplads.	Derudover	

vil	en	sådan	automatisering	åbne	døren	for	forsætlige	og	utilsigtede	markedsforvridninger.	I	den	empi-

riske	undersøgelse	observerer	de	dog	ikke	sådanne	problemer,	men	tilfældene	kender	man	blandt	andet	

fra	bogen	solgt	på	Amazon,	som	beskrevet	i	introduktionen,	hvor	prisen	endte	urealistisk	højt.		

Et	andet	tilfælde,	hvor	algoritmerne	er	blevet	anvendt	i	forbindelse	med	en	aftalt	forvridning	af	konkur-

rencen,	kendes	 fra	Topkins-sagen.116	En	amerikansk	sælger	af	plakater,	 tryk	og	 indrammet	kunst,	og	

hans	medsammensvorne,	erkendte	sig	således	i	april	2015	skyldig	for	at	have	fastsat	priser	på	plakater,	

de	solgte	online	på	Amazon	i	USA.	Ifølge	anklageren	var	de	to	parter	blevet	enige	om	at	fastsætte	pri-

serne	på	bestemte	plakater,	og	havde	således	anvendt	specifikke	prisalgoritmer,	der	målrettet	koordi-

nerede	ændringer	til	deres	respektive	priser	og	skrev	computerkoder,	der	instruerede	algoritme-base-

ret	software	til	at	indstille	priser	i	overensstemmelse	med	denne	aftale.117	En	sådan	adfærd	ansås	derfor	

for	konkurrencebegrænsende,	og	selvom	den	ikke	skete	åbenlyst	og	med	direkte	fysisk	kontakt,	blev	

prisen	stadig	reguleret	af	en	aftalt	algoritme.	Selvom	algoritmisk	prisfastsættelse	 ikke	er	ulovligt,	og	

selvom	det	er	en	almindelig	praksis	i	mange	brancher,	var	det	eksistensen	af	en	aftale	om	at	implemen-

tere	prisalgoritmen	i	fællesskab,	der	afgjorde	sagen	for	Department	of	Justice.	

Prisalgoritmer	er	en	realitet,	som	har	indfundet	sig	på	digitale	handelsmarkeder,	hvor	der	sker	flere	og	

flere	transaktioner	hver	dag.	Dette	er	samtidig	med,	at	software	teknologien	udvikler	sig,	og	efterspørgs-

len	på	prisalgoritmer	må	således	forventes	at	forsætte	med	at	stige.	Desuden	er	prisalgoritmer	muligt	

at	investere	i	–	selv	for	små	virksomheder.118	

I	litteraturen	eksisterer	der	ikke	klare	definitioner	på	de	forskellige	typer	af	prisalgoritmer.	Anvendel-

sen	af	prisalgoritmer	til	prisfastsættelse	kan	ske	på	mange	måder,	og	algoritmerne	i	sig	selv	kan	have	

forskellige	egenskaber	samt	forskellig	adfærd.	I	forbindelse	med	beskrivelsen	af	den	potentielle	kon-

kurrencebegrænsende	adfærd,	prisalgoritmerne	kan	have,	er	de	forsøgt	beskrevet	af	flere	forskellige	

kilder.	Således	beskriver	OECD	og	konkurrencemyndighederne	i	Frankrig	og	Tyskland119,	prisalgorit-

mer	ud	fra	forskellige	metoder.	I	OECD’s	Algorithms	and	Collusion	-	Background	Note	by	the	Secretariat	

 
116	Plea	Agreement,	United	States	v.	Topkins,	No.	15-201	(N.D.	Cal.	Apr.	30,	2015)	[ECF	No.	7].	
117	Plea	Agreement,	United	States	v.	Topkins,	No.	15-201	(N.D.	Cal.	Apr.	30,	2015)	[ECF	No.	7].	
118	Calvano	et	al.	(2018),	s.	2.	
119	Autorité	de	la	concurrence	og	Bundeskartellamt	har	i	samarbejde	lavet	en	analyse	af	deres	fortolkning	af	pris-
algoritmers	potentieller	konkurrencefordrejende	adfærd:	Algorithms	and	Competition.		
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inddeles	algoritmerne	efter	deres	egenskaber	i	en	ikke	udtømmende	liste;	monitoring	algorithm,	paral-

lel	algorithms,	signalling	algorithms,	self-learning	algorithms.120	Fælles	for	disse	algoritmer	er,	at	de	hver	

især	udgør	en	risiko	for	konkurrencen	på	markedet.	I	et	forenet	studie	mellem	Autorité	de	la	concur-

rence	og	Bundeskartellamt	inddeles	algoritmerne	ikke	på	samme	måde	som	hos	OECD.	Her	fremhæves	

derimod	klassificeringen	af	algoritmer	efter	deres	egenskaber,	adfærd	og	anvendelsesområde.121	Det	kan	

ud	fra	disse	forskellige	betragtninger	anskues,	at	prisalgoritmerne	og	den	potentielle	konkurrencebe-

grænsende	adfærd,	overordnet	set,	bliver	betragtet	ens	og	på	samme	grundlag,	men	at	de	blot	beskrives	

forskelligt.	Afhandlingen	vil	derfor	i	beskrivelsen	af	prisalgoritmerne	tage	udgangspunkt	i	dele	af	litte-

raturen,	der	er	på	området,	med	forbehold	for,	at	der	kan	være	varierende	beskrivelser	af	prisalgorit-

merne.	

	

2.4	Prisalgoritmer	i	forskellige	scenarier	

I	Ariel	Ezrachi	og	Maurice	E.	Stuckes	bog	Virtual	Competition:	The	Promise	and	Perils	of	the	Algorithm-

Driven	Economy122	fremhæves	forskellige	scenarier,	hvor	koordinering	mellem	algoritmer	kan	være	til-

stede	og	medføre	potentiel	skade	på	konkurrencen.123	Dette	afsnit	vil	præsentere	de	forskellige	scena-

rier.	De	to	første	scenarier,	Messenger	og	Hub	&	Spoke	er	herunder	beskrevet	for	at	illustrere,	hvordan	

algoritmer	konkret	kan	og	bliver	anvendt	til	eksplicit	koordinering	mellem	virksomheder.	Analysen	i	

afhandlingen	vil	være	med	udgangspunkt	i	et	tredje	scenarie;	Predictable	Agent.	Virksomhedernes	in-

tention,	når	de	implementerer	prisalgoritmer,	er	vigtig	i	vurderingen	af	ovenstående	scenarier.	I	Predic-

table	Agent	er	der	ikke	en	forudgående	konkurrencebegrænsende	aftale	som	det	ses	i	Messenger	og	Hub	

&	Spoke	scenarierne.	Afhandlingens	analyse	vil	derfor	tage	udgangspunkt	i	anvendelsen	af	prisalgorit-

mer,	til	at	facilitere	stiltiende	koordinering	i	Predictable	Agent	scenariet,	hvor	virksomheden	implemen-

terer	en	prisalgoritme	med	bevidst	parallel	adfærd	til	at	fastsætte	virksomhedens	priser.	

	

2.4.1	Messenger	og	Hub-&-Spoke	scenarierne	

Messenger.	Virksomhederne	bliver	her	enige	om	at	indgå	en	aftale,	og	anvender	derefter	algoritmen	til	

at	udføre	de	aftalte	handlinger;	derfor	messenger.124	Virksomhederne	anvender	blot	algoritmen	til	at	

opretholde	den	allerede	indgåede	konkurrencebegrænsende	aftale.	Se	desuden	den	beskrevne	Topkins	

 
120	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4).	
121	Autorité	de	la	concurrence	og	Bundeskartellamt	(2019).	Algorithms	and	Competition.		
122	Ezrachi	&	Stucke	(2016).	
123	Oxera	(2017),	s.	16.	
124	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	39.	
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sag	i	afhandlingens	afsnit	2.3,	hvor	algoritmen	faciliterede	aftalt	spil	på	baggrund	af	en	allerede	eksiste-

rende	konkurrencebegrænsende	aftale.		

Hub-&-Spoke125.	Her	er	det	én	enkelt	prisalgoritme,	der	bestemmer	markedsprisen,	som	bliver	opkrævet	

af	dem,	der	anvender	algoritmen.	Dermed	vil	”hub”	være	algoritmen,	der	styrer	priserne,	og	”spoke”	vil	

være	dem,	som	anvender	priserne,	der	udelukkende	er	fastsat	af	”hub”.126	I	dette	scenarie	vil	konkur-

renterne	ikke	interagere	med	hinanden.	De	outsourcer	deres	prisfastsættelse	til	eksempelvis	en	inter-

netplatform,	der	fastsætter	prisen	for	dem.	Det	er	den	enkelte	platforms	prisalgoritme,	der	sætter	pri-

serne	for	alle	konkurrenterne	på	dens	platform.127	Scenariet	omkring	Hub-&-Spoke	er	blevet	adresseret	
og	behandlet	af	EU-Domstolen	i	sagen	Eturas128.	Et	online	rejsebookingsystem	sendte	en	meddelelse	ud	

på	sit	system	og	bekendtgjorde	en	ny	implementeret	teknisk	restriktion,	der	påførte	et	maksimum	på	

rabatterne.	Domstolen	afgjorde,	 at	de	agenter	 (spokes),	der	kendte	 til	denne	besked	 fra	platformen,	

kunne	formodes	at	have	deltaget	i	et	ulovlig	aftalt	spil,	medmindre	de	offentligt	havde	distanceret	sig	

selv	til	dette	eller	rapporteret	det	til	administrative	autoriteter.129	

	

2.4.2	Predictable	Agent	scenariet	

The	Predictable	Agent	er	et	endnu	mere	komplekst	scenarie	end	de	to	forrige	scenarier.	Her	sker	et	skifte	

fra	en	situation,	hvor	virksomhederne	eksplicit	indgår	i	en	konkurrencebegrænsende	aftale,	til	en	ver-

den	hvor	prisalgoritmer	agerer	som	de	forudsigende	agenter,	og	kontinuerligt	overvåger	og	sætter	pri-

sen	i	forhold	til	konkurrenternes	priser	og	data.		

Hver	enkelt	virksomhed	implementerer	deres	egen	prisalgoritme	og	sætter	en	individuel	prisstrategi.	

Prisalgoritmen	vil	være	programmeret	til	at	være	profitmaksimerende,	og	i	dette	scenarie	er	prisalgo-

ritmen	programmeret	til	at	overvåge	og	reagere	på	konkurrenternes	prisnedsættelser,	samt	overvåge	

prisstigninger	og	følge	disse,	når	det	er	forsvarligt.130	

I	dette	scenarie	er	der	tale	om	ensidige	prisalgoritmer,	hvor	de	konkurrerende	virksomheder	ikke	på	

forhånd	har	fastlagt	en	konkurrencebegrænsende	aftale.	Her	er	det	bevidst	parallel	adfærd	(stiltiende	

koordinering)	der	er	i	fokus,	både	på	det	menneskelige	niveau	og	på	maskine-niveau.131	Bevidst	parallel	

 
125	Hub	=	hjulnav/centrum.	Spoke	=	eger	i	hjul.		
126	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	46-47.	
127	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	46-47.	
128	Sag	C-74/14	Eturas.	
129	Sagen	vil	blive	beskrevet	yderligere	i	afhandlingens	afsnit	7.3.1.	
130	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	61.	
131	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	65.	
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adfærd	betyder,	at	dem,	der	sammensætter	og	programmerer	algoritmerne,	uafhængigt	af	hinanden,	

det	vil	sige	uden	eksplicit	aftale,	ved	at	en	dominerende	strategi	vil	være	at	følge	konkurrentens	pris-

stigninger.132	Derudover	vil	de	også	vide,	at	hvis	en	anden	virksomhed	har	en	tilsvarende	prisalgoritme,	

så	vil	slutprisen	muligvis	befinde	sig	over	konkurrenceprisen.	Algoritmerne	er	altså	sat	op	til	at	udforske	

markedet	og	undersøge	sandsynligheden	for	at	oprette	gensidighed,	uden	at	driste	sig	ud	i	ulovlig	sam-

ordnet	praksis	eller	ulovlige	aftaler.133		

Prisalgoritmen	i	Predictable	agent	scenariet	sætter	priserne	dynamisk,	hvilket	indebærer,	at	virksom-

hederne,	der	benytter	prisalgoritmen,	ikke	har	tid	til	at	vurdere,	om	den	valgte	pris	kan	implemente-

res.134	Algoritmerne	virker	i	realtid,	og	når	algoritmen	er	implementeret,	sætter	den	dermed	priserne	

selvstændigt	 i	 forhold	 til,	 hvad	den	anser	 for	værende	profitmaksimerende.	Dette	kalder	Ezrachi	og	

Stuck	for	Tacit	collusion	on	steroids.	OECD	har	illustreret	parallelle	prisalgoritmers	adfærd	på	følgende	

måde	på	markedet:	

	

Figur	2.	Illustration	af	parallelle	algoritmer.135	

 
132	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	65.	
133	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	65.	
134	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	62.	
135	Oversat	version	af	figur	fra	OECD	med	forfatterens	egen	tilvirkning.	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	back-
ground	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	s.	28.	
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Den	parallelle	prisalgoritme	sætter	priserne	afhængigt	af,	hvad	den	anden	prisalgoritme	vælger	at	sætte	

prisen	til.	Således	har	virksomhederne,	hver	deres	algoritme	(in	house)	til	at	prisfastsætte	individuelle	

priser.	Virksomhed	1	er	i	dette	tilfælde	lederen,	og	Virksomhed	2	er	følgeren.	Udgangspunktet	er	at	Virk-

somhed	1	sætter	prisen	�̅�	=	p1	som	er	den	beregnede	optimale	pris.	Prisalgoritmen	hos	Virksomhed	2	

tager	dernæst	udgangspunkt	i	p1,	der	er	sat	af	Virksomhed	1,	for	at	undgå	en	priskrig	sættes	prisen	for	

Virksomhed	2	til	p2	=	p1.	Hermed	skabes	der	en	gensidig	afhængighed	af	prisstrategien	for	Virksomhed	1.	

Der	startes	 ikke	en	priskrig,	hvis	priserne,	der	er	sat	af	de	andre	virksomheder	på	markedet,	 fortsat	

forbliver	�̅�.	Priserne	sættes	dynamisk,	hvilket	indebærer	at	prisalgoritmen	virker	i	realtid,	og	den	sætter	

således	prisen	selvstændigt.136	Denne	form	for	prissætning	vil	danne	grundlag	for	de	følgende	analyser.		

	

2.5	Prisalgoritmer	på	detailmarkedet	

Afhandlingen	vil	tage	udgangspunkt	i	Predictable	Agent	scenariet	med	prisalgoritmer,	der	befinder	sig	

på	detailmarkedet,	herunder	e-handelsmarkedet.	Detailmarkedet	er	kendetegnet	ved,	at	der	bliver	solgt	

direkte	til	en	privat	forbruger.	Distributionskanalerne	for	en	detailhandler	kan	både	være	i	fysiske	bu-

tikker	og	på	internettet.	Fælles	for	kanalerne	er,	at	den	almene	private	forbruger	har	adgang	hertil.	De-

tailmarkedet	vil	i	afhandlingen	yderligere	begrænse	sig	til	kun	at	være	detailhandel	på	internetmarke-

der	også	kendetegnet	som	e-handelsmarkedet.	Det	er	begrundet	i	tilgængeligheden	af	data,	der	findes	

på	internettet.	Priserne	vil	være	frit	tilgængelige	på	dette	marked,	og	både	forbruger,	detailhandler	og	

offentligheden	har	mulighed	for	at	tilgå	priserne	forholdsvis	nemt.	En	strategi,	hvor	der	anvendes	pris-

algoritmer,	vil	i	sig	selv	være	mere	kompliceret	for	almindelige	(ikke	e-handels)	detail-markeder.	Her	

vil	mangel	på	data	(kendskab	til	alle	konkurrenters	priser)	og	fysiske	begrænsninger	(ændring	af	egne	

produkters	priser)	være	en	af	de	mange	transaktionsomkostninger.137	

Flybranchen	har	anvendt	algoritmer	i	årtier	til	at	prisfastsætte	priser	på	flybilletter.138	Prisalgoritmer	

bruges	til	dynamisk	at	justere	priser	for	flypladser	i	forhold	til	ændrede	markedsforhold.139	Derudover	

er	der	observeret	brug	af	algoritmer	til	prisfastsættelse	på	det	digitale	marked	førhen	(se	om	algoritmer	

på	Amazon	i	afsnit	2.3).	I	en	sektorundersøgelse	vedrørende	e-commerce	fra	Kommissionen	til	Rådet	

og	Europa-Parlamentet	svarede	1051	detailhandlere	på	et	spørgeskema140	i	forbindelse	med	en	sektor	

 
136	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	62.	
137	Le	Chen	(2016),	s.	1339.	
138	Calvano	et	al.	(2018),	s.	1.	
139	Computer	and	Communications	Industry	Association	(2018),	s.	3,	pkt.	3.	
140	Udsendt	mellem	juni	2015	og	marts	2016.	
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undersøgelse.	Her	svarede	53%	af	de	adspurgte	detailhandlere,	at	de	sporer	konkurrenters	onlinepri-

ser,	hvoraf	67%	anvendte	automatiske	softwareprogrammer	til	netop	dette	formål.	Heraf	var	det	især	

de	store	virksomheder,	der	anvendte	software	til	at	spore	priser,	og	således	justere	deres	egne	priser	til	

konkurrenternes	priser.	EU	er	derudover	en	af	de	største	e-handelsmarkeder	i	verden,	her	er	andelen	

af	personer,	der	har	bestilt	varer	eller	tjenester	over	internettet	steget	fra	30%	i	2007	til	55%	i	2016.141	

	

	 	

 
141	RAPPORT	FRA	KOMMISSIONEN	TIL	RAs DET	OG	EUROPA-PARLAMENTET.	Endelig	rapport	om	undersøgelsen	af	
e-handelssektoren.	COM(2017)	229	final,	s.	2.	
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Del	I	-	Økonomisk	analyse	
I	afhandlingens	økonomiske	analyse	vil	det	blive	undersøgt,	hvordan	prisalgoritmer	påvirker	virksom-

heders	adfærd	i	forhold	til	prisfastsættelse,	samt	hvilken	effekt	det	vil	have	på	markedet.	I	kapitel	3	vil	

afhandlingen	undersøge	markedet,	hvor	stiltiende	koordinering	faciliteres	af	menneskelige	prisfastsæt-

tere.	Dette	marked	vil	i	kapitel	4	blive	anvendt	som	et	benchmark	mod	et	marked,	hvor	prisalgoritmer	

faciliterer	den	stiltiende	koordinering.	

	

Kapitel	3	Stiltiende	koordinering	uden	algoritmer	

Følgende	kapitel	vil	klarlægge,	hvordan	stiltiende	koordinering	opstår	på	et	marked	uden	algoritmer.	

Det	vil	i	afsnit	3.1	blive	belyst,	hvad	stiltiende	koordinering	indebærer.	Det	vil	desuden	i	afsnit	3.2	blive	

vurderet,	hvilke	strukturelle	faktorer,	der	skal	være	til	stede	på	et	marked,	før	stiltiende	koordinering	

kan	opretholdes	samt	hvilken	indflydelse	disse	faktorer	kan	have	på	virksomhedernes	strategier,	som	

præsenteres	i	afsnit	3.3.	Afsnit	3.3	har	således	til	formål	at	vurdere,	hvilke	strategier	virksomhederne	

vil	vælge,	taget	de	strukturelle	karakteristika,	og	deres	påvirkning	på	muligheden	for	stiltiende	koordi-

nering	på	markedet,	i	betragtning.	Slutteligt	vil	afsnit	3.4	indeholde	en	vurdering	af,	hvilke	effekter	stil-

tiende	koordinering	har	på	et	marked	uden	tilstedeværelse	af	prisalgoritmer,	særligt	i	relation	til	for-

brugervelfærden.	

	

3.1	Hvad	er	aftalt	spil	og	stiltiende	koordinering		

Indenfor	økonomi	er	samordning	en	situation,	hvor	virksomhedernes	priser	er	højere	end	et	konkur-

rencedygtigt	benchmark.142	Begrebet	”aftalt	spil”	refererer	 i	økonomisk	 litteratur	til	enhver	 form	for	

koordination	eller	aftale	mellem	konkurrerende	virksomheder,	med	formålet	om	at	hæve	profit	til	et	

højere	niveau,	end	ved	den	konkurrencedygtige	ligevægt,	hvilket	resulterer	i	et	dødvægtstab.	Aftalt	spil	

er	således	en	samlet	profitmaksimeringsstrategi	mellem	konkurrerende	virksomheder,	hvilket	muligvis	

kan	skade	forbrugere.	

“Collusion	can	take	many	forms.	It	can	be	explicit,	tacit,	or	any	combination	of	the	two.”143	

 
142	Motta	(2015),	s.	138.	
143	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	5.	
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I	økonomisk	litteratur	skelnes	mellem	to	former	for	aftalt	spil;	eksplicit	aftalt	spil	og	stiltiende	koordi-

nering.	Eksplicit	aftalt	spil	refererer	til,	når	virksomheder	tager	del	i	direkte	kommunikation	vedrørende	

deres	koordinerede	adfærd,	hvad	angår	pris,	produktion,	allokation	af	forbrugere,	mv.144	En	sådan	ad-

færd	kan	både	være	skriftlig	og	mundtlig,	og	kan	resultere	fra	en	direkte	aftale	om	at	sætte	en	optimal	

pris	eller	mængde.145	Stiltiende	koordinering	viser	sig	derimod,	når	virksomheder	koordinerer	deres	

adfærd	uden	eksplicit	at	kommunikere,	men	hvor	konkurrenterne	samtidig	er	i	stand	til	at	opretholde	

en	form	for	konkurrencebegrænsende	koordination.146	Stiltiende	koordinering	er	omdrejningspunktet	

for	afhandlingen	og	vil	derfor	også	være	omdrejningspunktet	i	de	følgende	afsnit.	Det	forudsættes	såle-

des,	at	der	ikke	er	indgået	en	eksplicit	aftale	om	fordrejning	eller	begrænsning	af	konkurrencen	på	den	

ene	eller	den	anden	måde,	og	at	det	derfor	er	den	parallelle	prisalgoritme,	der	faciliterer	den	stiltiende	

koordinering.	

En	samordnet	ligevægt	er	ikke	let	at	opnå	og	derefter	opretholde	–	både	når	der	er	tale	om	eksplicit	

aftalt	spil	og	stiltiende	koordinering.	Det	er	begrundet	i,	at	hver	virksomhed	vil	have	incitament	til	at	

afvige	fra	samarbejdet,	hvis	det	vil	øge	profitten	for	den	afvigende	virksomhed.	Hvis	virksomhederne	

bliver	enige	om	en	pris,	vil	hver	virksomhed	have	incitament	til	at	sætte	prisen	marginalt	lavere	for	at	

få	den	samlede	efterspørgsel	fra	forbrugerne,	da	det	vil	antages	at	forbrugerne	vælger	det	produkt	med	

den	laveste	pris.147	Fra	dette	kan	udledes	tre	elementer,	som	skal	være	tilstede	før	at	aftalt	spil	og	stilti-

ende	koordinering	kan	opstå.	

Det	følger,	at	for	at	kunne	opretholde	en	samordnet	ligevægt	over	tid,	skal	konkurrenterne	etablere	en	

struktur	til	at	regulere	deres	interaktion,	så	de	1)	kan	blive	enige	om	en	”fælles	politik/strategi”,	2)	kan	

overvåge	overholdelsen	af	denne	 fælles	politik,	og	3)	kan	håndhæve	den	 fælles	politik	ved	at	straffe	

eventuelle	afvigelser.148		

	

3.2	Markedskarakteristika,	som	er	med	til	at	facilitere	stiltiende	koordinering	

Analysen	af	prissamarbejde	i	industriøkonomi	er	baseret	på	den	såkaldte	incitamentsbegrænsning	for	

prissamarbejde,	hvor	hver	virksomhed	sammenligner	1)	den	øjeblikkelige	gevinst,	det	giver	at	afvige	

fra	samarbejdet,	med	2)	profitten	den	tjener	i	 fremtiden,	når	konkurrenterne	reagerer	på	afvigelsen.	

Kun	hvis	førstnævnte	er	lavere	end	sidstnævnte,	vil	firmaet	vælge	den	samordnede	strategi.	Generelt	

 
144	Viscusi	et	al.	(2018),	s.	121.	
145	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	4.	
146	Viscusi	et	al.	(2018),	s.	121.	
147	Motta	(2015),	s.	139.	
148	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	33.	
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kan	det	siges,	at	jo	lavere	en	fortjeneste	en	virksomhed	får	ved	at	afvige,	des	lavere	vil	den	forventede	

profit	være,	når	afvigelsen	bliver	straffet	af	konkurrenterne,	og	des	højere	vægter	virksomheden	frem-

tidig	profit.149	

Stiltiende	koordinering	er	bæredygtig,	hvis,	og	kun	hvis,	 virksomheder	 lægger	 tilstrækkelig	vægt	på	

fremtidig	fortjeneste,	det	vil	sige	hvis	deres	diskonteringsfaktor	ikke	er	for	lille.	En	virksomheds	vægt-

ning	af	fremtidig	profit	betegnes	ved	symbolet	delta	“𝛿”.	Deltaværdien,	også	kaldet	diskonteringsfakto-

ren,	bruges	til	at	regne	nutidsværdien	af	en	virksomheds	fremtidige	profit.	Hvis	virksomheden	vægter	

fremtidig	profit	lavt,	vil	diskonteringsfaktoren,	𝛿,	være	lav,	og	nutidsværdien	af	den	fremtidige	profit	

bliver	også	lav.	En	virksomheds	diskonteringsfaktor	vil	altid	være	større	end	nul	og	mindre	end	en,	altså	

0	<	𝛿	<	1.150	

Hvis	koordinering	giver	2	i	profit	i	hver	periode,	vil	nutidsværdien	af	næste	periodes	profit	blive	2 ∗ 𝛿.	

En	lav	diskonteringsfaktor	på	0,25	vil	give	en	nutidsværdi	på	0,5	og	en	høj	diskonteringsfaktor	på	0,75	

vil	give	en	nutidsværdi	på	1,5.	Hvis	virksomhederne	vægter	fremtidig	profit	højt,	og	dermed	har	en	høj	

diskonteringsfaktor,	vil	stiltiende	koordinering	være	lettere	at	opretholde.		

Ifølge	Ivaldi	et	al.	(2003)	er	𝛿*	tærskelværdien	for,	hvornår	koordinering	kan	ske.	Virksomheder	er	i	

stand	til	at	opretholde	samarbejde,	når	vægten	de	lægger	på	fremtidig	profit,	målt	ved	deres	diskonte-

ringsfaktor,	er	over	denne	bestemte	tærskel.	Den	kritiske	værdi	opsummerer	således	de	relevante	bran-

cheegenskaber,	der	skal	til	for,	at	samarbejde	kan	opretholdes.	Hvis	diskonteringsfaktoren	i	stedet	lig-

ger	under	denne	tærskel,	er	intet	samarbejde	bæredygtigt;	konkurrence	inducerer	virksomheder	til	at	

prissætte	 til	 deres	marginale	omkostninger	 i	hver	periode.	Samarbejde	er	 lettere	at	opretholde,	når	

denne	tærskelværdi	er	lav,	og	sværere	når	den	er	høj.151	

For	at	måle	 indflydelsen	af	markedskarakteristika	på	sandsynligheden	 for	 samarbejde,	kan	vi	 se	på,	

hvordan	disse	egenskaber	vil	påvirke	den	kritiske	tærskel.	I	det	følgende	afsnit	vil	de	markedskarakte-

ristika,	der	oftest	nævnes	som	værende	faciliterende	i	forhold	til	forekomsten	af	aftalt	spil	og	stiltiende	

koordinering,	blive	gennemgået.	Det	vil	således	blive	vurderet,	hvordan	disse	faktorer	påvirker	fore-

komsten	 af	 stiltiende	koordinering	på	markedet.	Desuden	vil	 faktorerne	blive	 vurderet	 i	 relation	 til	

hvordan	stiltiende	koordinering	kan	opretholdes,	herunder	virksomhedernes	mulighed	for	at	monito-

rere	konkurrenterne,	 samt	muligheden	 for	at	gengælde	adfærden	 i	 tilfælde	af	konkurrenternes	afvi-

gende	adfærd.	

 
149	Motta	(2015),	s.	142.	
150	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	8.	
151	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	10.	
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Faktorerne,	der	vil	blive	undersøgt	i	det	følgende	afsnit,	er	markedstransparens,	hastighed	og	frekvens,	

adgangsbarrierer,	antallet	af	virksomheder,	efterspørgselsvækst	samt	udbudsfaktorer,	herunder	inno-

vation	og	asymmetri.	

	

3.2.1	Markedstransparens	samt	transaktionernes	hastighed	og	frekvens	

I	dette	afsnit	vil	rollen	af	observerbarheden	af	priser	og	mængder,	i	forbindelse	med	opretholdelsen	af	

stiltiende	koordinering,	blive	fremhævet.	Påvisning	af	afvigelser	fra	koordineringen	er	en	vigtig	ingre-

diens	til,	at	stiltiende	koordinering	kan	opretholdes.	Stigler	(1964)	hævdede,	at	den	samordnede	adfærd	

ellers	ville	bryde	sammen	på	grund	af	hemmelige	prisnedsættelser.	Hvis	faktiske	priser	ikke	kan	obser-

veres,	vil	en	samordnet	ligevægt	være	vanskelig	at	opretholde,	men	det	vil	stadig	kunne	opstå	som	lige-

vægt.152	Jo	mere	transparent	markedet	er,	des	nemmere	bliver	det	for	virksomheder	at	monitorere	kon-

kurrenterne.	Øget	transparens	kan	således,	under	visse	markedsvilkår,	være	med	til	at	fremme	konkur-

rencebegrænsende	adfærd.153	Graden	af	transparens	er	således	en	vigtig	faktor	i	forhold	til	opretholdel-

sen	af	stiltiende	koordinering.	

Der	er	ligeledes	bedre	muligheder	for	stiltiende	koordinering,	når	de	samme	virksomheder	interagerer	

gentagne	gange.	Virksomheder	kan	ikke	indgå	i	stiltiende	koordinering,	hvis	de	ikke	forventer	at	skulle	

konkurrere	i	fremtiden.	Tilsvarende	er	det	usandsynligt,	at	stiltiende	koordinering	kan	opretholdes,	når	

virksomhederne	kun	interagerer	sjældent,	da	de	kortsigtede	gevinster	ved	at	underbyde	den	koordine-

rede	pris,	kun	kan	"straffes"	langt	ud	i	fremtiden.	Virksomhederne	vil	således	have	lettere	ved	at	opret-

holde	en	koordineret	ligevægt,	når	de	interagerer	hyppigere,	da	virksomhederne	hurtigere	kan	reagere	

på	en	afvigelse	fra	den	koordinerede	ligevægt.	Dermed	kan	gengældelse	ske	hurtigere,	når	virksomhe-

der	interagerer	hyppigere.154	

For	at	illustrere	ovenstående	antages	det,	at	der	er	et	simpelt	duopol	på	markedet	og	virksomhederne	

konkurrerer	i	hver	periode.	T	angiver	antallet	af	venteperioder.	Virksomhederne	konkurrerer	således	i	

perioderne	1,	T+1,	2T+1,	og	så	videre.	Jo	oftere	virksomhederne	interagerer,	jo	mindre	bliver	“ventepe-

rioderne”.	Stiltiende	koordinering	kan	opretholdes	ved	dette	duopol,	hvis:	

𝛿 ≥ 𝛿∗(𝑇) ≡
1
2"/$

	

 
152	Motta	(2015),	s.	150.	
153	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	57.	
154	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	19.	

(lign.	1)	
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Som	anført	i	ligning	1	stiger	den	kritiske	tærskelværdi	med	T.	Når	venteperioderne	stiger,	vil	T	øges,	og	

det	vil	medføre	en	stigning	i	tærskelværdien,	𝛿∗.	En	højere	tærskelværdi,	𝛿∗,	betyder,	at	det	bliver	svæ-

rere	at	opretholde	stiltiende	koordinering.	Når	virksomhederne	interagerer	mindre,	og	der	derfor	bliver	

flere	venteperioder,	er	omkostningerne	ved	fremtidig	gengældelse	mindre,	og	det	er	derfor	vanskeligt	

at	opretholde	stiltiende	koordinering.155	Når	virksomhedernes	diskonteringsfaktor,	𝛿,	er	højere	end	den	

kritiske	tærskel,	𝛿∗,	vil	stiltiende	koordinering	kunne	opretholdes.		

	

3.2.2	Adgangsbarrierer	

Stiltiende	koordinering	er	vanskeligt	at	opretholde,	når	der	er	lave	adgangsbarrierer.	I	mangel	af	ad-

gangsbarrierer,	 vil	 ethvert	 forsøg	 på	 at	 opretholde	 konkurrencedygtige	 priser	 udløse	 adgang	 fra	 en	

udenforstående	virksomhed,	hvilket	vil	erodere	koordineringens	rentabilitet.	Udsigterne	til	fremtidig	

adgang	fra	andre	virksomheder	har	desuden	en	tendens	til	at	reducere	mulighederne	for	gengældelse	

af	en	afvigende	adfærd,	da	virksomheder	har	mindre	at	tabe	ved	fremtidig	gengældelse,	hvis	der	allige-

vel	indtræder	andre	virksomheder	på	markedet.	Virksomhederne	fristes	således	mere	til	at	underbyde	

de	andre	virksomheder,	og	muligheden	for	at	koordinering	kan	opretholdes	falder,	når	sandsynligheden	

for	adgang	til	markedet	øges.	

Ved	duopol	er	stiltiende	koordinering	bæredygtigt,	hvis:	

𝛿 ≥ 𝛿∗(𝜇) ≡
1

2 − 𝜇
	

Hvor	μ	er	et	udtryk	for	sandsynligheden	for	indtræden	af	andre	virksomheder	på	markedet,	og	er	et	

positivt	tal	mellem	0	og	1.	Hvis	sandsynligheden	for	indtræden,	μ,	stiger,	vil	den	kritiske	tærskel,	δ*,	også	

stige.	Derfor	kan	stiltiende	koordinering	ikke	opretholdes	i	mangel	af	adgangsbarrierer,	og	det	er	van-

skeligere	at	opretholde,	jo	lavere	adgangsbarriererne	er.156	

	

3.2.3	Antallet	af	virksomheder	

Antallet	af	virksomheder	på	markedet	er	en	vigtig	faktor	i	forhold	til	opretholdelsen	af	stiltiende	koor-

dinering.	Jo	større	antal	virksomheder,	der	befinder	sig	på	markedet,	des	sværere	vil	det	være	at	opret-

holde	stiltiende	koordinering,	blandt	andet	fordi	det	vil	være	sværere	at	identificere	et	fokuspunkt	for	

 
155	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	20.	
156	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	18.	

(lign.	2)	
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samarbejdet.	Virksomhederne	får	derudover	en	mindre	del	af	kagen,	når	der	er	flere	af	dem	på	marke-

det.	Gevinsten	ved	at	afvige	vil	blive	større,	da	en	virksomhed,	ved	at	underbyde	konkurrenterne,	kan	

stjæle	markedsandele	 fra	alle	konkurrenter.	Det	vil	 sige,	at	når	virksomhederne	hver	har	en	mindre	

andel,	vil	de	vinde	mere	ved	at	tage	hele	markedet.	Den	langsigtede	profit	ved	at	indgå	i	koordinering	er	

desuden	lavere,	når	virksomhederne	hver	har	en	mindre	andel	af	markedet.		

Det	kan	illustreres,	at	stiltiende	koordinering	kan	opretholdes,	hvis:	

𝛿 ≥ 𝛿∗(𝑛) ≡ 1 −
1
𝑛
	

Hvor	n	er	antallet	af	konkurrenter.	Når	n,	og	dermed	antallet	af	konkurrenter,	stiger,	vil	den	kritiske	

tærskel,	𝛿∗,	stige,	og	den	stiltiende	koordinering	vil	blive	sværere	at	opretholde.157	

	

3.2.4	Efterspørgselsvækst	

Som	det	er	understreget	ovenfor,	er	det	lettere	at	opretholde	koordinering,	når	de	kortsigtede	gevinster	

ved	en	afvigelse	er	mindre	sammenlignet	med	omkostningerne	ved	fremtidig	gengældelse.	Det	indebæ-

rer,	at	det	er	lettere	at	opretholde	koordinering	på	voksende	markeder,	hvor	nutidens	profit	er	lille	sam-

menlignet	med	profitten	i	morgen.		

Ved	duopol	kan	stiltiende	koordinering	således	opretholdes,	hvis:	

𝛿 ≥ 𝛿∗(𝑔) ≡
1

2(1 + 𝑔)
	

Hvor	g	beskriver	efterspørgselsvæksten,	og	hvor	markedet	vokser,	når	g	er	positiv	og	aftager	når	g	er	

negativ.	Når	markedet	vokser,	kan	koordinering	opretholdes,	selv	for	lavere	værdier	af	den	faktiske	dis-

konteringsfaktor,	𝛿,	fordi	den	kritiske	tærskelværdi,	𝛿∗,	falder.	Ved	efterspørgselsvækst	øges	virksom-

hedens	incitament	derfor	til	at	fastholde	koordineringen.158	

	

3.2.5	Udbudsfaktorer:	Innovation	og	asymmetri	

Innovation	gør	priskoordinering	sværere	at	opretholde,	da	innovation	kan	gøre	virksomheder	i	stand	

til	at	opnå	en	signifikant	fordel	over	konkurrenterne.	En	innovativ	virksomhed	vil	således	kunne	opnå	

 
157	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	12-14.	
158	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	26-27.	

(lign.	4)	
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konkurrencemæssige	fordele	over	konkurrenterne.	Innovative	virksomheder	vil	desuden	kunne	intro-

ducere	nye	produkter,	som	er	bedre	end	de	allerede	eksisterende	produkter	på	markedet,	for	derved	at	

prissætte	disse	til	en	højere	pris.159	

I	det	simple	duopol	kan	stiltiende	koordinering	opretholdes,	hvis:		

𝛿 ≥ 𝛿∗(𝜌) ≡
1

2(1 − 𝜌)
	

Hvor	𝜌	er	sandsynligheden	for	innovation.	Når	𝜌	stiger,	vil	den	kritiske	tærskelværdi,	𝛿∗,	stige,	og	det	vil	

være	sværere	at	opretholde	stiltiende	koordinering.	Derfor	kan	det	udledes,	at	når	sandsynligheden	for	

innovation	på	markedet	stiger,	vil	stiltiende	koordinering	ikke	være	bæredygtigt.160	

Dette	hænger	desuden	sammen	med	virksomhedernes	omkostningsstrukturer.	Hvis	virksomhederne	

er	asymmetriske	hvad	angår	omkostninger,	vil	stiltiende	koordinering	være	sværere	at	opretholde	og	

det	vil	desuden	være	sværere	at	opnå	enighed	om	en	fælles	prispolitik.161	Den	virksomhed,	som	har	de	

laveste	omkostninger,	vil	således	have	incitament	til	at	underbyde	den	virksomhed,	som	har	højere	om-

kostninger.	Asymmetri	–	hvad	end	det	angår	innovation	eller	omkostninger	–	gør	derfor	stiltiende	ko-

ordinering	sværere	at	opretholde.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
159	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	32-35.	
160	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	34.	
161	Cabral	(2017),	s.	138.	

(lign.	5)	
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3.2.6	Opsummering		

I	tabellen	nedenfor	er	det	kort	opsummeret,	hvordan	de	forskellige	karakteristika	har	en	effekt	på	sta-

biliteten	af	stiltiende	koordinering,	når	der	sker	en	stigning	i	karakteristikaene.		

	

Markedskarakteristika	

Potentiel	effekt	på	stabiliteten	af	stilti-

ende	koordinering	ved	en	stigning	af	

karakteristikaene	

Transparens	 Øges	(afsnit	3.2.1)	

Hastighed	og	frekvens	 Øges	(afsnit	3.2.1)	

Adgangsbarrierer	 Øges	(afsnit	3.2.2)	

Antal	af	virksomheder	 Aftages	(afsnit	3.2.3)	

Efterspørgselsvækst	 Øges	(afsnit	3.2.4)	

Innovation	 Aftages	(afsnit	3.2.5)	

Asymmetri	 Aftages	(afsnit	3.2.5)	

	

Tabel	1.	Markedskarakteristikaenes	effekt	på	stabiliteten	af	stiltiende	koordinering.	

	

3.3	Påvirkningen	af	stiltiende	koordinering	uden	prisalgoritmer	

Ved	analysen	af	markedet	tages	udgangspunkt	i	et	duopol,	hvor	de	to	virksomheder	på	markedet	anta-

ges	at	være	symmetriske,	hvilket	indebærer,	at	virksomhederne	har	de	samme	marginale	omkostninger,	

som	er	konstante.162	Det	forudsættes,	at	ingen	af	virksomhederne,	har	en	omkostningsfordel	over	den	

anden	virksomhed.	Fordi	de	to	virksomheder	har	de	samme	marginale	omkostninger	og	dermed	er	sym-

metriske,	vil	virksomhederne	have	de	samme	reaktionsfunktioner.163	Virksomhedernes	produkter	an-

tages	videre	at	være	homogene,	hvilket	indebærer,	at	virksomhedernes	produkter	er	perfekt	substitu-

erbare	for	forbrugeren.	Markedet	bliver	derfor	bedst	beskrevet	af	Bertrand-modellen.		

 
162	Cabral	(2017),	s.	102.	
163	Reaktionsfunktionen,	som	også	er	kaldet	“best-response”	er	en	funktion,	der	giver	en	pris	for	virksomhed	2,	
hver	gang	virksomhed	1	sætter	en	pris.	Se	Cabral	(2017),	s.	103.	
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I	Bertrand-konkurrence	antages	det,	at	prisen	ved	eksistensen	af	mere	end	en	virksomhed	på	markedet,	

vil	ende	på	de	marginale	omkostninger	(ligesom	ved	fuldkommen	konkurrence).	Dette	sker,	da	forskelle	

i	de	to	virksomheders	priser	vil	føre	til,	at	virksomheden	med	den	laveste	pris	får	hele	efterspørgslen,	

og	virksomhederne	har	derfor	incitament	til	hele	tiden	at	sætte	en	lidt	lavere	pris	end	konkurrenten.		

Hvis	virksomhederne	sætter	den	samme	pris,	vil	de	hver	få	halvdelen	af	markedet.	Når	ligevægtsprisen	

er	nået,	vil	 ingen	af	virksomhederne	have	incitament	til	at	ændre	deres	pris,	da	en	stigning	i	pris	vil	

medføre	et	tab	af	forbrugere	til	konkurrenten.	Det	medfører,	at	virksomhederne	vil	konkurrere	prisen	

ned	til	en	konkurrencedygtig	pris.164	Stiltiende	koordinering	bryder	imidlertid	denne	ligevægt.	Der	er	i	

den	økonomiske	litteratur	enighed	om,	at	monopoladfærd	kan	opstå	spontant	på	stærkt	koncentrerede	

markeder,	der	opfylder	nogle	andre	kriterier,	blandt	andet	udpræget	transparens.	Dette	er	oftere	ka-

rakteriseret	som	et	”oligopol-problem”.165	

Den	måde	hvorpå	virksomhederne	agerer	på	markedet,	vil	blive	 illustreret	 i	en	Prisoner’s	Dilemma-

model.	Det	antages,	at	virksomhederne	kan	vælge	at	samarbejde	eller	at	afvige	fra	den	stiltiende	koor-

dinering	–	det	vil	sige,	sætte	en	høj	eller	en	lav	pris.	Spillet	ser	således	ud:	

	

Virksomhed	1\Virksomhed	2	 Samarbejd	 Afvig	

Samarbejd	 R,R	 S,T	

Afvig	 T,S	 P,P	

	

Matrix	1.	Prisoner’s	Dilemma	i	relation	til	kartellignende	adfærd.166	

	

I	ovenstående	spilmatrix	kan	de	individuelle	payoffs	rangeres	på	følgende	måde:	T	>	R	>	P	>	S.	Strategien	

”samarbejd”	svarer	til	at	sætte	en	høj	pris,	mens	strategien	”afvig”	svarer	til	at	sætte	en	lav	pris.	

	

	

	

 
164	Cabral	(2017),	s.	102.	
165	Blair	et	al.	(2014),	s.	2.	
166	Inspireret	af	Prisoner’s	Dilemma	figur	i	Cabral	(2017),	s.	50,	figur	4.1.	
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Dette	kan	også	illustreres	med	tal,	og	for	overskuelighedens	skyld	er	tallene	3,	2,	1,	0	valgt.	Spilmatrixen	

for	spillet	vil	se	således	ud:	

	

Virksomhed	1\Virksomhed	2	 Samarbejd	 Afvig	

Samarbejd	 2,2	 0,3	

Afvig	 3,0	 1,1	

	

Matrix	2.	Prisoner’s	Dilemma	i	relation	til	kartellignende	adfærd	med	fiktive	værdier.	

	

Virksomhederne	vil	få	det	højeste	samlede	payoff	ved	begge	to	at	sætte	priserne	efter	strategien	”sam-

arbejd”.	Hvis	begge	virksomheder	afviger,	vil	de	hver	få	et	payoff	på	1,	og	de	deler	dermed	den	samlede	

markedsefterspørgsel.	Hvis	virksomhed	1	vælger	at	samarbejde,	og	virksomhed	2	vælger	at	afvige,	vil	

virksomhed	2	få	hele	efterspørgslen	på	3	i	den	periode,	mens	virksomhed	1	ikke	får	noget	af	efterspørgs-

len.	

Nashligevægten	i	ovenstående	spilmatrix	er	(afvig,	afvig),	da	det	for	begge	virksomheder	er	en	stærkt	

dominerende	strategi	at	afvige	fra	koordineringen.	Den	lave	pris	vil	være	prisen	lig	fuldkommen	kon-

kurrence,	da	Bertrand-Paradokset	medfører	at	prisen	ved	fri	konkurrence	altid	ender	med	P	=	MC	i	fri	

Bertrand	konkurrence.167		

Virksomhedernes	formål	med	at	indgå	i	stiltiende	koordinering	må	være,	at	forsøge	at	opnå	en	højere	

profit,	således	at	profitten	bliver	højere	end	ved	fri	Bertrand-konkurrence.	Dermed	vil	virksomhederne	

forsøge	at	opnå	det	samlede	payoff	på	4,	under	strategierne	”samarbejd”.	Som	det	tidligere	er	blevet	

beskrevet,	er	en	forudsætning	for,	at	virksomhederne	kan	opretholde	strategierne	”samarbejd”,	at	virk-

somhederne	har	mulighed	for	at	straffe	eventuelle	afvigelser	fra	samarbejdet.168	

I	forbindelse	hermed	vil	strategien	grim	trigger	blive	introduceret,	hvilket	er	en	strategi,	som	inkorpo-

rerer	høj	straf	ved	afvigelser.	Denne	strategi	går	ud	på,	at	hver	virksomhed	starter	med	at	sætte	en	høj	

pris	i	første	periode,	og	dermed	samarbejde.	I	alle	de	efterfølgende	perioder,	vil	virksomhederne	sætte	

en	lav	pris,	hvis	en	af	virksomhederne	har	sat	en	lav	pris	i	en	af	de	forrige	perioder,	og	ellers	vil	de	sætte	

en	høj	pris.169	Sagt	med	andre	ord;	hvis	en	af	virksomhederne	opdager,	at	en	anden	virksomhed	har	

 
167	Cabral	(2017),	s.	102.	
168	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	33.	
169	Baird	et	al.	(1998),	s.	169.	
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afveget	fra	samarbejdet,	vil	den	gengælde	afvigelsen	og	sætte	en	lav	pris	i	alle	efterfølgende	perioder.	

Denne	strategi	er	en	subgame	perfekt	Nashligevægt,	hvis	nutidsværdien	af	at	fortsætte	samarbejdet,	er	

større	end	nutidsværdien	af	at	afvige.170	

Hvis	begge	virksomheder	spiller	deres	ligevægtsstrategier,	vil	de	begge	samarbejde	og	tage	en	høj	pris	

i	den	første	periode.	Når	begge	virksomheder	samarbejder,	vil	de	begge	modtage	et	payoff	på	2.	Derfor	

vil	nutidsværdien	af	profit,	𝜋,	for	virksomhed	1	være:		

𝜋 =
2

1 − 𝛿
	

Hvis	det	antages,	at	virksomhederne	begge	har	sat	en	høj	pris	i	den	forrige	periode,	vil	virksomhederne	

modtage	et	payoff	på	2	i	hver	periode	i	al	fremtid,	og	nutidsværdien	af	at	fortsætte	samarbejdet	vil	være:	

𝜋 = 2 + 2𝛿 + 2𝛿% + 2𝛿& +⋯2𝛿'	

Hvis	det	derimod	antages,	at	virksomhed	1	vil	afvige	fra	strategien	og	beslutter	sig	for	at	sætte	en	lav	

pris	i	en	periode,	vil	den	afvigende	virksomhed,	virksomhed	1,	modtage	3	i	payoff	i	den	første	periode,	

og	derefter	et	payoff	på	1	i	alle	efterfølgende	perioder,	da	virksomhed	2	vil	gengælde	afvigelsen.	Nutids-

værdien	ved	at	afvige	fra	samarbejdet	er	derfor:		

𝜋 = 3 + 1𝛿 + 1𝛿% + 1𝛿& +⋯1𝛿'	

At	vælge	at	samarbejde	og	sætte	en	høj	pris	er	derfor	mere	profitabelt	end	at	afvige	og	sætte	en	lav	pris	

hvis:		

2 + 2𝛿 + 2𝛿% + 2𝛿& +⋯2𝛿' > 3 + 1𝛿 + 1𝛿% + 1𝛿& +⋯1𝛿'	

Dette	kan	også	udtrykkes	således:		

2
1 − 𝛿

> 3 +
1𝛿
1 − 𝛿

	

Udtrykket	ganges	med	(1 − 𝛿):		

2 > 3(1 − 𝛿) + 𝛿	

Parentesen	ganges	ud:		

2 > 3 − 3𝛿 + 𝛿	

Diskonteringsfaktoren	isoleres:		

2𝛿 > 1	

 
170	Baird	et	al.	(1998),	s.	170.	

(lign.	12)	

(lign.	11)	

(lign.	10)	

(lign.	9)	

(lign.	8)	

(lign.	7)	

(lign.	6)	

(lign.	13)	
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Dette	medfører,	at		

𝛿 >
1
2
	

Af	ovenstående	kan	det	udledes,	at	det	er	bedre	 for	virksomhederne	at	samarbejde	end	at	afvige,	så	

længe	virksomhedernes	diskonteringsfaktor,	𝛿,	er	højere	end	½.	Jo	højere	𝛿	er,	des	mindre	incitament	

har	virksomhederne	til	at	afvige.171	Spillet	er	symmetrisk	og	begge	virksomheder	vil	således	kunne	op-

retholde	stiltiende	koordinering,	så	længe	deres	diskonteringsfaktor,	𝛿,	er	højere	end	½.	

I	grim	trigger	strategien	vil	virksomhederne	straffe	den	virksomhed,	som	har	afveget	fra	samarbejdet	

ved	at	sætte	en	lav	pris	i	alle	efterfølgende	perioder.	Hvis	virksomhederne	har	diskonteringsfaktorer,	

der	er	over	½	vil	det	ikke	være	profitoptimerende	at	afvige	fra	samarbejdet.	En	virksomhed	vil	således	

kun	have	incitament	til	at	afvige	fra	samarbejdet,	hvis	afvigelsen	ikke	bliver	opdaget,	eller	ikke	bliver	

straffet	af	den	anden	virksomhed.172	

Transparensen	på	markedet	fortæller	noget	om,	hvor	effektivt	den	anden	virksomhed	vil	kunne	opdage	

en	afvigelse	fra	samarbejdet.	Ved	en	høj	grad	at	markedstransparens	vil	det	være	lettere	at	overvåge	

konkurrenten,	og	ved	en	lav	grad	vil	det	være	sværere.173		

Virksomhederne	på	et	marked	uden	algoritmer,	vil	overvåge	hinanden	manuelt.	Dette	indebærer,	at	der	

skal	være	én	til	at	overvåge	konkurrentens	priser,	sådan	at	der	kan	reageres	på	en	eventuel	afvigelse.	

Desuden	fortæller	frekvensen,	hvormed	interaktion	sker,	noget	om	hvor	let	det	er	at	opretholde	samar-

bejdet.174	Ved	en	høj	interaktionsfrekvens	vil	virksomhederne	hurtigt	kunne	ændre	prisen	som	et	mod-

svar	på	en	afvigelse,	hvorimod	det	ved	en	lav	interaktionsfrekvens	vil	gå	langsommere.	I	en	offline	ver-

den	observeres	priser	personligt,	ved	at	købe	prissporingsdata	fra	specialiserede	leverandører	eller	ved	

at	tale	med	kunder,	der	rapporterer	bedre	tilbud,	som	de	ser	andre	steder.	Disse	overvågningsmekanis-

mer	er	besværlige,	dyre,	ikke	helt	effektive	og	finder	ikke	sted	i	"realtid”.175	På	et	marked	uden	algorit-

mer	vil	virksomhederne	således	skulle	opdatere	deres	priser	manuelt,	og	 frekvensen	vil	derfor	 ikke	

være	så	høj.		

På	et	marked,	hvor	markedstransparensen	og	interaktionsfrekvensen	ikke	er	meget	høj,	vil	virksomhe-

der	derfor	have	incitament	til	at	afvige	fra	samarbejdet,	hvis	det	antages,	at	afvigelsen	enten	ikke	bliver	

 
171	Baird	et	al.	(1998),	s.	169.	
172	Baird	et	al.	(1998),	s.	174.	
173	Se	afhandlingens	afsnit	3.2.1.	
174	Se	afhandlingens	afsnit	3.2.1.	
175	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	note	from	the	European	Union.	DAF/COMP/WD(2017)12,	pkt.	8.	

(lign.	14)	
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opdaget,	eller	ikke	bliver	gengældt.	Det	vurderes	derfor,	at	når	virksomhederne	ikke	anvender	prisal-

goritmer,	og	transparensen,	hyppigheden	og	hastigheden	ikke	er	så	høj,	vil	der	til	tider	være	mulighed	

for	at	afvige	fra	den	koordinerede	strategi	uden	at	afvigelsen	opdages	i	tide.	

Som	det	er	vurderet	i	afhandlingens	afsnit	3.2.1,	vil	en	lav	transparens	og	lav	hyppighed	medføre,	at	den	

kritiske	tærskelværdi,	𝛿∗,	vil	være	højere.	Dette	indebærer,	at	virksomhedernes	diskonteringsfaktor,	𝛿,	

skal	være	højere	for,	at	stiltiende	koordinering	kan	opretholdes,	end	hvis	der	var	mere	transparens	på	

markedet,	og	virksomhederne	interagerede	hyppigere.	Hvis	den	kritiske	tærskelværdi	er	højere	end	½,	

vil	stiltiende	koordinering	ikke	kunne	opretholdes,	da	diskonteringsfaktoren	i	grim	trigger	spiller	blev	

udregnet	til	at	være	½.	

Når	en	virksomhed	har	afveget	 fra	den	koordinerede	strategi,	vil	den	anden	virksomhed,	 ifølge	grim	

trigger	strategien,	straffe	afvigelsen	ved	at	sætte	en	lav	pris	i	alle	efterfølgende	perioder.	Da	det	imidler-

tid	ikke	realistisk	set	er	profitoptimerende	at	blive	ved	med	at	straffe	den	afvigende	virksomhed,	hvis	

begge	virksomheders	diskonteringsfaktorer	er	højere	end	½,	vil	virksomhederne	dog	genoptage	sam-

arbejdet	efter	et	vist	antal	perioder.176	Derfor	vil	der	være	perioder,	hvor	virksomhederne	samarbejder,	

og	perioder	hvor	virksomhederne	afviger,	når	der	ikke	er	implementeret	prisalgoritmer	på	markedet.	

	

3.4	Effekterne	på	velfærden	

I	de	perioder,	hvor	virksomhederne	samarbejder,	vil	producentoverskuddet	være	højere,	og	forbruger-

overskuddet	være	lavere	end	i	de	perioder,	hvor	virksomhederne	afviger	fra	samarbejdet	og	sætter	lave	

priser.	Dette	kan	illustreres	i	følgende	grafer:	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
176	Baird	et	al.	(1998),	s.	173.	
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Bertrand-konkurrence	

	

Stiltiende	koordinering	

	

Figur	3.	Illustration	af	resultaterne	af	stiltiende	koordinering	vs.	oligopolistisk	Bertrand-konkurrence.177	

	

Det	kan	aflæses	i	graferne,	at	der	er	et	højere	forbrugeroverskud	i	de	perioder,	hvor	virksomhederne	

konkurrerer	og	ikke	indgår	i	stiltiende	koordinering.	Den	lave	pris	vil	være	prisen	lig	fuldkommen	kon-

kurrence,	da	Bertrand-Paradokset	medfører	at	prisen	ved	fri	Bertrand-konkurrence	altid	ender	med	p	

=	MC,	i	fravær	af	priskoordinering.178	Der	vil	ikke	være	noget	dødvægtstab,	og	virksomhederne	og	for-

brugerne	deler	overskuddet.	Forbrugeroverskuddet	illustreres	af	det	grønne	skraverede	felt	i	figuren,	

mens	producentoverskuddet	illustreres	af	det	lilla	skraverede	felt.	

I	perioder	hvor	virksomhederne	samarbejder,	vil	virksomhederne	sætte	prisen,	p*,	hvilket	er	en	højere	

pris	end	under	fri	Bertrand-konkurrence,	hvor	prisen	er	p	=	MC.	Desuden	falder	mængden,	som	virk-

somhederne	udbyder	på	markedet	i	denne	ligevægt,	q*.	Som	det	kan	aflæses	af	figuren,	falder	forbru-

geroverskuddet,	som	igen	er	det	grønne	skraverede	felt,	mens	producentoverskuddet	øges.	I	de	perio-

der	hvor	virksomhederne	samarbejder	og	sætter	en	høj	pris,	vil	det	resultere	i	et	dødvægtstab,	hvilket	

illustreres	af	det	røde	skraverede	felt.	Dødvægtstabet	repræsenterer	det	tab	af	velfærd,	som	virksom-

hederne	ofrer	ved	at	sætte	en	pris,	der	er	højere	end	prisen	ved	fri	Bertrand-konkurrence.179	Forbru-

gerne	får	derfor	en	endnu	mindre	del	af	overskuddet.	Med	andre	ord	er	stiltiende	koordinering	en	fælles	

profitmaksimeringsstrategi,	indført	af	konkurrerende	virksomheder,	som	kan	skade	forbrugerne.180	

	 	
 

177	Inspireret	af	figur	i	Viscusi	et	al.	(2018),	s.	81.	
178	Cabral	(2017),	s.	102.	
179	Viscusi	et	al.	(2018),	s.	82.	
180	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	33.	
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Kapitel	4	Prisalgoritmers	påvirkning	på	et	oligopolistisk	marked	

For	at	analysere	hvilken	effekt	implementeringen	af	prisalgoritmer	har	på	virksomhedernes	prisfast-

sættelse,	vil	SCP-paradigmet	(Structure-Conduct-Performance)	blive	brugt	som	ramme.	Det	vil	blive	vur-

deret,	hvilke	effekter	prisalgoritmer	har	på	strukturen	(Structure)	på	markedet,	for	derefter	at	vurdere,	

hvordan	denne	ændring	af	strukturen	vil	påvirke	virksomhedernes	prisadfærd	(Conduct),	for	slutteligt	

at	analysere	effektiviteten,	og	dermed	virksomhedernes	performance	(Perfomance).181		

	

4.1	Prisalgoritmers	effekt	på	strukturen	på	markedet	(Structure)	

I	det	følgende	afsnit	vil	markedsstrukturen	ved	tilstedeværelsen	af	parallelle	prisalgoritmer	i	Predic-

table	Agent	scenariet,	der	foretager	stiltiende	koordinering,	blive	analyseret.	Herunder	vil	det	blive	vur-

deret,	hvordan	prisalgoritmer	påvirker	de	forskellige	variabler,	der	findes	ved	oligopolistisk	konkur-

rence.	Under	SCP-paradigmet	fortæller	Structure	noget	om,	hvordan	markedet	fejler	i	forbindelse	med	

at	følge	perfekt	oligopolistisk	konkurrence.	Markedsstrukturen	vil	blive	holdt	op	imod	markedsstruk-

turen	ved	stiltiende	koordinering,	 foretaget	af	menneskelige	prisfastsættere	(som	blev	vurderet	 i	af-

handlingens	afsnit	3.3)	for	at	vurdere	hvordan	stiltiende	koordinering,	ved	brug	af	prisalgoritmer,	vari-

erer	fra	stiltiende	koordinering	på	et	marked,	hvor	der	ikke	eksisterer	algoritmer.	

De	strukturelle	faktorer,	der	vil	blive	gennemgået	i	det	følgende	er	transparens,	hastighed	og	frekvens,	

adgangsbarrierer	samt	antallet	af	virksomheder,	efterspørgselsvækst	og	udbudsfaktorer,	herunder	in-

novation	og	asymmetri.	

	

4.1.1	Transparens	

På	udbudssiden,	hvor	virksomhederne	befinder	sig,	hjælper	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scena-

riet	med	at	øge	gennemsigtigheden.182	Jo	mere	gennemsigtighed	der	er	på	markedet,	desto	nemmere	

bliver	det	for	virksomheder	at	monitorere	konkurrenterne.183	Med	implementeringen	af	parallelle	pris-

algoritmer	i	en	virksomhed,	vil	en	central	komponent	i	virksomhedens	forretningsmodel	blive	at	ind-

samle	data	i	realtid.	Dette	vil	blive	analyseret	og	konverteret	til	handling,	og	indebærer	fastsættelse	af	

 
181	Knudsen	(1997),	s.	69.	
182	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	22.	
183	Jones	&	Sufrin	(2016),	s.	655.	
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priser	i	henhold	til	den	indsamlede	data.184	Som	følge	af	dette,	har	virksomhederne,	der	har	implemen-

teret	prisalgoritmer	som	en	del	af	deres	forretningsmodel,	et	stort	incitament	til	at	indsamle	detaljeret	

data	om	konkurrenter,	markedsforhold,	brancheforhold	mv.	Desuden	skaber	det	et	incitament	for	virk-

somhederne	til	at	udvikle	automatiserede	metoder	til	at	 indsamle	og	lagre	data	i	computersystemer,	

som	er	klar	til	at	blive	anvendt	uden	menneskelig	indblanding.	Dette	kan	for	eksempelvis	gøres	gennem	

brugen	af	online	cookies,	smart	cards,	stregkoder,	stemmegenkendelse,	identifikation	af	radiofrekvens	

og	andre	teknologier.185		

Så	snart	nogle	få	spillere	på	markedet	investerer	i	teknologien	for	at	få	en	konkurrencemæssig	fordel,	

vil	de	resterende	virksomheder	på	markedet	have	incitament	til	at	gøre	det	samme,	idet	der	ellers	er	

risiko	for	at	blive	drevet	ud	at	markedet	som	følge	af	first-mover-virksomhedens	konkurrencefordele.186	

Resultatet	heraf	bliver	en	industri,	hvor	alle	virksomheder	konstant	indsamler	information	i	realtid	om	

konkurrenters	adfærd,	forbrugeres	valg	og	ændringer	i	markedet.	Således	skabes	et	transparent	miljø,	

hvor	det	er	let	for	virksomhederne	at	monitorere	hinandens	adfærd	og	derved	opdage,	hvis	en	konkur-

rent	skulle	afvige	fra	samarbejdet.	

Markedet	uden	prisalgoritmer	blev	i	afsnit	3.3	vurderet	til	ikke	at	have	en	høj	grad	af	transparens.	Derfor	

vil	tærskelværdien	være	forholdsvis	høj.	Tærskelværdien	vil	dog	være	betydelig	lavere	ved	anvendelse	

af	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet,	og	alt	andet	lige	vil	transparensen,	der	skabes	på	mar-

kedet,	gøre	det	lettere	at	opretholde	stiltiende	koordinering.	

	

4.1.2	Hastighed	og	frekvens	

Hastigheden,	hvormed	der	sker	interaktion	mellem	virksomhederne,	vil	tillige	blive	øget	markant	ved	

implementeringen	af	de	parallelle	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet.	Prisalgoritmerne	har	så-

ledes	 revolutioneret	 hastigheden,	 hvormed	virksomheder	 kan	 træffe	 forretningsbeslutninger.187	Når	

prisfastsættelsesprocessen	faciliteres	af	prisalgoritmer,	kan	disse	algoritmer	tilgå	og	tilpasse	priser	in-

den	for	millisekunder,	selv	for	bestemte	personer,	på	bestemte	tidspunkter	og	på	tusindvis	af	produk-

ter.188	Ved	hjælp	af	prisalgoritmer,	kan	priser	opdateres	i	realtid,	hvilket	giver	mulighed	for	øjeblikkelig	

 
184	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	44.	
185	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	44.	
186	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	45.	
187	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	47.	
188	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	62.	
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gengældelse	af	afvigelser	fra	den	parallelle	adfærd.189	Dette	står	i	kontrast	til	et	offline	forretningsmiljø,	

hvor	prisjusteringer	kan	være	omkostningsfulde,	og	hvor	disse	kan	tage	længere	tid	at	implementere.		

Risikoen	for,	at	en	virksomhed	forveksler	en	periode	med	lav	efterspørgsel	med	”snyd”	fra	konkurren-

ten,	 mindskes	 betydeligt.190	 Den	 dataindsamling	 prisalgoritmen	 foretager,	 gør	 således	 opsporing	 af	

”snydere”	billigere	og	mere	nøjagtig,	end	hvis	det	samme	skulle	gøres	ved	menneskelig	opsporing.	Dette	

hænger	desuden	sammen	med	den	transparens,	prisalgoritmen	skaber	på	markedet	og	i	relationen	mel-

lem	de	to	konkurrenter	samt	frekvensen	hvormed	interaktionen	sker.		

“The	speed	of	response	depends	upon	the	time	required	to	detect	a	given	choice	by	the	other	

player.	The	shorter	this	time	is,	the	more	stable	cooperation	can	be.	A	rapid	detection	means	

that	the	next	move	in	the	interaction	comes	quickly,	thereby	increasing	the	shadow	of	the	

future.”191	

Som	citatet	ovenfor	angiver,	har	hastigheden,	hvormed	konkurrenterne	kan	opspore	afvigelser,	en	be-

tydning	for	samarbejdets	stabilitet.	Der	er	således	flere	aspekter,	der	gør	stiltiende	samarbejde	lettere	

at	opretholde	for	prisalgoritmen	i	relation	til	overvågning	af	konkurrentens	adfærd.	For	det	første	vil	

masseindsamling	og	–bearbejdning	af	data	medvirke	til,	at	konkurrentens	prisnedsættelse	bliver	opda-

get	hurtigere.	Som	det	er	beskrevet	tidligere,	indsamler	og	bearbejder	prisalgoritmen	data	i	realtid,	og	

prisalgoritmen	er	derfor	i	stand	til	at	opdage	afvigelser	i	realtid.	Resultatet	heraf	bliver	en	forkortelse	af	

tidsperioden	mellem	opsporing	og	handling.	

I	tilfælde	hvor	der	ikke	er	implementeret	prisalgoritmer	på	markedet,	antages	det,	at	en	vis	usikkerhed	

påvirker	markedet;	ellers	vil	enhver	afvigelse	blive	opdaget	af	de	rivaler,	der	ville	opleve	en	reduktion	i	

deres	markedsandel.192	Prisalgoritmen	 løser	dette	problem	ved	at	 reducere	den	strategiske	usikker-

hed.193	Individuelle	priser	vil	blive	lettere	at	observere	sammen	med	andre	oplysninger,	hvilket	vil	gøre	

markedet	mere	transparent	og	vil	føre	til,	at	den	stiltiende	koordinering	bliver	mere	stabil.	

Som	det	er	beskrevet	i	afhandlingens	afsnit	3.2.1,	har	interaktionsfrekvensen	en	indvirkning	på	tærskel-

værdien	for,	hvornår	virksomhederne	kan	opretholde	stiltiende	koordinering.	Denne	sammenhæng	er	

blevet	udtrykt	således:	

 
189	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	47.	
190	Mehra	(2016),	s.	1349-1351.	
191	Axelrod	(1984),	Mehra	(2016).	
192	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	22.	
193	OECD.	Algorithmic	Collusion:	Problems	and	Counter-Measures	-	Note	by	A.	Ezrachi	&	M.	E.	Stucke.	Roundtable	on	
Algorithms	and	Collusion.	DAF/COMP/WD(2017)25,	s.	9.	
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𝛿 ≥ 𝛿∗(𝑇) ≡
1
2"/$

	

Hvor	T	er	et	udtryk	for	venteperioderne.	Interaktion	fortolkes	her	som	hvor	lang	tid	der	går,	før	en	virk-

somhed	kan	ændre	sin	pris,	som	en	reaktion	på	en	eventuel	afvigelse.	Når	T	bliver	mindre,	kan	prisen	

ændres	med	kortere	mellemrum,	og	jo	lavere	T	bliver,	des	lavere	bliver	tærskelværdien,	𝛿∗,	også,	hvilket	

betyder,	at	stiltiende	koordinering	kan	opretholdes	i	større	omfang.	Brug	af	prisalgoritmerne	i	Predic-

table	Agent	scenariet	medvirker	således	til,	at	T	falder,	idet	det	tidsrum	der	går	mellem	at	en	afvigelse	

opdages	til	en	gengældelse	kan	ske,	falder	betydeligt.	Den	øgede	interaktionsfrekvens,	som	prisalgorit-

merne	skaber,	medfører	derfor,	at	det	er	betydeligt	lettere	at	opretholde	stiltiende	koordinering.194	

	

4.1.3	Adgangsbarrierer	samt	antallet	af	virksomheder	

Påvirkningen	af	algoritmer,	på	sandsynligheden	for	adgang	til	et	marked,	er	ikke	entydig.	På	den	ene	

side	kan	den	stigende	tilgængelighed	af	onlinedata,	der	følger	med	brugen	af	prisalgoritmer,	give	oplys-

ninger	om	markedet	til	potentielle	deltagere	og	skabe	mere	sikkerhed,	hvilket	kan	reducere	omkostnin-

gerne	ved	adgangen	til	markedet.195	På	den	anden	side	kan	algoritmer	bruges	til	at	identificere	eventu-

elle	markedstrusler	meget	hurtigt,	for	eksempel	gennem	et	fænomen	kaldet	”now-casting”,	hvilket	gør	

det	muligt	for	etablerede	virksomheder	forudgående	at	opkøbe	eventuelle	konkurrenter	eller	at	reagere	

meget	aggressivt	på	markedsindtræden.196	Algoritmernes	evne	til	hurtigt	at	reagere	på	ændringer	i	mar-

kedet,	såvel	som	sandsynligheden	for,	at	algoritmen	har	et	svar	på	sådanne	ændringer,	muliggør	således	

en	kunstig	hævning	af	adgangsbarriererne.197	Dette	medfører,	at	langsommere	agenter	uden	prisalgo-

ritmer,	vil	blive	skubbet	udenfor	den	indre	gennemsigtighedscirkel,	idet	de	ikke	er	lige	så	hurtige	til	at	

reagere	på	markedsændringer,	hvorimod	agenter	med	sofistikerede	prisalgoritmer	 ikke,	 i	 lige	så	høj	

grad,	vil	blive	skubbet	ud	af	markedet.		

Et	væsentligt	aspekt	i	forbindelse	med	prisalgoritmer	er,	at	implementeringen	af	disse	gør	antallet	af	

virksomheder	på	markedet,	 til	en	mindre	relevant	faktor	for	stiltiende	koordinering.	På	traditionelle	

markeder	er	både	eksplicit	og	stiltiende	koordinering	lettere	at	opretholde,	når	der	er	færre	konkurren-

ter	på	markedet,	da	det	herved	er	lettere	at	overvåge	konkurrenterne	og	implementere	effektive	afstraf-

felsesmetoder.198	Prisalgoritmer	tillader	dog	stiltiende	koordinering	at	ske	på	mindre	koncentrerede	

 
194	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	20.	
195	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	42.	
196	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	42.	
197	Ezrachi	&	Stucke	(2015),	s.	1795-1796.	
198	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	12-14.	
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markeder,	da	deres	evne	til	at	 indsamle	og	analysere	data,	gør	antallet	af	virksomheder	at	overvåge	

mindre	relevant.	Et	lavt	antal	virksomheder	er	derfor	en	vigtig,	men	ikke	en	afgørende,	faktor	for	algo-

ritmisk	stiltiende	koordinering.199	

	

4.1.4	Efterspørgselsvækst	

Brugen	af	algoritmer	blandt	forbrugere	kan	gøre	det	muligt	for	dem	at	forbedre	deres	beslutningsproces	

og	købe	produkter	i	perioder	med	lav	efterspørgsel.	Afhandlingen	er	imidlertid	specifikt	interesseret	i	

de	risici,	der	er	forbundet	med	brugen	af	algoritmer	hos	virksomheder,	hvilket	ikke	direkte	bør	have	en	

effekt	på	markedets	efterspørgsel.	Henset	hertil	vil	det	i	afhandlingen	blive	antaget,	at	brugen	af	algo-

ritmer	blandt	virksomheder,	som	en	del	af	deres	forretningsstrategi,	ikke	væsentligt	påvirker	stiltiende	

koordinering	gennem	efterspørgselsfaktorer.200	

	

4.1.5	Udbudsfaktorer:	Innovation	og	asymmetri	

En	af	de	vigtigste	karakteristika	på	udbudssiden,	i	forbindelse	med	brugen	af	prisalgoritmer,	er	innova-

tion.	Algoritmer	er	en	vigtig	kilde	til	innovation,	der	giver	virksomhederne	mulighed	for	at	udvikle	ikke-

traditionelle	forretningsmodeller	og	udtrække	mere	information	fra	data,	for	blandt	andet	at	forbedre	

produktkvaliteten.	Tilsvarende,	hvis	algoritmer	tillader	virksomheder	at	differentiere	deres	tjenester	

eller	produktionsprocessen	på	en	sådan	måde,	der	fører	til	omkostningsasymmetri,	kan	det	igen	være	

sværere	at	opretholde	stiltiende	koordinering,	på	grund	af	de	iboende	vanskeligheder	med	at	finde	et	

fokuspunkt	for	koordineringen.201	

Udbudsfaktorerne,	som	nævnt	ovenfor,	vil	 ikke	blive	inddraget	yderligere	i	den	økonomiske	analyse,	

idet	der	ved	brugen	af	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	alene	vil	blive	fokuseret	på	virksom-

hedernes	prisfastsættelse	og	ikke	på	algoritmernes	indflydelse	på	innovation	af	produkter,	produkti-

onsmetoder	mv.	

	

 
199	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	42.	
200	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	50.	
201	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	51-52.	
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4.1.6	Opsummering	

Ovenstående	analyse	viser,	at	prisalgoritmer	besidder	egenskaberne	til	at	facilitere	stærkere	former	for	

stiltiende	koordinering.	Nedenstående	tabel	opsummerer	virkningerne	af	prisalgoritmer	på	faktorerne	

relevante	for	konkurrencebegrænsende	adfærd.	

	

Markedskarakteri-

stika	

Potentiel	effekt	på	stabiliteten	af	

stiltiende	koordinering	ved	en	

stigning	af	karakteristikaene.	

Prisalgoritmers	indflydelse	på	

karakteristikaene,	og	dermed	

sandsynligheden	for	stiltiende	

koordinering.	

Transparens	 Øges	(afsnit	3.2.1)	 Positiv	(afsnit	4.1.1)	

Hastighed	og	frekvens	 Øges	(afsnit	3.2.1)	 Positiv	(afsnit	4.1.2)	

Adgangsbarrierer	 Øges	(afsnit	3.2.2)	 Positiv/Negativ	(afsnit	4.1.3)	

Antal	af	virksomheder	 Aftages	(afsnit	3.2.3)	 Positiv/Negativ	(afsnit	4.1.3)	

Efterspørgselsvækst	 Øges	(afsnit	3.2.4)	 Ingen	indflydelse	(afsnit	4.1.4)	

Innovation	 Aftages	(afsnit	3.2.5)	 Negativ	(afsnit	4.1.5)	

Asymmetri	 Aftages	(afsnit	3.2.5)	 Negativ	(afsnit	4.1.5)	

	

Tabel	2.	Markedskarakteristikaenes	effekt	på	stabiliteten	af	stiltiende	koordinering,	samt	prisalgoritmer-

nes	indflydelse	på	karakteristikaene.	

	

Det	ses,	at	algoritmer	har	en	væsentlig	indflydelse	på	de	relevante	markedskarakteristika,	som	har	en	

indvirkning	på	mulighederne	for	at	opretholde	stiltiende	koordinering,	og	dermed	også	på	konkurren-

cen.	Transparensen	på	markedet	øges,	hvilket	tillader	virksomhederne	at	monitorere	konkurrenterne	

effektivt	og	giver	større	mulighed	for	at	komme	til	en	gensidig	forståelse	af,	at	den	fælles	pris	skal	for-

øges.	Desuden	tillader	algoritmer,	at	parallel	adfærd	kan	finde	sted	mellem	et	større	antal	virksomheder.	

Algoritmer	gør	det	muligt,	hurtigere	og	mere	effektivt,	at	straffe	afvigelser	 fra	den	parallelle	adfærd,	

hvilket	mindsker	risikoen	for	priskrig	og	dermed	konkurrencen	på	markedet.	Prisalgoritmers	effekt	på	

adgangsbarriererne	på	markedet	er	imidlertid	ikke	entydig.	Stabiliteten	af	den	parallelle	adfærd	øges	
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endvidere	af	det	faktum,	at	algoritmer	ikke	udviser	menneskelige	træk	såsom	frygt,	og	da	nødvendighe-

den	af	tillid	ikke	er	den	samme	ved	brugen	af	algoritmer,	mindskes	risikoen	for	priskrig.	Dette	reducerer	

konkurrencen	på	markedet.	

Da	der	i	afhandlingen	tages	udgangspunkt	i	prisalgoritmer	og	dermed	alene	prisfastsættelse,	vurderes	

det,	at	prisalgoritmernes	indflydelse	på	de	strukturelle	faktorer,	herunder	transparens	og	hastighed	og	

frekvens,	vil	være	dem	med	mest	betydning.	Dette	medfører,	at	den	kritiske	tærskelværdi,	𝛿∗,	for	hvor-

når	stiltiende	koordinering	kan	opretholdes,	vil	blive	lavere	end	ved	menneskelig	prisfastsættelse,	som	

vist	i	tabel	2.		

	

4.2	Prisalgoritmers	indflydelse	på	virksomhedernes	prisadfærd	(Conduct)	

Ovenstående	analyse	af	markedsstrukturen	(Structure)	med	tilstedeværelsen	af	prisalgoritmer	har	gi-

vet	anledning	til	at	undersøge,	hvorledes	disse	påvirker	virksomhedernes	prisfastsættelse	(Conduct).	

Det	vil	blive	beskrevet	hvordan	virksomhederne	i	Predictable	Agent	scenariet	kan	anvende	parallelle	

prisalgoritmer,	til	at	understøtte	traditionelle	former	for	stiltiende	koordinering,	hvor	det	konkurren-

cebegrænsende	resultat	opnås,	uden	at	der	er	en	eksplicit	aftale	mellem	konkurrenterne.		

Det	følger,	at	for	at	kunne	opretholde	en	samordnet	ligevægt	over	tid,	skal	konkurrenterne	etablere	en	

struktur	til	at	regulere	deres	interaktion,	så	de	1)	kan	blive	enige	om	en	”fælles	politik”,	2)	kan	overvåge	

overholdelsen	af	denne	fælles	politik,	og	3)	kan	håndhæve	den	fælles	politik	ved	at	straffe	eventuelle	

afvigelser.202	Disse	tre	betingelser	for	opretholdelsen	af	stiltiende	koordinering	over	tid,	vil	blive	analy-

seret	i	det	følgende	med	fokus	på,	hvilken	effekt	prisalgoritmer	har	på	virksomhedernes	prisadfærd	i	

disse	faser,	med	udgangspunkt	i	de	effekter	prisalgoritmer	er	vurderet	til	at	have	på	strukturen	på	mar-

kedet.	

I	afsnit	4.2.1	vil	det	blive	vurderet,	i	hvilket	omfang	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	gør	

iværksættelsen	af	stiltiende	koordinering	nemmere.	Her	vil	faktorerne	for,	at	stiltiende	koordinering	

kan	implementeres	blive	vurderet	i	relation	til	prisalgoritmen.	Når	den	første	”kontakt”	er	iværksat,	og	

prisalgoritmerne	på	markedet	er	blevet	enige	om	en	fælles	pris,	skal	prisen	opretholdes.	Afsnit	4.2.2	vil	

indeholde	en	vurdering	af,	hvordan	prisalgoritmerne	påvirker	muligheden	for	at	opretholde	den	fælles	

pris,	således	at	der	opnås	højst	muligt	samlet	profit	for	virksomhederne.	Slutteligt	søger	afsnit	4.2.3	at	

vurdere	muligheden	for	at	gengælde	en	konkurrents	afvigelse	fra	den	optimale	fælles	adfærd	henset	til	

prisalgoritmens	egenskaber.	

 
202	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	33.	
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4.2.1	Prisalgoritmens	adfærd	i	implementeringsfasen	af	stiltiende	koordinering	

Det	er	ikke	klart,	hvordan	prisalgoritmer	ender	med	at	facilitere	stiltiende	koordinering,	da	der	endnu	

ikke	er	observeret	prisalgoritmer	på	markedet	med	denne	egenskab.	Derfor	vil	dette	afsnit	være	baseret	

på	allerede	kendte	økonomiske	markedsmekanismer,	der	gør	det	muligt	at	implementere	stiltiende	ko-

ordinering,	herunder	parallel	adfærd	sammenholdt	med	de	egenskaber,	der	er	kendte	for	prisalgorit-

mer.		

Et	afgørende	spørgsmål	er,	hvordan	virksomheder	uden	eksplicit	kommunikation,	udvikler	en	gensidig	

forståelse	om	koordinerede	strategier	for	at	øge	virksomhedernes	profit.	Udgangspunktet	for	analysen	

vil	være,	at	redegøre	for	virksomhedernes	strategier,	når	gennemsigtigheden	på	markedet	øges.	Som	

illustreret	i	afsnit	4.1.1	kan	øget	transparens,	blandt	andet	i	form	af	priser	indsamlet	og	opdateret	i	re-

altid,	øge	muligheden	for,	at	koordinerede	prisstrategier	kan	oprettes.203	Der	bliver	argumenteret	for,	

at	dette	sker	ved	implementeringen	af	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet,	meget	mere	effektivt	

end	ved	menneskelig	prisfastsættelse.	Ved	at	skifte	prisbeslutninger	til	computeralgoritmer	øger	kon-

kurrenterne	gennemsigtigheden,	reducerer	strategisk	usikkerhed,	og	derved	stabiliseres	markedet.204	

Prisalgoritmerne	øger	som	illustreret	i	afsnit	4.1.2	desuden	hastigheden,	hvormed	interaktionen	mel-

lem	konkurrenterne	sker,	samt	hvormed	virksomhederne	kan	justere	deres	priser.	

I	en	empirisk	analyse	af	ligevægtsudvælgelse	inden	for	benzinindustrien,	foretaget	af	David	P.	Byrne	og	

Nicolas	de	Roos,	blev	et	datasæt,	bestående	af	priser	på	benzintanke	i	Perth,	Australien	på	en	periode	

over	15	år,	analyseret.	205	Herunder	blev	det	fundet,	at	virksomhederne	indgik	i	et	stiltiende	koordine-

ring	ud	fra	et	såkaldt	focal	point,	som	faciliterer	priskoordination	og	udveksling	af	profitmargin	på	hele	

 
203	Et	eksempel	på	virksomheders	strategier,	der	dominererede	markedet	grundet	gennemsigtigheden,	fandt	sted	
i	Tyskland.	Regeringen	i	Tyskland	mistænkte	et	oligopol	med	fem	firmaer	for	at	dominere	forretningen	for	tank-
stationer	på	motorvejene.	Det	forholdt	sig	sådan,	at	for	at	fremme	konkurrencen,	krævede	regeringen	at	benzin-
stationerne	 rapporterede	om	prisændringer	på	benzin	 eller	diesel	 til	 regeringens	 enhed	 for	 gennemsigtighed.	
Dette	skulle	ske	i	realtid.	Enheden	der	indsamlede	priserne,	overførte	derefter	prisdataene	til	forbrugerne	med	
det	formål,	at	de	let	kunne	finde	den	billigste	benzin	i	nærheden.	En	økonomisk	analyse	fandt,	at	i	stedet	for	at	
sænke	priserne	på	markedet,	blev	markedsgennemsigtigheden	øget,	hvorfor	priserne	faktisk	steg	yderligere.	In-
tentionen	om	at	øge	transparensen	på	markedet	og	dermed	sørge	for	konkurrencedygtige	priser	på	mareredet	i	
Tyskland,	endte	i	stedet	med	øgede	priser.	Tankstationerne	behøvede	ikke	længere	at	sende	deres	folk	op	og	ned	
af	motorvejen,	for	at	se	deres	konkurrenters	pris	–	de	kunne	nu	se	dem	til	realtid.	Dermed	havde	de	mulighed	for	
at	ændre	priserne	nu	og	her,	og	ikke	flere	timer	senere.	Der	var	ikke	tegn	på,	at	der	havde	været	nogen	form	for	
eksplicit	kommunikation	mellem	benzinselskaberne	om	at	øge	priserne,	men	da	benzinselskaberne	nu	havde	fri	
adgang	til	konkurrenternes	priser,	kunne	de	overvåge	og	reagere	hurtigt	på	de	andres	selskabers	priser.	
204	OECD.	Algorithmic	Collusion:	Problems	and	Counter-Measures	-	Note	by	A.	Ezrachi	&	M.	E.	Stucke.	Roundtable	on	
Algorithms	and	Collusion.	DAF/COMP/WD(2017)25,	s.	9.	
205	Byrne	&	de	Roos	(2019).	
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markedet.206	Et	focal	point	vil	være	en	”naturlig“	samordnet	ligevægt,	som	virksomhederne	på	markedet	

alle	genkender,	eller	som	rationelle	spillere	vil	have	tendens	til	at	adoptere.207	Et	focal	point	kan	enten	

være	en	kognitiv	tilbøjelighed,	hos	de	menneskelige	prisfastsættere,	hvor	de	for	eksempel	sætter	prisen	

til	et	lige	eller	rundt	tal,	eller	sætter	prisen	ud	fra	hvad	de	andre	sætter	den	til208,	eller	eksempelvis	efter	

et	prisloft,	der	samler	virksomhederne	i	stiltiende	koordinering209.		

Perth-markedet	var	et	koncentreret	marked	med	4	store	benzinselskaber	samt	to	store	supermarkeds-

kæder210,	der	udbød	benzin	 i	Perth-området.	På	markedet	var	der	desuden	et	gennemsigtighedspro-

gram211	 tilgængeligt	 ved	navn	Fuelwatch.	 Således	 skulle	 alle	 benzinforhandlere	 indsende	den	næste	

dags	pris	kl.	14.00	til	staten,	og	dagen	efter	kl.	06.00	var	de	forpligtet,	ifølge	loven,	til	at	sætte	den	oplyste	

pris	de	næste	24	timer.	Staten	offentliggjorde	derefter	dagens	priser	for	benzintankene	på	markedet,	

for	på	den	måde	at	reducere	forbrugernes	omkostninger	ved	at	søge	efter	benzinpriser	på	Fuelwatch.	

Således	var	Fuelwatch	en	afgørende	faktor	i	forbindelse	med	skabelsen	af	det	såkaldte	focal	point,	efter-

som	konkurrenterne	på	markedet	havde	mulighed	for	at	se	hinandens	priser.212	Byrne	og	Ross	fandt,	at	

det	ene	benzinselskab,	BP,	(efter	12	år	med	Fuelwatch)	i	en	3-årige	periode,	endte	med	at	blive	leder	på	

markedet	og	formede	et	focal	point,	som	var	udgangspunktet	for	den	stiltiende	koordinering.	Selskabet	

formåede	igennem	eksperimenter	at	 lette	den	stiltiende	koordinering,	som	forbedrede	salget,	skabte	

prisstabilitet,	også	i	tilfælde	af	markedschok213	og	gjorde	det	samtidig	lettere	for	virksomhederne	at	løse	

konflikter.		

Spørgsmålet	er,	om	implementering	af	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	vil	fremme	evnen	til	

at	finde	sammen	i	stiltiende	koordinering,	eksempelvis	via	et	focal	point,	som	man	så	det	ved	benzinsta-

tionerne	i	Perth.	Der	er	ingen	evidens	for	at	dette	er	sket,	men	i	en	artikel	af	Calvano	et	al.,	er	det	i	et	

eksperiment	bevist,	at	algoritmerne	via	trial	&	error	kunne	finde	frem	til	stiltiende	koordinering.214	Al-

goritmerne	i	eksperimentet	koordinerede	på	priser,	der	lå	under	monopolniveauet,	men	over	Bertrand-

 
206	Byrne	&	de	Roos	(2019),	s.	592.	
207	Autorité	de	la	concurrence	og	Bundeskartellamt	(2019).	Algorithms	and	Competition,	s.	20.	
208	Autorité	de	la	concurrence	og	Bundeskartellamt	(2019).	Algorithms	and	Competition,	s.	20.	
209	Se	eksempelvis:	Price	Ceilings	as	Focal	Points	for	Tacit	Collusion:	Evidence	from	Credit	Cards.	The	American	
Economic	Review	Vol.	93,	No.	5	(Dec.,	2003),	pp.	1703-1729.	
210	BP,	Caltex,	Mobil,	and	Shell.	Samtidig	var	to	supermarkedskæder	også	med	til	at	sætte	prisen	for	deres	benzin-
stationer	Coles	and	Woolworth.	
211	www.fuelwatch.gov.au,	var	en	internetside,	hvor	alle	forbrugere	kunne	se	priserne	for	benzintankene	i	deres	
område,	og	sammenligne	priserne.		
212	Konkurrenterne	kunne	hver	dag	kl.	14.30	se	konkurrenternes	kommende	priser.	
213	Markedschoksne	i	disse	tilfælde	var	bl.a.	Coles	indtrædende	på	markedet	(2004),	orkanerne	Katrina	og	Rita	
(2005),	og	det	globale	olie	prischok	(2008-2009).	Se	Byrne	&	de	Roos	(2019),	s.	600.	
214	Calvano	et	al.	(2019),	s.	35.	
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ligevægten.	Derudover	efterlod	de	ingen	spor,	de	kommunikerede	ikke	med	hinanden,	og	de	var	heller	

ikke	blevet	designet	eller	instrueret	til	at	koordinere.215	

“Even	though	market	transparency	as	a	facilitating	factor	for	collusion	has	been	debated	for	

several	decades	now,	it	gains	new	relevance	due	to	technical	developments	such	as	sophisti-

cated	computer	algorithms.	For	example,	by	processing	all	available	information	and	thus	

monitoring	and	analysing	or	anticipating	their	competitors’	responses	to	current	and	future	

prices,	competitors	may	easier	be	able	to	find	a	sustainable	supracompetitive	price	equilib-

rium	which	they	can	agree	on.”216	

Den	måde	hvorpå	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	fungerer,	indebærer	derfor,	at	det	er	

lettere	at	nå	til	en	samordnet	ligevægt.	En	algoritme	vil	i	dette	tilfælde	kunne	forstå	langt	mere	kom-

plekse	’signaler’	fra	andre	prisalgoritmer,	end	mennesket	nødvendigvis	ville	kunne.	Den	menneskelige	

prisfastsætter	vil	fokusere	på	sin	individuelle	efterspørgsel,	og	det	kan	dermed	(afhængigt	af	markedet)	

være	svært	at	tolke	konkurrenterne	og	kundernes	adfærd.	Anvendelsen	af	prisalgoritmer	vil	lette	igang-

sættelsen	af	stiltiende	koordinering,	og	hjælpe	med	at	analysere	andre	spilleres	adfærd	gennem	evnen	

til	at	håndtere	høj	kompleksitet.217	

Implementeringen	af	prisalgoritmerne	vurderes	at	få	en	helt	ny	betydning,	når	det	kommer	til	at	facili-

tere	 stiltiende	koordinering	og	herunder	parallel	 adfærd.	De	gennemgåede	empiriske	analyser	viser	

hvordan	øget	markedstransparens,	og	prisfastsætterenes	mulighed	for	at	kunne	overvåge	konkurren-

ters	priser	og	hurtigt	justere	dem,	har	betydning	for,	at	stiltiende	koordinering	kan	opstå.		

	

4.2.2	Prisalgoritmens	adfærd	i	monitorerings-	og	gengældelsesfasen	

Når	den	første	kontakt	er	opnået,	og	prisalgoritmerne	er	nået	frem	til	en	ligevægtspris,	skal	den	pris,	

som	ifølge	prisalgoritmerne	er	den	optimale,	opretholdes	således	at	virksomhederne	opnår	mest	muligt	

profit.	Når	virksomhederne	bliver	involveret	i	stiltiende	koordinering,	kræver	det,	at	konkurrenternes	

adfærd	overvåges,	sådan	at	det	kan	opdages,	hvis	der	er	en	konkurrent,	der	afviger	 fra	adfærden.218	

Desuden,	når	en	afvigelse	 fra	den	koordinerede	adfærd	er	observeret,	skal	den	virksomhed,	der	har	

overholdt	”aftalen”	om	at	samarbejde,	gøre	virkelighed	af	sin	trussel	om	at	gengælde	afvigelsen.	Hvis	

 
215	Calvano	et	al.	(2019),	s.	35.	
216	Autorité	de	la	concurrence	og	Bundeskartellamt	(2019).	Algorithms	and	Competition,	s.	21.	
217	Autorité	de	la	concurrence	og	Bundeskartellamt	(2019).	Algorithms	and	Competition,	s.	21.	
218	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	76.	
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virksomheden	ikke	er	i	stand	til	hurtigt	og	effektivt	at	gengælde	eller	straffe	en	afvigelse,	vil	koordinati-

onen	være	sværere	at	opretholde.219	Dette	gør	sig	gældende,	fordi	det	forudsættes,	at	der	skal	være	en	

troværdig	trussel	om	gengældelse	for	afvigende	adfærd,	hvis	en	samordnet	ligevægt	skal	opretholdes	

over	tid.	Dette	bygger	på	princippet	om,	at	samarbejde	som	en	ligevægt	kun	kan	opretholdes,	hvis	virk-

somhederne	vurderer	høj	fremtidig	profit	som	værende	vigtigere	end	en	engangsprofit	nu	og	her.220	

Prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	følger	en	strategi,	der	indebærer,	at	prisalgoritmen	til-

passer	sig	konkurrentens	pris.	Det	vil	sige,	at	når	virksomhed	1	sætter	sin	pris,	vil	virksomheden	først	

indsamle	oplysninger	om,	hvorvidt	virksomhed	2	har	valgt	at	sætte	sin	pris	i	overensstemmelse	med	

den	optimale	pris,	som	virksomhed	1	satte	i	den	første	periode.	Hvis	virksomhed	2	har	valgt	at	afvige	

fra	strategien	om	at	samarbejde	i	periode	1,	vil	virksomhed	1	starte	en	priskrig	i	periode	2,	som	illustre-

ret	i	figur	2	i	afsnit	2.4.2.	

Som	det	tidligere	er	beskrevet,	kan	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	registrere	en	prisæn-

dring	med	det	samme.	Algoritmen	kan	ændre	sin	pris	hurtigt,	og	dermed	vil	den	være	i	stand	til	at	straffe	

afvigende	adfærd	øjeblikkeligt	efter,	at	afvigelsen	er	sket.221	Dette	indebærer,	at	den	virksomhed,	som	

afviger	fra	koordineringen,	ikke	vil	modtage	hele	efterspørgslen,	som	det	var	tilfældet	på	markedet	uden	

algoritmer,	jf.	afsnit	3.3.	Her	modtog	den	afvigende	virksomhed	hele	efterspørgslen,	og	et	payoff	på	3	i	

den	afvigende	periode,	hvorefter	den	modtog	et	payoff	på	1	i	efterfølgende	perioder.	Når	virksomhe-

derne	har	implementeret	parallelle	prisalgoritmer,	vil	den	virksomhed,	som	ikke	afveg,	være	i	stand	til	

at	justere	sin	pris	med	det	samme,	hvorfor	den	afvigende	virksomhed	ikke	vil	modtage	hele	efterspørgs-

len.	Den	afvigende	virksomhed	vil	kun	modtage	halvdelen	af	efterspørgslen,	og	begge	virksomheder	vil	

således	modtage	et	payoff	på	1.	Det	vil	derfor	ikke	længere	være	muligt	med	profitable	afvigelser,	da	en	

afvigelse	bliver	opdaget	umiddelbart	efter,	den	er	sket,	og	da	prisalgoritmerne	kan	justere	prisen	øje-

blikkeligt	efter,	en	afvigelse	har	fundet	sted.		

Dette	kan	illustreres	ved	en	modificeret	spilmatrix:	

	

	

	

	

	

 
219	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	33.	
220	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	8.	
221	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	62.	
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Virksomhed	1\Virksomhed	2	 Samarbejd	 Afvig	

Samarbejd	 2,2	 1,1	

Afvig	 1,1	 1,1	

	

Matrix	3.	Modificeret	Prisoner’s	Dilemma	for	prisalgoritmer.	

	

Når	begge	virksomheder	vælger	at	samarbejde,	vil	de	dele	efterspørgslen	på	markedet	og	hver	modtage	

et	payoff	på	2.	Derimod,	hvis	en	ene	virksomhed	vælger	at	afvige,	vil	den	anden	virksomhed	justere	sin	

pris	ned	for	at	straffe	den	afvigende	virksomhed,	og	begge	virksomheder	vil	således	modtage	et	payoff	

på	1.	I	dette	modificerede	spil,	er	der	to	Nash-ligevægte:	(samarbejd,	samarbejd)	og	(afvig,	afvig).	Efter-

som	ligevægten	(samarbejd,	samarbejd)	har	det	højeste	payoff,	vil	det	ikke	være	profitabelt	at	afvige	fra	

denne	strategi.		

Ligesom	i	afsnit	3.3	kan	det	her	illustreres	i	et	grim	trigger	spil222,	hvordan	en	afvigelse	fra	samarbejdet	

kun	vil	være	profitabelt,	hvis	værdien	af	at	afvige	i	alle	perioder	er	højere	end	værdien	ved	at	samar-

bejde,	altså	hvis:	

1 + 1𝛿 + 1𝛿% + 1𝛿& +⋯1𝛿'	>	2 + 2𝛿 + 2𝛿% + 2𝛿& +⋯2𝛿'	

Hvilket	også	kan	udtrykkes	således:		

1
1 − 𝛿

>
2

1 − 𝛿
	

Udtrykket	omskrives	til:	

1 −
1
𝛿
> 2 −

2
𝛿
	

Ganges	med	diskonteringsfaktoren,	𝛿,	og	skift	af	fortegn:	

	1𝛿 − 1 < 2𝛿 − 2	

Diskonteringsfaktoren	isoleres:		

	2 − 1 < 2𝛿 − 𝛿	

Hvilket	medfører,	at:	

1 < 𝛿	

 
222	Baird	et	al.	(1998),	s.	169-170.	

(lign.	21)	

(lign.	20)	

(lign.	19)	

(lign.	18)	

(lign.	17)	

(lign.	16)	
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Af	ovenstående	kan	det	udledes,	at	en	afvigelse	fra	adfærden	vil	være	profitabelt,	hvis	𝛿 > 1.	Det	er	tid-

ligere	blevet	defineret,	at	𝛿	er	en	værdi	mellem	0	og	1223,	og	en	diskonteringsfaktor,	der	er	over	1	er	

derfor	ikke	nogen	gyldig	værdi,	da	det	vil	betyde,	at	virksomhederne	vægter	fremtidig	profit	som	væ-

rende	vigtigere	end	nuværende	profit.	Som	det	allerede	kan	aflæses	af	matrix	3,	vil	virksomhederne	ikke	

have	incitament	til	at	afvige	fra	samarbejdet,	da	virksomhederne	kun	kan	modtage	en	lavere	profit	ved	

at	afvige.	Det	vil	derfor	ikke	være	profitabelt	for	virksomhederne	at	afvige	fra	strategien	(samarbejd,	

samarbejd),	og	virksomhederne	vil	således	opretholde	den	stiltiende	koordinering	i	alle	perioder.	

At	transparens	og	frekvensen,	hvormed	interaktionen	sker,	har	en	stor	betydning	i	forbindelse	med	sta-

biliteten	af	stiltiende	koordinering	anerkendes	af	delta.224	Det	følger,	at	når	markeder	er	perfekt	trans-

parente,	sådan	at	virksomheder	straks	kan	identificere	enhver	form	for	afvigelse	fra	samarbejdet,	og	

tidsforsinkelsen	på	svaret	hertil	er	nul,	så	kan	samarbejde	altid	blive	opretholdt	som	en	ligevægtsstra-

tegi,	så	længe	profitten	for	virksomhederne,	under	samarbejde,	er	højere	end	under	konkurrence.	

Sammenfattende	vurderes	det	 således,	 at	prisalgoritmerne	 i	Predictable	Agent	 scenariet	 skaber	øget	

transparens	på	markedet,	samtidig	med	at	transaktionsfrekvensen	og	hastigheden	på	disse	transaktio-

ner	øges	betydeligt,	som	vist	i	afsnit	4.1.1	og	4.1.2.	Dette	medfører,	at	det	ikke	vil	være	profitabelt	for	

virksomhederne	på	det	duopolistiske	marked	at	afvige	fra	den	stiltiende	koordinering,	idet	en	afvigelse	

fra	samarbejdet	vil	medføre	en	øjeblikkelig	opdagelse,	og	dertilhørende	gengældelse	af	den	afvigende	

adfærd.	Prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	gør	det	således	lettere	for	virksomheder	på	et	

oligopolistisk	marked	at	indgå	i	og	opretholde	stiltiende	koordinering.	

	

4.3	Præstationen	på	markedet	med	prisalgoritmer	(Performance)	

I	SCP-paradigmet	har	Structure	og	Conduct	en	effekt	på	Performance,	det	vil	sige	at	strukturen	på	mar-

kedet,	har	en	effekt	på	virksomhedernes	adfærd,	hvilket	har	indflydelse	på	virksomhedernes	præsta-

tion.225	Virksomhedernes	adfærd	på	markedet	har	indflydelse	på	virksomhedernes	præstation	i	den	for-

stand,	at	 jo	mere	opsat	virksomhederne	er	på	at	handle	konkurrencemæssigt,	des	lavere	bliver	mar-

kedsstyrken,	og	des	højere	allokativ	efficiens.	Her	kan	for	eksempel	sammenlignes	fri	Bertrand-konkur-

rence	med	en	koordineret	ligevægt.	At	strukturen	på	markedet	har	en	effekt	på	markedets	præstation,	

 
223	Ivaldi	et	al.	(2003),	s.	8.	
224	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	s.	66-67.	
225	Cabral	(2017),	s.	156.	
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ses	i	den	forstand,	at	når	virksomhederne	koordinerer	deres	adfærd,	jo	mere	koncentreret	bliver	mar-

kedet,	og	des	højere	bliver	graden	af	markedsstyrke.226	

At	strukturen	og	adfærden	på	markedet	har	en	effekt	på	markedets	præstation,	ses	også	i	relation	til	

implementeringen	af	de	parallelle	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet.	Når	virksomhederne	på	

det	duopolistiske	marked	implementerer	prisalgoritmerne,	vil	strukturen	på	markedet	ændre	sig.	Mar-

kedet	bliver,	som	vist	i	afsnit	4.1.1	og	4.1.2,	mere	transparent	og	hyppigheden	af	interaktioner	øges	mar-

kant.	Dette	fører	til,	at	virksomhederne	agerer	på	en	anderledes	måde,	end	hvis	virksomhederne	kon-

kurrerede	under	fri	Bertrand-konkurrence,	eller	under	stiltiende	koordinering	faciliteret	af	menneske-

lige	prisfastsættere.	

For	at	se,	hvilken	indflydelse	den	ændrede	struktur	på	markedet	samt	virksomhedernes	ændrede	ad-

færd	har	på	markedets	performance,	i	relation	til	 implementeringen	af	prisalgoritmerne,	henvises	til	

figur	3	i	afsnit	3.4.		

	

Bertrand-konkurrence	

	

Stiltiende	koordinering	

	

Figur	3.	Illustration	af	resultaterne	af	stiltiende	koordinering	vs.	oligopolistisk	Bertand-konkurrence.227	

	

I	afhandlingens	afsnit	4.2.2	er	det	blevet	illustreret	hvordan	virksomhedernes	strategier	ændrer	sig	ved	

implementeringen	af	parallelle	prisalgoritmer.	Virksomhederne	har	intet	incitament	til	at	afvige	fra	den	

samarbejdende	ligevægt,	eftersom	denne	ligevægt	har	de	højeste	payoffs	for	begge	virksomheder.	En	

afvigelse	 fra	 den	 koordinerede	 pris	 vil	 blive	 opdaget	 og	 gengældt	 umiddelbart,	 hvorfor	 der	 ikke	 vil	

 
226	Cabral	(2017),	s.	156.	
227	Inspireret	af	figur	i	Viscusi	et	al.	(2005),	s.	81.	
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kunne	opnås	en	højere	payoff	ved	at	afvige	fra	strategien.	Derfor	vil	stiltiende	koordinering	altid	kunne	

opretholdes,	når	virksomhederne	anvender	prisalgoritmer.	

At	virksomhederne	vil	være	i	stand	til	at	opretholde	stiltiende	koordinering,	på	en	måde,	hvor	ingen	af	

virksomhederne	nogensinde	har	incitament	til	at	afvige	fra	den	koordinerede	adfærd,	resulterer	i,	at	

ligevægten	altid	vil	ende	i	grafen	til	højre	i	figur	3,	når	de	to	virksomheder	på	markedet	har	implemen-

teret	parallelle	prisalgoritmer.	Ligevægten	vil	således	altid	ende	i	en	ligevægt,	som	ligger	over	det	kon-

kurrencemæssige	niveau,	og	hvor	graden	af	allokativ	efficiens	er	lavere	end	ved	fri	Bertrand-konkur-

rence,	og	hvor	der	er	et	dødvægtstab,	der	illustrerer	det	tab	af	velfærd,	som	resulterer	fra	virksomhe-

dernes	fastsættelse	af	prisen	over	den	konkurrencedygtige	pris.228	

Sammenholdes	dette	resultat	med	resultatet	fra	afhandlingens	afsnit	3.4,	som	illustrerer	påvirkningen	

af	stiltiende	koordinering	faciliteret	af	menneskelige	prisfastsættere,	ses	det,	at	der	sker	et	større	tab	af	

velfærd,	når	virksomhederne	anvender	parallelle	prisalgoritmer	til	at	facilitere	stiltiende	koordinering,	

end	når	mennesker	gør	det.	Når	markedet	er	uden	algoritmer,	vil	virksomhederne	have	incitament	til	at	

afvige	fra	den	koordinerede	adfærd,	når	det	vurderes,	at	afvigelsen	ikke	vil	blive	opdaget	eller	gengældt,	

hvilket	vil	ske	oftere,	når	markedet	ikke	er	så	transparent,	som	det	er	ved	implementeringen	af	prisal-

goritmer.	Forbrugervelfærden,	hvilken	er	fokus	for	afhandlingen,	falder	således,	når	virksomhederne	

implementerer	parallelle	prisalgoritmer,	da	stiltiende	koordinering	er	lettere	at	opretholde,	blandt	an-

det	grundet	den	øgede	transparens.		

Sammenfattende	 vurderes	 det,	 at	 de	 parallelle	 prisalgoritmer	 i	Predictable	Agent	 scenariet	 påvirker	

strukturen	på	markedet	samt	virksomhedernes	prisadfærd	på	en	sådan	måde,	at	forbrugervelfærden	

falder,	 idet	virksomhederne	 ikke	har	 incitament	 til	at	afvige	 fra	den	stiltiende	koordinering,	hvorfor	

virksomhederne	vil	sætte	en	pris,	der	ligger	over	det	konkurrencemæssige	niveau.	

	

4.4	Økonomisk	delkonklusion	

Afhandlingens	økonomiske	del	har	haft	til	formål	at	vurdere,	hvordan	de	parallelle	prisalgoritmer	under	

Predictable	Agent	scenariet	påvirker	strukturen	på	markedet	og	virksomhedernes	prisadfærd	i	forbin-

delse	med	stiltiende	koordinering,	samt	hvilken	indflydelse	dette	har	på	forbrugervelfærden.	I	analysen	

heraf	er	der	blevet	taget	udgangspunkt	i	et	duopolistisk	detailmarked,	hvor	begge	virksomheder	har	

implementeret	prisalgoritmerne.		

 
228	Viscusi	et	al.	(2005),	s.	82.	
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Indledningsvist,	i	afhandlingens	kapitel	3,	er	begreberne	aftalt	spil	og	stiltiende	koordinering	blevet	in-

troduceret.	Det	er	blevet	fastslået,	at	begrebet	”aftalt	spil”	refererer	til	enhver	form	for	koordination	

eller	aftale	mellem	konkurrerende	virksomheder,	med	formålet	om	at	hæve	profit	til	et	højere	niveau	

end	ved	den	konkurrencedygtige	ligevægt.	Stiltiende	koordinering	viser	sig,	når	virksomheder	koordi-

nerer	deres	adfærd	uden	eksplicit	at	kommunikere,	og	er	omdrejningspunktet	for	afhandlingen.	Begge	

fænomener	fører	til	en	konkurrencebegrænsende	ligevægt,	og	der	er	ikke	i	afhandlingen	blevet	skelnet	

mellem	virkningerne	af	de	to,	da	de	må	antages	at	være	de	samme	i	økonomisk	forstand.		

Dernæst	er	de	markedskarakteristika,	der	oftest	nævnes	som	værende	faciliterende	i	forhold	til	fore-

komsten	af	stiltiende	koordination,	blevet	gennemgået.	For	at	måle	indflydelsen	af	markedskarakteri-

stika	på	sandsynligheden	for	stiltiende	koordinering,	blev	det	vurderet,	hvordan	disse	karakteristika	vil	

påvirke	den	kritiske	tærskel	for,	hvornår	koordinering	kan	ske.	Virksomheder	er	i	stand	til	at	opretholde	

stiltiende	koordinering,	når	vægten	de	lægger	på	fremtidig	profit,	målt	ved	deres	diskonteringsfaktor,	

er	over	denne	tærskel.	Det	blev	vurderet,	at	markedskarakteristika	som	øget	markedstransparens,	øget	

hastighed	og	frekvens,	høje	adgangsbarrierer	samt	et	lavt	antal	virksomheder	var	faciliterende	i	forhold	

til	forekomsten	af	stiltiende	koordination.	Desuden	havde	faktorer	som	øget	efterspørgsel	og	lav	inno-

vation	og	asymmetri	en	faciliterende	rolle.	

Ovenstående	blev	efterfulgt	af	en	analyse	af,	hvordan	stiltiende	koordination	uden	brugen	af	algoritmer	

påvirker	markedet.	Det	blev	vurderet,	at	virksomhederne	ved	brug	af	grim	trigger	strategien	ikke	havde	

incitament	til	at	afvige	fra	den	samarbejdende	ligevægt	medmindre	virksomhederne	vurderede,	at	sand-

synligheden	for	gengældelse	var	lav.	På	et	marked	uden	algoritmer	er	markedstransparensen	og	hyp-

pigheden	af	interaktion	ikke	meget	høj,	hvorfor	det	må	vurderes,	at	der	er	sandsynlighed	for,	at	en	afvi-

gelse	fra	den	samordnede	adfærd	ikke	altid	opdages	og	gengældes	hurtigt.	Derfor	må	der	være	perioder,	

hvor	virksomhederne	afviger	fra	ligevægten,	og	hvor	prisen	er	lavere	end	ved	samarbejde.	I	de	perioder,	

hvor	virksomhederne	samarbejder,	vil	producentoverskuddet	være	højere,	og	 forbrugeroverskuddet	

være	lavere	end	i	de	perioder,	hvor	virksomhederne	afviger	fra	samarbejdet,	og	sætter	lave	priser.	For-

brugervelfærden	bliver	altså	påvirket	negativt	i	de	perioder,	hvor	virksomhederne	samarbejder.	

I	kapitel	4	er	det	blevet	analyseret,	hvilken	effekt	implementeringen	af	prisalgoritmer	har	på	virksom-

hedernes	prisfastsættelse	ved	hjælp	af	SCP-paradigmet.	Det	er	blevet	vurderet,	hvilke	effekter	prisalgo-

ritmer	har	på	strukturen	på	markedet,	hvordan	virksomhedernes	adfærd	bliver	påvirket	heraf,	samt	

hvordan	disse	påvirker	markedets	performance.	Prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	har	en	

effekt	på	markedstransparensen	samt	på	hastigheden	og	frekvensen	hvormed	interaktion	sker.	Dette	

ændrer	markedets	struktur,	hvilket	er	med	til	at	facilitere	opretholdelsen	af	stiltiende	koordinering.	
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Prisalgoritmer	ændrer	desuden	virksomhedernes	adfærd	på	markedet.	Det	er	blevet	vurderet,	at	det	er	

lettere	for	virksomhederne	at	nå	til	en	samordnet	ligevægt	ved	brug	af	prisalgoritmer.	Desuden	vil	virk-

somhederne	ikke	have	incitament	til	at	afvige	fra	den	samordnede	ligevægt,	eftersom	denne	ligevægt	

har	de	højeste	payoffs	for	begge	virksomheder.	En	afvigelse	fra	den	koordinerede	pris	vil	blive	opdaget	

og	gengældt	umiddelbart,	hvorfor	der	ikke	vil	kunne	opnås	en	højere	payoff	ved	at	afvige	fra	strategien.	

Derfor	vil	stiltiende	koordinering	altid	kunne	opretholdes,	når	virksomhederne	anvender	prisalgorit-

mer.		

Det	vurderes	derfor,	at	der	sker	et	større	tab	af	forbrugervelfærd,	når	virksomhederne	anvender	paral-

lelle	prisalgoritmer	til	at	facilitere	stiltiende	koordinering,	end	når	mennesker	gør	det.	De	parallelle	pris-

algoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	påvirker	derfor	strukturen	på	markedet	samt	virksomhedernes	

prisadfærd	på	en	sådan	måde,	at	forbrugervelfærden	falder,	idet	virksomhederne	ikke	har	incitament	

til	at	afvige	fra	den	stiltiende	koordinering.	
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Del	II	–	Juridisk	analyse	
Den	juridiske	del	af	afhandlingen	er	delt	op	i	to	kapitler.	Kapitel	5	indeholder	en	gennemgang	af	gæl-

dende	ret	af	for	konkurrencebegrænsende	aftaler,	hvorefter	kapitel	6	vil	bevæge	sig	ind	i	en	konkret	

analyse	af,	hvordan	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	skal	analyseres	under	TEUF	art.	101.	

	

Kapitel	5	Forbud	mod	konkurrencebegrænsende	aftaler	

I	følgende	kapitel	vil	traktatens	bestemmelse	vedrørende	forbud	mod	konkurrencebegrænsende	aftaler	

blive	gennemgået	med	henblik	på	at	klarlægge,	hvad	denne	bestemmelse	dækker	over,	samt	rækkevid-

den	af	bestemmelsen	i	relation	til	afhandlingens	emne.	Som	det	tidligere	er	blevet	beskrevet,	er	der	en	

gråzone	mellem,	hvornår	der	er	tale	om	henholdsvis	samordnet	praksis	og	stiltiende	koordinering	(også	

kaldet	”parallel	adfærd”).	Følgende	afsnit	indeholder	udelukkende	en	juridisk	definition	og	vurdering	af	

princippet	om	konkurrencebegrænsende	aftaler.	Afsnittet	indledes	med	en	vurdering	af	rækkevidden	

af	TEUF	art.	101,	stk.	1.	

	

5.1	Traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	Funktionsmåde	artikel	101	

5.1.1	Bestemmelsens	formål	

Konkurrencereglerne	er	designet	til	at	opnå	traktatens	 formål	om	integration	af	nationale	markeder	

gennem	oprettelsen	af	et	enkelt	marked.	Målene	med	EU-konkurrencereglerne	er	centreret	omkring,	og	

er	primært	konsistente	med,	forbrugernes	velfærd,	men	er	ikke	begrænset	til	dette.229	Reglerne	sigter	

mod	at	beskytte	konkurrencen	på	markedet,	som	et	middel	til	at	øge	forbrugervelfærd	og	til	at	sikre	en	

efficient	allokation	af	ressourcer.230	Ud	over	det	nævnte	kernefokus	på	forbrugervelfærd,	har	retsprak-

sis	fra	EU-Domstolen	desuden	understreget	målet	om	at	opretholde	en	effektiv	konkurrencestruktur.	

EU-Domstolen	har	i	denne	forbindelse	fastslået,	at	EU-konkurrenceretten	ikke	kun	er	rettet	mod	prak-

 
229	BEUC	Discussion	Paper	on	“The	Goals	of	EU	Competition	Law	and	the	Digital	Economy”,	Prof.	Ariel	Ezrachi	
(University	of	Oxford),	s.	4.	
230	BEUC	Discussion	Paper	on	“The	Goals	of	EU	Competition	Law	and	the	Digital	Economy”,	Prof.	Ariel	Ezrachi	
(University	of	Oxford),	s.	6.	



	 65	

sis,	der	direkte	kan	forårsage	skade	for	forbrugerne,	men	også	mod	praksis,	der	er	skadelig	for	forbru-

gerne	gennem	dens	 indvirkning	på	en	effektiv	konkurrencestruktur.231	Effektiv	 fordeling	af	 ressour-

cerne	er	ligeledes	en	vigtig	del	af	EU-konkurrenceretten.	Der	stræbes	mod,	at	markeder	fungerer	kor-

rekt,	og	at	forbrugerne	drager	fordel	af	den	effektivitet	og	produktivitet,	der	følger	med	en	effektiv	kon-

kurrence	mellem	virksomheder	på	et	marked.232	Det	ønskes	således	at	fremme	økonomisk	effektivitet	

som	led	i	anvendelsen	af	EU-konkurrenceret.		

Horisontalt	samarbejde233	kan	være	en	kilde	til	betydelige	økonomiske	fordele,	især	hvis	det	indebærer	

sammenlægning	af	komplementære	aktiviteter,	udveksling	af	viden	eller	aktiver.	På	den	anden	side	kan	

et	horisontalt	samarbejde	skabe	konkurrencemæssige	problemer,	hvis	parterne	for	eksempel	 indgår	

aftaler	om	fastsættelse	af	priser	eller	produktionsmængder	eller	om	markedsdeling.234	Horisontalt	sam-

arbejde	kan	være	med	til	at	give	parterne	mulighed	for	at	opnå	markedsstyrke	for	derved	at	skabe	ne-

gative	virkninger	på	markedet.	TEUF	art.	101	danner	retsgrundlaget	for	en	vurdering,	der	skal	afveje	de	

ovenfor	nævnte	konkurrenceskadelige	og	konkurrencefremmende	virkninger.235	

	

5.1.2	Grundprincipper	for	vurderingen	af	konkurrencebegrænsende	aftaler	

Bestemmelsen	i	TEUF	art.	101,	stk.	1,	har	følgende	ordlyd:	

”1.	Alle	aftaler	mellem	virksomheder,	alle	vedtagelser	inden	for	sammenslutninger	af	virksomheder	

og	alle	former	for	samordnet	praksis,	der	kan	påvirke	handelen	mellem	medlemsstater,	og	som	har	

til	formål	eller	til	følge	at	hindre,	begrænse	eller	fordreje	konkurrencen	inden	for	det	indre	marked,	

er	uforenelige	med	det	indre	marked	og	er	forbudt,	navnlig	sådanne,	som	består	i:		

a. direkte	eller	indirekte	fastsættelse	af	købs-	eller	salgspriser	eller	af	andre	forretningsbetin-

gelser		

b. begrænsning	af	eller	kontrol	med	produktion,	afsætning,	teknisk	udvikling	eller	investerin-

ger		

 
231	Se	for	eksempel	sag	C-6/72	Europemballage,	præmis	26;	BEUC	Discussion	Paper	on	“The	Goals	of	EU	Compe-
tition	Law	and	the	Digital	Economy”,	Prof.	Ariel	Ezrachi	(University	of	Oxford),	s.	7.	
232	BEUC	Discussion	Paper	on	“The	Goals	of	EU	Competition	Law	and	the	Digital	Economy”,	Prof.	Ariel	Ezrachi	
(University	of	Oxford),	s.	9.	
233	Placeringen	i	produktionskæden	afgør,	om	der	er	tale	om	en	horisontal	eller	vertikal	samarbejdsaftale.	Ved	
horisontalt	samarbejde	forstås	samarbejde	mellem	virksomheder,	der	befinder	sig	i	samme	led	i	produktionskæ-
den.	
234	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	2	og	3.	
235	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	4.	
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c. opdeling	af	markeder	eller	forsyningskilder		

d. anvendelse	af	ulige	vilkår	for	ydelser	af	samme	værdi	over	for	handelspartnere,	som	derved	

stilles	ringere	i	konkurrencen		

e. at	det	stilles	som	vilkår	for	indgåelse	af	en	aftale,	at	medkontrahenten	godkender	tillægs-

ydelser,	som	efter	deres	natur	eller	ifølge	handelssædvane	ikke	har	forbindelse	med	afta-

lens	genstand.”236	

TEUF	art.	101,	stk.	1,	erklærer,	at	alle	konkurrencebegrænsende	aftaler,	alle	vedtagelser	inden	for	sam-

menslutninger	af	virksomheder	og	alle	former	for	samordnet	praksis	er	uforenelige	med	det	indre	mar-

ked,	når	de	påvirker	 samhandlen	mellem	medlemsstater.237	Bestemmelsen	opregner	 tre	betingelser,	

som	skal	være	opfyldt,	før	forbuddet	træder	i	kraft.	Der	skal	være	tale	om	1)	en	aftale	mellem	virksom-

heder	eller	vedtagelser	inden	for	en	sammenslutning	af	virksomheder	eller	om	samordnet	praksis,	der	

2)	kan	påvirke	samhandlen	mellem	medlemsstater,	og	som	3)	udgør	en	konkurrencebegrænsning	inden	

for	det	indre	marked.	Desuden	er	det	gennem	praksis	fastslået,	at	der	skal	være	tale	om	en	”væsentlig”	

eller	”mærkbar”	begrænsning	af	konkurrencen.238	I	de	tre	følgende	afsnit	vil	de	ovenstående	betingelser	

blive	præsenteret.		

	

5.1.2.1	Aftale	mellem	virksomheder	eller	vedtagelser	inden	for	en	sammenslutning	af	virksomhe-

der	eller	samordnet	praksis	

Der	 foreligger	en	aftale	efter	TEUF	art.	101,	når	parterne	når	 til	almindelig	enighed	om	en	plan,	der	

begrænser,	eller	kan	begrænse,	deres	kommercielle	handlefrihed.	Dette	kan	for	eksempel	ske	ved,	at	

parterne	fastlægger	retningslinjer	for	deres	fælles	optræden	på	markedet	eller	ved	at	afstå	fra	at	op-

træde	på	markedet.239	Det	er	ifølge	Rettens	afgørelse	i	sagen	om	Rørkartellet240	tilstrækkeligt,	at	de	på-

gældende	virksomheder	har	givet	udtryk	for	en	fælles	vilje	til	at	optræde	på	markedet	på	en	bestemt	

måde.	Forbuddet	gælder	således	både	mundtlige	og	skriftlige	aftaler.241	Sådanne	former	for	aftaler	vil	

blive	betragtet	som	per	se	ulovlige,	medmindre	aftalerne	er	undtaget	fra	forbuddet	i	medfør	af	TEUF	art.	

101,	stk.	3.		

 
236	Traktaten	om	den	Europæiske	Unions	Funktionsmåde	art.	101,	stk.	1.	
237	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	34.	
238	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	35.	
239	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	36.	
240	Sag	T-31/99	ABB	Asea	Brown	Boveri	mod	Kommissionen.	
241	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	37.	
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Samordnet	praksis	er	gennem	retspraksis	defineret	som	at	omfatte	en	form	for	koordinering	mellem	

virksomheder,	hvorved	disse	ikke	direkte	afslutter	med	en	egentlig	aftale.242	Begrebet	samordnet	prak-

sis	vil	blive	udforsket	yderligere	i	afhandlingens	afsnit	5.1.3.	

Det	fremgår	af	den	første	del	af	bestemmelsen	om	forbud	mod	konkurrencefordrejende	aftaler,	at	pligt-

subjektet	er	virksomhederne.	Heraf	må	dette	forstås,	at	forbuddet	er	adresseret	disse.	Begrebet	”virk-

somhed”	følger	ikke	eksplicit	af	bestemmelsen,	hvorfor	begrebet	benyttes	som	udviklet	gennem	rets-

praksis	 fra	EU-domstolen,	herunder	Höfner-dommen243.	 I	Höfner-dommen	slog	EU-Domstilen	 fast,	 at	

begrebet	“virksomhed”	omfatter	enhver	enhed,	som	udøver	økonomisk	aktivitet.244	Virksomhedsbegre-

bet	er	desuden	uafhængigt	af,	om	enhedens	aktivitet	udføres	med	vinding	for	øje	eller	ej,	jf.	Motoe-dom-

men.245	Pligtsubjektet	i	afhandlingen	vil	som	udgangspunkt	være	de	virksomheder	på	detailmarkedet,	

der	anvender	prisalgoritmer.	

 
5.1.2.2	Påvirke	samhandlen	mellem	medlemsstater	

TEUF	art.	101,	stk.	1,	finder	kun	anvendelse,	når	den	konkurrencebegrænsende	aftale	kan	påvirke	hand-

len	mellem	medlemsstater.	Bestemmelsen	sigter	mod	at	afgrænse	forbuddets	anvendelsesområde	på	

en	sådan	måde,	at	det	rammer	aftaler,	der	kan	være	til	hinder	for	at	oprette	eller	fastholde	det	indre	

marked	mellem	medlemsstaterne.246	Bestemmelsen	i	TEUF	art.	101,	stk.	1,	kræver	ikke,	at	der	faktisk	

har	fundet	en	påvirkning	på	samhandlen	sted,	da	det	er	tilstrækkeligt,	at	aftalerne	er	egnede	til	at	på-

virke	samhandlen,	hvilket	kan	udledes	af	ordlyden	”kan	påvirke	samhandlen”.	Betingelserne	for	at	afta-

len	kan	påvirke	samhandlen,	er	dog	kun	opfyldt,	hvis	det	på	grund	af	samtlige	objektive,	retlige	eller	

faktiske	forhold	kan	forudses	med	tilstrækkelig	sandsynlighed,	at	aftalen	”direkte,	indirekte,	faktisk	el-

ler	muligvis”	kan	have	indflydelse	på	varehandlen	mellem	medlemsstaterne.247	

Betingelserne	for	at	en	aftale	kan	påvirke	samhandlen,	vil	ikke	blive	uddybet	nærmere	i	afhandlingen.	

Ved	analysen	af	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	vil	det	blive	antaget,	at	den	fornødne	på-

virkning	af	samhandlen	foreligger.	

	

 
242	Se	f.eks.	sag	C-8/08	T-Mobile,	præmis	26;	Forenede	sager	C-89/85	m.fl.	Wood	Pulp,	præmis	63.	
243	Sag	C-41/90	Höfner.	
244	Sag	C-41/90	Höfner,	præmis	21.	
245	Sag	C-49/07	MOTOE,	præmis	27.	
246	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	62.	
247	Sag	C-56/65	Société	Technique	Minière	mod	Maschinenbau	Ulm.	
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5.1.2.3	Udgør	en	konkurrencebegrænsning	

TEUF	art.	101,	stk.	1,	finder	anvendelse	på	aftaler	mv.,	der	har	til	formål	eller	til	følge	at	hindre,	begrænse	

eller	fordreje	konkurrencen	inden	for	det	 indre	marked.	Der	sondres	i	bestemmelsen	mellem	aftaler	

med	konkurrencebegrænsede	formål	eller	virkning.248	Aftaler	med	konkurrencebegrænsende	formål	er	

aftaler,	der	i	deres	natur	er	egnet	til	at	begrænse	konkurrencen	i	henhold	til	TEUF	art.	101,	stk.	1.249	Hvis	

en	aftale	har	et	konkurrencebegrænsende	formål,	er	det	ikke	nødvendigt	at	undersøge	aftalens	faktiske	

eller	potentielle	virkning	på	markedet,	da	en	aftale	med	konkurrencebegrænsende	formål	vil	være	ulov-

lig,	allerede	fordi	aftalen	har	et	sådant	formål.250	Aftaler	med	konkurrencebegrænsende	virkning	er	en	

betegnelse	for	aftaler,	hvor	den	horisontale	aftale	ikke	har	et	konkurrencebegrænsende	formål.	Her	skal	

det	i	stedet	undersøges,	om	aftalen	har	en	mærkbar	konkurrencebegrænsende	virkning.251	Der	skal	ta-

ges	hensyn	til	både	faktiske	og	potentielle	virkninger,	og	der	skal	være	en	sandsynlighed	for,	at	aftalen	

har	konkurrencebegrænsende	virkninger.	

	

5.1.3	Samordnet	praksis	

Begrebet	samordnet	praksis	skal	fange	de	konkurrencebegrænsninger,	der	har	samme	effekt	som	kon-

kurrencebegrænsende	aftaler,	dog	uden	at	der	foreligger	en	konkret	aftale.252	Begrebet	er	gennem	rets-

praksis	defineret	som	at	omfatte	en	form	for	koordinering	mellem	virksomheder,	hvorved	disse	ikke	

direkte	afslutter	med	en	egentlig	aftale.	I	sagen	Imperial	Chemical	Industries	Ltd	mod	Kommissionen253	

definerede	EU-Domstolen	samordnet	praksis	som	værende	“en	form	for	koordinering	mellem	virksom-

heder,	som,	uden	at	være	udmøntet	i	en	egentlig	aftale,	bevidst	erstatter	konkurrencerisikoen	med	et	prak-

tisk	samarbejde.”254	Koordinationen	er	ved	samordnet	praksis	således	ikke	nået	til	stadiet	med	eksplicit	

samarbejde	gennem	en	aftale,	men	virksomhederne	erstatter	dog	bevidst	den	risiko,	der	er	forbundet	

med	normal	konkurrence,	med	indbyrdes	praktisk	samarbejde.		

Der	udarbejdes	ikke	en	egentlig	”plan”	som	det	forstås	ved	traktatens	konkurrenceregler,	når	der	er	tale	

om	samordnet	praksis.	Det	er	den	enkelte	erhvervsdrivende,	der	skal	tage	stilling	til	den	politik,	han	vil	

 
248	Sondringen	mellem	”overtrædelser	med	konkurrencebegrænsende	formål”	og	”overtrædelser	med	konkur-
rencebegrænsende	virkning”	skyldes	den	omstændighed,	at	visse	former	for	hemmelige	aftaler	mellem	virksom-
heder	i	sagens	natur	kan	betragtes	som	skadelige	for	de	normale	konkurrencevilkår.	
249	Sag	C-209/07	BIDS,	præmis	17.		
250	Sag	C-209/07	BIDS,	præmis	16.	
251	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	s.	8.	
252	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	45.	
253	Sag	C-48/69	Imperial	Chemical	Industries	Ltd.	mod	Kommissionen.	
254	Sag	C-48/69	Imperial	Chemical	Industries	Ltd.	mod	Kommissionen,	præmis	64.	
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føre	på	det	fælles	marked,	og	de	vilkår	han	vil	tilbyde	sin	kundekreds,	hvilket	netop	er	kriterierne	for	

forståelsen	af	begrebet	samordnet	praksis.255		

I	det	følgende	afsnit	vil	grænsefladen	mellem,	hvornår	der	er	tale	om	samordnet	praksis,	og	hvornår	

virksomhederne	ensidigt	tilpasser	sig	markedet,	blive	udforsket.	Her	vil	begrebet	parallel	adfærd	blive	

anvendt	som	en	betegnelse	for,	når	virksomheder	på	markedet	blot	reagerer	på	markedskarakteristika	

på	en	intelligent	måde.	Derfor	vil	begreberne	parallel	adfærd	og	stiltiende	koordinering	blive	anvendt	i	

flæng	i	det	følgende	afsnit.	

	

5.1.3.1	Særligt	om	grænsefladen	mellem	samordnet	praksis	og	parallel	adfærd	

Begrebet	 samordnet	praksis	blev	klarlagt	yderligere	 i	 sagen	Suiker	Unie256,	 hvor	EU-Domstolen	 fast-

lagde,	at	denne	ikke	stiller	krav	om	udarbejdelsen	af	en	egentlig	”plan”	for,	hvordan	man	skulle	koordi-

nere,	men	at	denne	koordinering	skal	forstås	ud	fra	den	grundtanke,	der	ligger	bag	traktatens	konkur-

rencebestemmelser,	hvorefter	enhver	erhvervsdrivende	uafhængigt	skal	tage	stilling	til	den	politik,	den	

pågældende	vil	føre	på	markedet.257	Dette	indebærer,	at	enhver	direkte	eller	indirekte	kontakt	mellem	

erhvervsdrivende,	som	har	til	formål	eller	til	følge,	enten	at	påvirke	en	aktuel	eller	mulig	konkurrents	

markedsadfærd,	eller	at	informere	en	sådan	konkurrent	om	den	markedsadfærd,	den	pågældende	er-

hvervsdrivende	selv	har	besluttet	sig	for	–	eller	overvejer	–	selv	at	følge,	er	ulovlig	i	medfør	af	TEUF	art.	

101,	stk.	1.258	

Dette	blev	gentaget	i	den	nyere	sag	T-Mobile259,	der	blandt	andet	omhandlede,	hvorvidt	et	møde	mellem	

teleserviceudbydere	var	en	samordnet	praksis,	der	havde	til	formål	et	begrænse	konkurrencen.	Her	ud-

talte	EU-Domstolen,	at	erhvervsdrivende	uafhængigt	skal	tage	stilling	til	den	politik,	de	vil	føre	på	det	

fælles	marked,	og	i	den	forbindelse	udtalte	EU-Domstolen	yderligere,	at:	

”Selv	om	dette	krav	om	uafhængighed	ganske	vist	ikke	udelukker	de	erhvervsdrivenes	ret	til	ratio-

nelt	at	tilpasse	sig	deres	konkurrenters	konstaterede	eller	antagelige	adfærd,	udelukker	det	imid-

lertid	kategorisk	enhver	direkte	eller	indirekte	kontakt	mellem	sådanne	erhvervsdrivende,	der	er	

egnet	til	enten	at	have	indflydelse	på	en	eksisterende	eller	potentiel	konkurrents	adfærd	på	marke-

det	eller	over	for	en	sådan	konkurrent	at	afsløre	den	adfærd,	som	man	selv	har	bestemt	sig	for	at	

 
255	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	60.	
256	Forenede	sager	40/73	mfl.	Suiker	Unie.	
257	Forenede	sager	40/73	mfl.	Suiker	Unie,	præmis	173.	
258	Forenede	sager	40/73	mfl.	Suiker	Unie,	præmis	174.	
259	Sag	C-8/08	T-Mobile.	
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udvise,	eller	som	man	overvejer	at	udvise	på	dette	marked,	når	sådanne	kontakter	har	til	formål	

eller	til	følge,	at	der	opstår	konkurrencevilkår,	som	ikke	svarer	til	det	pågældende	markeds	nor-

male	vilkår	i	betragtning	af	produkternes	eller	de	præsterede	tjenesteydelsers	art,	størrelsen	og	

antallet	af	virksomheder	på	markedet	samt	dettes	omfang”.260		

Derfor	kan	det	udledes,	at	når	konkurrencen	bevidst	erstattes	med	samarbejde	mellem	virksomheder,	

vil	der	være	tale	som	samordnet	praksis.261	

Som	det	yderligere	kan	udledes	af	ovenstående	domme	fra	EU-Domstolen,	kan	samordnet	praksis	tage	

form	som	informationsudveksling.262	Dette	kan	udledes,	når	EU-Domstolen	angiver,	at	virksomhederne	

ikke	må	”[…]	afsløre	den	adfærd,	som	man	selv	har	bestemt	sig	for	at	udvise,	eller	som	man	overvejer	at	

udvise	på	et	marked”.263	Herved	skal	forstås	udveksling	af	følsomme	oplysninger	mellem	konkurrenter,	

hvilket	kan	forårsage	betydelig	skade	på	konkurrencen	på	et	marked,	ved	at	gøre	det	lettere	for	konkur-

renterne	for	eksempel	at	fastsætte	priser.	Hvis	virksomheder	er	opmærksomme	på	deres	konkurrenters	

fremtidige	prisbeslutninger,	kan	de	derefter	koordinere	deres	priser	for	at	høste	det	maksimale	over-

skud	til	skade	for	forbrugerne.	

Hvornår	parallel	adfærd	kan	anses	for	at	være	samordnet	praksis,	var	ligeledes	et	spørgsmål,	EU-Dom-

stolen	tog	stilling	til	i	sagen	Zuchner	mod	Bayerische	Vereinsbank.264	Her	fastlagde	Domstolen,	at	selvom	

der	ikke	var	noget	motiv	for	at	koordinere	adfærden,	kunne	den	parallelle	adfærd	stadig	resultere	i	ko-

ordinering	mellem	virksomheder	på	en	måde,	der	udgør	samordnet	praksis.265	EU-Domstolen	anfører,	

at	en	parallel	adfærd	navnlig	vil	være	omfattet	af	TEUF	art.	101,	stk.	1,	hvis	denne	praksis	gør	det	muligt	

for	de	deltagende	virksomheder	at	 fastlåse	opnåede	positioner,	og	dermed	fratage	kunderne	en	reel	

mulighed	for	at	nyde	godt	af	gunstigere	tjenesteydelser,	som	de	ville	få	tilbudt	under	normale	konkur-

rencevilkår.266	EU-Domstolen	giver	desuden	i	denne	sag	nogle	 indikatorer	på,	hvornår	den	parallelle	

adfærd	falder	under	begrebet	samordnet	praksis.	Det	anføres,	at	det	må	undersøges,	om	der	mellem	de	

erhvervsdrivende,	som	udviser	parallel	adfærd,	har	været	kontakt	eller	i	det	mindste	været	udvekslet	

oplysninger	om	relevante	transaktioner,	som	er	eller	vil	blive	foretaget	senere,	og	om	disse	transaktio-

ner	afviger	fra,	hvordan	de	ville	være,	hvis	de	var	foretaget	ved	fri	konkurrence.267	

 
260	Sag	C-8/08	T-Mobile,	præmis	32-	33.	
261	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	46.	
262	Forenede	sager	40/73	mfl.	Suiker	Unie,	præmis	174;	Sag	C-8/08	T-Mobile,	præmis	32-33.	
263	Sag	C-8/08	T-Mobile,	præmis	32-	33.	
264	Sag	C-172/80	Züchner	mod	Bayerische	Vereinsbank.	
265	Sag	C-172/80	Züchner	mod	Bayerische	Vereinsbank,	præmis	17.	
266	Sag	C-172/80	Züchner	mod	Bayerische	Vereinsbank,	præmis	20.	
267	Sag	C-172/80	Züchner	mod	Bayerische	Vereinsbank,	præmis	21.	
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Som	det	kan	udledes	af	EU-Domstolens	retspraksis	som	beskrevet	ovenfor,	bliver	den	afgørende	forskel	

mellem	parallel	adfærd	(og	således	den	stiltiende	koordinering)	og	samordnet	praksis,	et	krav	om	en	

eller	anden	form	for	kontakt	eller	udveksling	af	information	mellem	de	virksomheder,	der	samordner	

deres	praksis.268	Hvis	der	har	været	kontakt	mellem	de	erhvervsdrivende,	hvor	der	er	blevet	udvekslet	

oplysninger	om	den	adfærd	en	erhvervsdrivende	har	bestemt	sig	for	at	udvise	på	markedet,	vil	der	så-

ledes	være	tale	om	samordnet	praksis.		

Vanskelighederne	med	stiltiende	koordinering	er,	at	selv	om	virkningen	af	en	sådan	koordinering	på	

markedet	potentielt	er	den	samme	som	ved	eksplicitte	aftaler,	så	har	parterne	ikke	stået	overfor	hinan-

den	eller	på	anden	vis	eksplicit	samarbejdet	med	hinanden	om	at	koordinere	deres	adfærd.269	EU-Dom-

stolen	har	gjort	det	klart,	at	stiltiende	koordinering	eller	parallel	adfærd	ikke	i	sig	selv	er	underlagt	for-

buddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1.270	Under	visse	markedsformer,	som	for	eksempel	på	et	oligopolistisk	mar-

ked,	hvor	der	er	få	udbydere,	vil	parterne	imidlertid	kunne	tilpasse	deres	adfærd,	uden	at	der	foreligger	

en	viljemæssig	overensstemmelse	mellem	dem.	I	denne	situation	vil	der	ikke	foreligge	samordnet	prak-

sis	i	relation	til	TEUF	art.	101,	stk.	1.271	Derfor	kan	det	udledes,	at	hvis	virksomhederne	kan	indikere	et	

logisk	ræsonnement	bag	deres	forretningsbeslutninger	uden	nogle	beviser	på	faktisk	samarbejde,	vil	

denne	form	for	adfærd	generelt	være	lovligt.272	

	

5.2.4	Bevisstandarden	ved	overtrædelse	af	TEUF	art.	101	

Bevisførelsen	i	sager	om	samordnet	praksis	er	svær	at	foretage	på	grund	af	den	hemmelige	karakter	af	

adfærden,	men	også	fordi	samordnet	praksis	i	endnu	højere	grad	er	sværere	at	skaffe	beviser	for,	sam-

menlignet	med	eksplicitte	aftaler.273	Som	det	er	blevet	fremlagt	i	det	forrige	afsnit,	er	der	et	krav	om,	at	

det	bevises,	at	der	har	været	kontakt	mellem	virksomhederne,	før	adfærden	kan	omfattes	af	TEUF	art.	

101,	stk.	1,	som	samordnet	praksis.		

Desuden	har	det	før	været	usikkert,	om	den	situation,	hvor	der	alene	foreligger	en	subjektiv	tilpasning	

mellem	de	deltagende	virksomheder,	men	hvor	der	ikke	kan	påvises	nogen	sammenhæng	mellem	virk-

somhedernes	markedsadfærd,	kan	udgøre	samordnet	praksis	i	henhold	til	TEUF	art.	101,	stk.	1.274	EU-

 
268	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	49.	
269	Jones	&	Sufrin	(2016),	s.	661.	
270	Forenede	sager	C-89/85	mfl.	Wood	Pulp;	Jones	&	Sufrin	(2016),	s.	694.	
271	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	46-47.	
272	Se	for	eksempel	de	forenede	sager	40/73	mfl.	Suiker	Unie,	præmis	172-174.	Se	også	den	senere	sag	C-8/08	T-
Mobile,	præmis	32-35.	
273	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	47.	
274	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	47.	



	 72	

Domstolen	har	dog	i	Anic	Partecipazioni-dommen275	udtalt,	at	begrebet	samordnet	praksis	forudsætter	

en	adfærd	på	markedet,	der	ligger	i	forlængelse	af	denne	samordning,	samt	årsagsforbindelse	mellem	

samordning	og	adfærden.276	Der	skal	således	foreligge	en	objektiv	sammenhæng	mellem	virksomheder-

nes	adfærd	på	markedet.	I	T-Mobile-dommen	har	EU-Domstolen	ligeledes	fastslået,	at	der	er	krav	om	en	

praksis	på	markedet,	før	der	kan	være	tale	om	samordnet	praksis.277	Reelt	kan	Kommissionen	dog	for-

mode,	at	praksis	finder	sted	efter	en	samordning,	værende	enten	møder	eller	udveksling	af	oplysninger,	

og	med	den	seneste	udvikling	er	det	også	bekræftet,	at	denne	formodning	kan	støttes	på	et	enkelt	til-

fælde	af	samordning.278	Når	der	af	Kommissionen	er	konstateret	samordning	eller	udveksling	af	oplys-

ninger,	er	det	op	til	de	erhvervsdrivende	at	afkræfte	formodningen.	

	

5.2.5	Effektivitetsgevinster	i	henhold	til	TEUF	art.	101,	stk.	3	

I	det	følgende	afsnit	vil	det	blive	beskrevet,	hvordan	undtagelsen	i	TEUF	art.	101,	stk.	3,	kan	anvendes	i	

forbindelse	med	diskussionen	om	prisalgoritmers	parallelle	adfærd.	Undtagelsen	vil	således	præsente-

res	i	denne	del,	men	vil	blive	analyseret	i	afhandlingens	Del	III.		

Præsentationen	vil	være	med	udgangspunkt	i,	at	prisalgoritmer	kan	medføre	effektivitetsgevinster	på	

markedet.	Bestemmelsen	anvendes	i	tilfælde,	hvor	det	er	fastlagt	at	aftalen	eller	den	samordnede	prak-

sis	har	en	konkurrencebegrænsende	virkning.	I	afhandlingen	vil	principperne	fra	bestemmelsen	blive	

anvendt	til	vurderingen	af	prisalgoritmers	positive	virkninger	på	konkurrencen.	

For	at	opnå	individuel	fritagelse	fra	forbuddet	mod	konkurrencebegrænsende	aftaler,	skal	fire	kumula-

tive	betingelser	være	opfyldt.279	De	fire	betingelser	vurderes	individuelt:	

”1.	aftalen	skal	bidrage	til	at	forbedre	produktionen	eller	fordelingen	af	varerne	eller	til	at	fremme	

den	tekniske	eller	økonomiske	udvikling,	dvs.	medføre	effektivitetsgevinster		

2.	begrænsningerne	skal	være	nødvendige	for	at	nå	disse	mål,	dvs.	effektivitetsgevinsterne		

3.	forbrugerne	skal	opnå	en	rimelig	andel	af	fordelene	derved,	dvs.	at	de	effektivitetsgevinster,	her-

under	kvalitative	effektivitetsgevinster,	der	opnås	ved	de	nødvendige	begrænsninger,	i	tilstrække-

ligt	omfang	skal	komme	forbrugerne	til	gode,	så	de	i	det	mindste	opnår	kompensation	for	aftalens	

restriktive	 virkninger;	 derfor	 vil	 effektivitetsgevinster,	 der	 kun	 kommer	aftaleparterne	 til	 gode,	

 
275 Sag	C-49/92	P	Kommissionen	mod	Anic	Partecipazioni. 
276	Sag	C-49/92	P	Kommissionen	mod	Anic	Partecipazioni,	præmis	118-119.	
277	Sag	C-8/08	T-Mobile,	præmis	58.	
278	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	53.	
279	Wegener	Jessen	(2016),	s.	65.	
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ikke	være	tilstrækkelige;	i	disse	retningslinjer	omfatter	begrebet	»forbrugere«	aftaleparternes	po-

tentielle	og/eller	faktiske	kunder,	og		

4.	aftalen	må	ikke	give	parterne	mulighed	for	at	udelukke	konkurrencen	for	en	væsentlig	del	af	de	

pågældende	varer.”		

Såedes	vil	disse	betingelser	være	en	del	af	analysegrundlaget	i	afhandlingens	integrerede	analyse	i	Del	

III.	 	
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Kapitel	6	Gældende	ret	for	anvendelse	af	prisalgoritmer	

Prisalgoritmer	kan	af	virksomheder	benyttes	til	at	samordne	priser.	De	parallelle	prisalgoritmer	i	Pre-

dictable	Agent	scenariet,	som	præsenteret	i	afhandlingens	kapitel	2,	er	et	eksempel	på	dette.	Som	det	er	

beskrevet	i	afhandlingens	forrige	kapitel,	er	sondringen	mellem	parallel	adfærd	og	samordnet	praksis	

ikke	altid	åbenlys,	og	befinder	sig	i	en	gråzone.	

Det	følgende	kapitel	vil	indeholde	en	analyse	af	de	parallelle	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet.	

Kapitlet	vil	i	afsnit	6.1	blive	indledt	med	en	beskrivelse	af	prisalgoritmernes	parallelle	adfærd	og	dermed	

hvordan	den	stiltiende	koordinering	kan	opstå.	Dernæst	vil	det	i	afsnit	6.2	blive	vurderet,	hvorvidt	pris-

algoritmernes	parallelle	adfærd,	er	reguleret	af	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1,	som	den	nuværende	

regulering	er	udformet,	og	her	vil	fokus	være	grænsefladen	mellem	samordnet	praksis	og	stiltiende	ko-

ordinering,	herunder	parallel	adfærd.	I	forbindelse	med	vurderingen	heraf,	vil	princippet	om	informa-

tionsudveksling	blive	inddraget	i	relation	til	prisalgoritmernes	adfærd.	Effekterne	af	de	parallelle	pris-

algoritmer	vil	blive	analyseret	i	forhold	til	de	karakteristika,	der	er	ved	informationsudveksling,	for	at	

vurdere,	om	de	har	samme	effekt	på	markedet,	som	ved	informationsudveksling	under	samordnet	prak-

sis.		

	

6.1	Predictable	Agent	scenariet	i	konkurrenceretligt	perspektiv	

Som	tidligere	beskrevet	i	afhandlingens	kapitel	2,	er	udgangspunktet	for	afhandlingens	analyse	prisal-

goritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet,	som	er	beskrevet	af	Ezrachi	og	Stucke	(2016);	også	kaldet	Tacit	

Collusion	on	Steroids.280	Scenariet	vil	kort	blive	beskrevet	i	det	følgende	afsnit	ud	fra	betragtningen	om-

kring,	hvordan	prisalgoritmerne	opfører	sig	i	et	konkurrenceretligt	perspektiv.		

Prisalgoritmen	i	dette	scenarie	er	programmeret	til	at	overvåge	konkurrenternes	prisstigninger	og	følge	

disse,	når	det	er	forsvarligt,	og	samtidig	er	den	programmeret	til	at	profitmaksimere.	Modsat	prisalgo-

ritmer,	som	har	til	formål	at	opretholde	en	allerede	eksisterende	konkurrencebegrænsende	aftale281,	vil	

prisalgoritmerne	i	dette	scenarie	agere	ensidigt,	og	de	konkurrerende	virksomheder	har	ikke	på	forhånd	

fastlagt	en	konkurrencebegrænsende	aftale.		

 
280	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	kapitel	7.	
281	For	eksempel	Ezrachi	og	Stuckes	scenarier	“Messenger”	og	“Hub	and	Spoke”.	
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Når	virksomhederne	implementerer	parallelle	prisalgoritmer,	vil	de	vide,	uafhængigt	af	hinanden,	og	

således	uden	en	eksplicit	aftale,	at	en	dominerende	strategi	vil	være	at	følge	konkurrentens	prisstignin-

ger.282	 Derfor	 er	 prisalgoritmeres	 parallelle	 adfærd	 som	 udgangspunkt	 ikke	 omfattet	 af	 forbuddet	 i	

TEUF	art.	 101,	 stk.	 1.	 Implementeringen	af	prisalgoritmerne	kan	dog	muligvis	have	konkurrencebe-

grænsende	virkninger	på	markedet.	Virkningerne	af	prisalgoritmerne	på	markedskarakteristikane	vil	

derfor	blive	vurderet	i	en	juridisk	kontekst,	idet	det	blandt	andet	er	angivet	i	Retningslinjerne,	at	disse	

hovedsageligt	bygger	på	retlige	og	økonomiske	kriterier,	og	at	de	økonomiske	kriterier,	er	et	nøgleele-

ment	i	vurderingen	af	en	horisontal	samarbejdsaftales	sandsynlige	virkninger	på	markedet.283		

For	at	en	adfærd	er	omfattet	af	TEUF	art.	101,	stk.	1,	må	der	foreligge	en	aftale	mellem	virksomheder,	

vedtagelser	indenfor	en	sammenslutning	af	virksomheder	eller	en	samordnet	praksis.	Da	brugen	af	pris-

algoritmer	 i	Predictable	 Agent	 scenariet	 ikke	 indebærer	 nogen	 faktisk	 aftale	 eller	 vedtagelse,	 bliver	

spørgsmålet,	hvorvidt	dette	scenarie	kan	blive	omfattet	af	begrebet	”samordnet	praksis”.	Derfor	er	ud-

gangspunktet	 for	den	konkurrenceretlige	analyse,	en	formodning	om,	at	der	er	konkurrencebegræn-

sende	virkninger	ved	anvendelse	af	parallelle	prisalgoritmer,	som	muligvis	kan	omfattes	af	TEUF	art.	

101.		

	

6.2	Prisalgoritmer	parallel	adfærd	eller	samordnet	praksis?	

Følgende	afsnit	har	til	formål	at	vurdere,	om	prisalgoritmernes	parallelle	adfærd	er	omfattet	af	forbud-

det	mod	konkurrencebegrænsende	aftaler	i	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Analysegrundlaget	i	nærværende	af-

snit	er	beskrevet	i	kapitel	5,	som	indeholder	en	vurdering	af,	hvad	henholdsvis	begreberne	samordnet	

praksis	og	stiltiende	samarbejde	samt	parallel	adfærd	indeholder.	For	at	blive	omfattet	af	anvendelses-

området	for	TEUF	art.	101,	stk.	1,	må	der	foreligge	en	aftale	mellem	virksomheder,	vedtagelser	inden	

for	en	sammenslutning	af	virksomheder	eller	en	samordnet	praksis.	Da	brugen	af	prisalgoritmer	i	Pre-

dictable	Agent	scenariet	ikke	indebærer	nogen	fysisk	aftale	eller	vedtagelse,	bliver	spørgsmålet,	hvor-

vidt	dette	scenarie	kan	blive	omfattet	af	begrebet	samordnet	praksis.	

Analysen	søger	at	vise,	at	prisalgoritmers	parallelle	adfærd	på	markedet,	til	dels	har	samme	virkning	

som	samordnet	praksis	–	også	selvom	der	har	været	kontakt	eller	en	direkte	udveksling	af	information	

mellem	konkurrenterne.		

 
282	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	65.	
283	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	s.	4,	pkt.	5.		
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Ved	vurderingen	af	hvorvidt	en	adfærd	kan	opfattes	som	samordnet	praksis,	er	det	blandt	andet	infor-

mationsudveksling,	der	kan	beskues.	Udveksling	af	 information	mellem	konkurrenter	kan	bruges	 til	

kunstigt	at	øge	gennemsigtigheden	på	markedet	med	den	konsekvens,	at	der	mellem	konkurrenter	kan	

skabes	en	gensidig	forståelse	af	deres	fælles	adfærd,	hvorefter	konkurrenterne	koordinerer	deres	op-

førsel	i	overensstemmelse	hermed.	Baggrunden	for	at	inddrage	informationsudveksling	som	en	del	af	

afhandlingens	analyse	er	således	tesen	om,	at	anvendelsen	af	prisalgoritmer	kan	have	samme	effekter	

som	ved	virksomhedernes	udveksling	af	information,	hvilket	vil	blive	beskrevet	nærmere	i	afsnit	6.2.2.1,	

om	karakteristikaene	ved	informationsudveksling.	

Afsnit	6.2.1	vil	indeholde	en	analyse	af	informationsudveksling	i	relation	til	TEUF	art.	101.	Her	vil	det	

blive	vurderet,	hvornår	der	er	tale	om	samordnet	praksis,	samt	hvordan	informationsudveksling	mel-

lem	konkurrenter	har	indflydelse	på	markedet.	Dernæst	vil	afsnit	6.2.2	diskutere	informationsudveks-

ling	i	relation	til	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet.	Det	vil	i	afsnittet	blive	diskuteret,	hvorvidt	

der	sker	informationsudveksling	mellem	prisalgoritmerne	på	markedet.	I	forbindelse	hermed	vil	karak-

teristika	for	informationsudveksling	blive	vurderet	samt	sammenlignet	med	prisalgoritmernes	effekter	

på	markedet.	

	

6.2.1	Informationsudveksling	under	TEUF	art.	101	

EU-Domstolen	har	i	en	række	sager	fastlagt,	hvordan	kommunikation	og	udveksling	af	information	mel-

lem	konkurrenter	kan	føre	til	konkurrencebegrænsende	adfærd.	I	1998	afsagde	EU-Domstolen	dom	i	

John	Deere-sagen284,	i	hvilken	informationsudvekslings	rolle	i	forbindelse	med	vurdering	af	konkurren-

cebegrænsende	adfærd	blev	beskrevet.	Retten	afsagde	dom	i	sagen	i	1994,	og	her	fandt	Retten:	

”…	at	under	hensyn	til	dens	regelmæssige	og	systematiske	karakter	gør	udvekslingen	af	oplysninger	

det	så	meget	mere	muligt	for	en	given	markedsdeltager,	når	henses	til	det	relevante	markeds	ka-

rakter,	således	som	denne	er	blevet	belyst	ovenfor,	at	forudsige,	hvorledes	konkurrenterne	vil	for-

holde	sig,	således	at	usikkerhedsgraden	med	hensyn	til	markedsvilkårene	svækkes	eller	ophæves,	

hvilken	usikkerhed	ville	have	hersket,	såfremt	der	ikke	var	sket	en	udveksling	af	oplysninger.”285		

Retten	fandt,	at	transparens	både	har	konkurrencefremmende	og	konkurrencebegrænsende	effekter.	

Transparens	vil	være	mindre	problematisk,	når	der	er	usikkerhed	omkring	konkurrenternes	adfærd	på	

markedet,	men	mere	problematisk	på	stærkt	koncentrerede	oligopolistiske	markeder,	hvor	gennemsig-

tighed	muligvis	fjerner	al	usikkerhed	omkring	konkurrenternes	adfærd.	Udvekslingen	af	 information	

 
284	Sag	C-7/95	P	John	Deere.	
285	Sag	T-35/92	John	Deere,	præmis	81.	
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mellem	konkurrenter	kan	således	reducere	den	strategiske	usikkerhed	på	koncentrerede	oligopolisti-

ske	markeder.	Især	situationer,	hvor	udvekslingen	af	information	vil	kunne	give	virksomhederne	kend-

skab	til	konkurrenternes	markedsstrategier,	vil	det	være	et	problem.286		

Dette	budskab	om,	at	udvekslingen	af	information	er	uforenelig	med	konkurrenceretten,	hvis	den	fører	

til	reduceret	usikkerhed,	blev	gentaget	af	EU-Domstolen	i	T-Mobile-sagen.287	Her	fastlagde	EU-Domsto-

len,	at	udveksling	af	oplysninger	mellem	konkurrenter	kan	være	konkurrencebegrænsende,	når	det	kan	

fjerne	usikkerhedsmomenter	med	hensyn	til	tidspunktet	for,	omfanget	af	og	fremgangsmåden	i	forbin-

delse	med	den	tilpasning,	der	skal	foretages	af	den	berørte	virksomhed.288	

Hvornår	informationsudveksling	mellem	konkurrenter	på	markedet	kan	føre	til	samordnet	praksis	blev	

ligeledes	demonstreret	i	sagen	Wood	Pulp289	afsagt	af	EU-Domstolen.	I	denne	sag	besluttede	EU-Dom-

stolen,	at	virksomheder	kunne	udveksle	information,	der	er	kendt	for	offentligheden,	med	deres	kon-

kurrenter,	så	længe	der	ikke	er	involveret	kommercielt	følsomme	data.290	

Den	konkurrencemæssige	vurdering	af,	hvornår	informationsudveksling	er	sket,	beskrives	i	Kommissi-

onens	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	Traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	funktionsmåde	

på	horisontale	samarbejdsaftaler	(Retningslinjerne):		

”Informationsudveksling	kan	ske	under	forskellige	former,	nemlig	for	det	første	gennem	konkur-

renters	direkte	og	fælles	dataanvendelse,	og	for	det	andet	indirekte	gennem	et	fælles	agentur	(f.eks.	

brancheforening),	via	tredjemand,	såsom	et	markedsforskningsinstitut,	eller	gennem	parternes	le-

verandører	eller	gennem	detailhandlere.”291	

Dette	indebærer,	at	det	ikke	blot	er	direkte	informationsudveksling	mellem	konkurrenter	på	et	marked,	

men	at	informationsudveksling	ligeledes	kan	ske	indirekte,	gennem	forskellige	former	for	kanaler.	I	Ret-

ningslinjerne	bliver	det	adresseret,	at	en	øget	markedsgennemsigtighed,	vil	øge	sandsynligheden	for	

hemmelig	samordning,	da	informationsudvekslingen	på	et	sådant	marked,	vil	lette	tilgangen	til	at	opnå	

en	fælles	forståelse	af	markedet.292	Retningslinjerne	gør	det	imidlertid	klart,	at	det	skal	være	muligt	for	

virksomheder	at	tilpasse	sig	givne	informationer	om	konkurrenternes	forventede	eller	eksisterende	ad-

færd,	for	eksempel	i	tilfælde	hvor	informationsudvekslingen	ikke	har	til	formål	eller	til	følge	at	skade	

 
286	Sag	T-35/92	John	Deere,	præmis	51.	
287	Sag	C-8/08	T-Mobile.	
288	Sag	C-8/08	T-Mobile,	præmis	41.	
289	Forenede	sager	C-89/85	Wood	Pulp.	
290	Forenede	sager	C-89/85	Wood	Pulp,	præmis	59-65.	
291	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	55.	
292	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	65.	
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konkurrencen	 på	 markedet.293	 Virksomheder	 har	 således	 mulighed	 for	 at	 tilpasse	 sig	 markedet	 og	

handle	strategisk,	så	længe	det	ikke	udgør	en	konkurrencebegrænsning.	Dette	udelukker	derfor	enhver	

direkte	eller	indirekte	kontakt	mellem	konkurrenter,	der	har	til	formål	eller	følge,	faktisk	eller	potenti-

elt,	at	påvirke	konkurrenters	adfærd	på	markedet	eller	at	oplyse	en	sådan	konkurrent	om,	hvilken	ad-

færd	de	selv	har	besluttet	eller	overvejer	at	udøve,	for	derved	at	lette	den	hemmelige	samordning	på	

markedet.294	

	

6.2.2	Informationsudveksling	i	relation	til	prisalgoritmer		

Følgende	afsnit	vil	indledningsvist	indeholde	en	diskussion	af,	hvorvidt	der	kan	anses	for	at	ske	infor-

mationsudveksling	mellem	 prisalgoritmerne	 i	Predictable	 Agent	 scenariet.	 Dernæst	 vil	 effekterne	 af	

prisalgoritmerne	under	dette	scenarie	blive	sat	i	relation	til	de	karakteristika,	der	er	ved	informations-

udveksling,	for	at	vurdere	i	hvilket	omfang	prisalgoritmernes	parallelle	adfærd	har	samme	effekter	på	

markedet	som	ved	informationsudveksling	under	samordnet	praksis.	

Eksklusiv	informationsudveksling	mellem	konkurrenter	kan	føre	til	konkurrencebegrænsninger.	Dette	

må	forstås	i	lyset	af,	at	ikke	alle	på	markedet	deltager	i	en	sådan	udveksling.	Herunder	er	det	udvekslin-

gen	af	følsomme	oplysninger,	der	medfører	betydelige	ulemper	for	konkurrenter,	som	ikke	er	en	del	af	

denne	udvekslingsordning.295	I	perspektivet	til	prisalgoritmer	kan	der	stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	

der	finder	en	eksklusiv	udveksling	af	information	sted,	når	virksomheder	uden	prisalgoritmer	ikke	kan	

deltage?	

Informationsudveksling	mellem	konkurrenter	kræver	en	form	for	kommunikation	mellem	de	involve-

rede	parter,	enten	direkte	eller	 indirekte.	Det	blev	 ligeledes	 i	sagen	Zuchner	mod	Bayerische	Vereins-

bank296	fastslået	af	EU-Domstolen,	at	kommunikation	–	direkte	eller	indirekte	–	er	central	for	afgørelsen	

af,	om	virksomheders	adfærd	skal	betragtes	som	samordnet	praksis	eller	blot	som	intelligente	markeds-

reaktioner.297	Da	TEUF	art.	101,	stk.	1,	ikke	fratager	virksomheder	muligheden	for	at	agere	intelligent	

med	hensyn	til,	hvordan	deres	konkurrenter	agerer,	vil	kommunikation	være	vigtig	for	vurderingen	af,	

 
293	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	65.	
294	Forenede	sager	40/73	mfl.	Suiker	Unie,	præmis	173	ff.	
295	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	70.	
296	Sag	C-172/80	Züchner	mod	Bayerische	Vereinsbank.	
297	Sag	C-172/80	Züchner	mod	Bayerische	Vereinsbank,	præmis	22.	
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hvorvidt	der	er	tale	om	samordnet	praksis	eller	blot	stiltiende	koordinering,	der	som	udgangspunkt	ikke	

er	omfattet	af	TEUF	art.	101.298	

Virksomhedernes	prisalgoritmer	vil	studere	mønstre	i	konkurrenternes	prisfastsættelse	og	markedsfø-

ring,	og	foretage	”predictable	analytics”.299	Metoden	kan	dermed	anvendes	til	at	forudsige,	hvad	der	vil	

ske	i	virksomheden	måneder,	uger,	dage	eller	timer	i	forvejen.	Prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	sce-

nariet	kommunikerer	derfor	ikke	eksplicit	med	konkurrenternes	prisalgoritmer,	hvorfor	der	ikke	er	tale	

om	kommunikation	og	informationsudveksling	i	traditionel	forstand.		

På	trods	af,	at	prisalgoritmerne	ikke	udveksler	information	i	traditionel	forstand,	kan	der	alligevel	dra-

ges	paralleller	mellem	de	virkninger,	 informationsudveksling	har	på	markedet,	samt	virkningerne	af	

implementeringen	af	prisalgoritmer.	Det	er	som	beskrevet	i	Wood	Pulp-sagen	muligt	for	erhvervsdri-

vende	at	udveksle	information,	der	er	frit	tilgængeligt	på	markedet	og	kendt	af	offentligheden,	så	længe	

det	ikke	involverer	kommercielt	følsomme	oplysninger.300	Det	er	dog	ud	fra	betragtningen	af,	at	prisal-

goritmerne,	selvom	de	kun	indhenter	offentlige	tilgængelige	oplysninger,	med	deres	mulighed	for	”pre-

dictable	analytics”,	langt	bedre	og	mere	effektivt	kan	anvende	den	tilgængelige	information,	hvilket	der-

med	kan	have	konkurrencebegrænsende	virkninger.		

I	de	 tilfælde,	hvor	hele	 industrien	udelukkende	anvender	parallelle	prisalgoritmer,	vil	det	 føre	 til,	at	

markedet	bliver	mere	transparent.301	Jo	mere	transparent	at	markedet	er,	des	nemmere	bliver	det	for	

virksomhederne	at	monitorere	konkurrenterne,	hvilket	giver	større	mulighed	for	at	komme	til	en	gen-

sidig	forståelse	af,	at	den	fælles	pris	skal	forøges.302	Den	strategiske	usikkerhed	på	markedet	reduceres	

som	et	resultat	heraf.	

Sammenholdes	dette	med	almindelig	informationsudveksling,	ses	det	også	at	udveksling	af	information	

mellem	 konkurrenter	 øger	markedets	 gennemsigtighed	 og	 reducerer	 den	 strategiske	 usikkerhed.303	

Retningslinjerne	henviser	til	specifikke	bekymringer	vedrørende	den	øgede	gennemsigtighed	grundet	

udveksling	af	information	mellem	konkurrenter,	hvilket	fører	til	tilstrækkelig	gennemsigtighed	og	sta-

 
298	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	note	from	the	European	Union.	DAF/COMP/WD(2017)12,	pkt.	22.	
299	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	61.	
300	Forenede	sager	C-89/85	Wood	Pulp,	præmis	59-65.	
301	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	61.	
302	Jones	&	Sufrin	(2016),	s.	655.	
303	Se	afhandlingens	afsnit	4.3.1.	
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bilitet	på	markedet	til,	at	virksomhederne	på	det	pågældende	marked	er	i	stand	til	at	opretholde	kon-

kurrencebegrænsende	adfærd.304	Disse	negative	konsekvenser	ved	udveksling	af	information,	har	lig-

heder	med	de	konsekvenser,	parallelle	prisalgoritmer	har	for	markedsforholdene.		

Kommissionen	fastslår	i	Retningslinjerne	vigtigheden	af	at	vurdere	informationsudvekslingens	konkur-

rencebegrænsende	virkninger.305	Det	bliver	i	denne	forbindelse	fastslået,	at:		

”Det	er	vigtigt	at	vurdere	informationsudvekslingens	konkurrencebegrænsende	virkninger	både	på	

grundlag	af	de	oprindelige	markedsforhold	og	på	grundlag	af,	hvordan	informationsudvekslingen	

ændrer	disse	forhold.”306	

Således	skal	den	pågældende	ordnings	karakteristika	vurderes,	og	det	vil	i	denne	forbindelse	være	nød-

vendigt	at	undersøge	blandt	andet	hyppigheden	af	informationsudvekslingen,	typen	af	oplysninger,	der	

udveksles,	mv.	Dette	er	i	betragtning	af,	at	informationsudvekslingen	kan	øge	stabiliteten	på	markedet,	

hvilket	muliggør	samordnet	praksis.	

	

6.2.2.1	Informationsudveksling	karakteristika	

Følgende	afsnit	har	til	formål	at	diskutere	de	relevante	karakteristika	for	informationsudveksling	som	

nævnt	i	Retningslinjerne,	samt	sætte	disse	i	relation	til	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet.	

Det	vil	i	denne	forbindelse	blive	vurderet,	hvilken	effekt	prisalgoritmer	har	på	de	forskellige	karakteri-

stika.	Informationsudvekslingens	indflydelse	på	konkurrencen	afhænger	ikke	blot	af	de	oprindelige	ka-

rakteristika	ved	det	marked,	hvor	udvekslingen	finder	sted,	såsom	koncentration,	gennemsigtighed,	sta-

bilitet,	kompleksitet	osv.,	men	også	af,	hvordan	den	type	oplysninger,	der	udveksles,	kan	ændre	disse	

karakteristika.307	

	

6.2.2.1.1	Offentlighed	

Oplysninger	der	er	offentlige,	vil	normalt	ikke	udgøre	en	overtrædelse	af	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Offentlige	

oplysninger	kan	for	eksempel	være	oplysninger,	der	er	tilgængelige	på	de	pågældende	virksomheders	

 
304	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	78.	
305	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	75.	
306	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	76.	
307	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	77.	
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hjemmesider.308	For	at	oplysninger	kan	anses	som	værende	offentlige,	skal	oplysningerne	være	let	til-

gængelige	 for	alle	konkurrenter	og	kunder.309	Det	anføres	dog,	at	selvom	oplysningerne	er	offentligt	

tilgængelige,	kan	udveksling	af	supplerende	oplysninger	begrænse	konkurrencen,	hvis	det	mindsker	

den	strategiske	usikkerhed	på	markedet	yderligere.310		

Det	er	i	afhandlingen	forudsat,	at	der	ikke	er	indgået	en	eksplicit	konkurrencebegrænsende	aftale	mel-

lem	virksomhederne,	der	benytter	sig	af	prisalgoritmerne.	Det	er	således	alene	offentlige	oplysninger,	

der	anvendes	i	algoritmernes	fastsættelse	af	prisstrategien.	Netop	disse	offentlige	oplysninger,	har	imid-

lertid	stor	indflydelse	på	gennemsigtigheden	af	markedet.	Når	gennemsigtigheden	på	markedet	øges,	

vil	sandsynligheden	for	at	koordineret	adfærd,	herunder	parallel	adfærd,	kan	opstå	på	markedet,	sam-

tidig	også	øges.		

Hvis	oplysningerne	stilles	til	rådighed	for	samtlige	konkurrenter	og	kunder	på	lige	fod,	vil	der	være	tale	

om	en	offentlig	informationsudveksling.	Dette	kan	mindske	sandsynligheden	for	stiltiende	koordinering	

på	markedet,	hvis	konkurrenter	der	ikke	deltager	i	samordningen,	potentielle	konkurrenter	og	kunder	

er	i	stand	til	at	imødegå	de	potentielle	konkurrencebegrænsende	virkninger.311	Set	i	relation	til	prisal-

goritmer,	vil	informationerne,	herunder	priserne,	være	offentligt	tilgængelige.	Det	vil	dog	kun	være	virk-

somheder	med	 tilsvarende	 prisalgoritmer,	 der	 har	mulighed	 for	 at	 behandle	 informationerne	 i	 det	

samme	store	omfang.	Prisalgoritmerne	vil	behandle	de	offentlige	oplysninger	mere	komplekst,	hurti-

gere	og	på	en	mere	nøjagtig	måde,	end	mennesker	kan.	Dertil	kommer,	at	prisalgoritmer	kan	indsamle	

mange	flere	oplysninger	end	den	menneskelige	prisfastsætter.	

	

6.2.2.1.2	Strategiske	oplysninger	

En	anden	af	de	karakteristika,	der	nævnes	i	Retningslinjerne,	er	hvorvidt	informationerne	kan	vurderes	

at	være	strategiske	oplysninger.	Der	er	ifølge	Kommissionen	større	sandsynlighed	for,	at	udveksling	af	

strategiske	oplysninger	mellem	konkurrenter,	det	vil	sige	oplysninger,	der	mindsker	den	strategiske	

usikkerhed	på	markedet,	er	omfattet	af	TEUF	art.	101,	end	andre	typer	informationsudveksling.312	An-

 
308	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	92	
309	Få	søgeomkostninger	forbundet	med	indsamlingen	af	oplysningerne.	
310	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	93.	
311	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	94.	
312	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	86.	
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vendes	 strategiske	oplysninger	 i	 fællesskab,	 kan	det	medføre	konkurrencebegrænsninger,	hvis	virk-

somhedernes	mulighed	til	at	træffe	selvstændige	beslutninger	mindskes	på	baggrund	af	et	svagt	incita-

ment	til	at	konkurrere.313	Det	anføres	i	Retningslinjerne,	at	udveksling	af	strategiske	oplysninger	mellem	

konkurrenter	skal	betragtes	som	samordning,	fordi	den	gør	konkurrenternes	adfærd	på	markedet	min-

dre	uafhængig	og	mindsker	deres	incitament	til	at	konkurrere.314		

Strategiske	oplysninger	kan	vedrøre	priser,	kundefortegnelser,	produktionsomkostninger,	mængder,	

omsætning,	afsætning,	kapacitet,	kvalitet,	markedsføringsplaner,	risici,	investeringer,	teknologier,	F&U-

programmer	og	–resultater	mv.315	Det	er	især	fremtidige	priser,	der	vurderes	at	være	konkurrencebe-

grænsende.	Dog	har	det	i	relation	til	prisalgoritmer	en	underordnet	betydning,	da	prisalgoritmerne	re-

agerer	straks	på	en	hvilken	som	helst	prisændring.		

De	strategiske	oplysninger	 tager	 form	som	det	samme,	 for	både	de	menneskelige	prisfastsættere	og	

prisalgoritmerne.	Dermed	er	det	de	samme	oplysninger,	herunder	priser,	der	udveksles.	Det	anføres	

dog	ligeledes	i	Retningslinjerne,	at	oplysningernes	strategiske	nyttighed	afhænger	af,	oplysningernes	

sammensætning	og	alder,	samt	under	hvilke	markedsforhold	og	hvor	hyppigt	de	udveksles.316	

Som	beskrevet	i	afsnit	6.1,	ændrer	parallelle	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	markedsfor-

holdene,	ved	blandt	andet	at	gøre	markedet	mere	transparent	samt	øge	hyppigheden	af	transaktioner.	

Der	kan	således	argumenteres	for,	at	brugen	af	prisalgoritmerne	har	en	effekt	på	den	måde,	strategiske	

oplysninger	bliver	udvekslet	på	i	forhold	til	den	måde,	hvorpå	der	bliver	udvekslet	information	mellem	

mennesker.	Ved	at	øge	gennemsigtigheden	på	markedet	kan	udvekslingen	af	strategiske	oplysninger	

altså	lette	samordnet	praksis	og	få	konkurrencebegrænsende	virkninger.317	Derfor	må	det	vurderes,	at	

implementeringen	af	prisalgoritmer	hovedsageligt	har	betydning	i	forhold	til	udveksling	af	priser.	

	

6.2.2.1.3	Markedsdækning	

Markedsdækning	 har	 ligeledes	 indflydelse	 på	 informationsudvekslingen.	 Informationsudveksling	 vil	

kun	have	en	konkurrencebegrænsende	virkning,	hvis	de	involverede	parter	har	en	tilstrækkelig	stor	del	

 
313	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	86.	
314	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	61.	
315	Fejø	&	Ølykke	(2014),	s.	55.	
316	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	86.	
317	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	65.	
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af	det	pågældende	relevante	marked.318	De	øvrige	virksomheder,	der	ikke	deltager	i	 informationsud-

vekslingsordningen,	vil	kunne	imødegå	den	konkurrenceskadelige	adfærd,	ved	at	true	den	hemmelige	

samordnings	eksterne	stabilitet,	for	eksempel	ved	at	fastsætte	priserne	til	under	det	samordnede	pris-

niveau.	Dertil	nævnes	det	 i	Retningslinjerne,	at	”en	tilstrækkelig	stor	del	af	markedet”,	 ikke	defineres	

abstrakt,	men	af	de	forhold,	der	gør	sig	gældende	i	hver	enkelte	sag,	og	af	den	pågældende	type	infor-

mationsudveksling.319		

Som	det	tidligere	er	anført,	øger	prisalgoritmer	stabiliteten	på	markedet.	Øget	stabilitet	kan	indebære,	

at	det	er	lettere	at	opretholde	parallel	adfærd	mellem	flere	konkurrenter	ad	gangen,	i	modsætning	til	

menneskelig	parallel	adfærd.	Dette	kan	medføre,	at	såfremt	der	er	flere	virksomheder	på	et	marked,	der	

implementerer	den	samme	form	for	prisalgoritme,	så	vil	disse	algoritmer	snakke	sammen	på	en	måde,	

således	at	der	er	flere	virksomheder	uafhængig	af	størrelse,	som	kan	opretholde	den	parallelle	adfærd	

samtidig.	Dette	øger	derfor	markedsdækningen	i	forhold	til,	hvis	det	alene	var	et	fåtal	af	virksomheder,	

der	udførte	den	parallelle	adfærd.		

	

6.2.2.1.4	Samlede	eller	individualiserede	oplysninger	

Hvorvidt	det	er	samlede	eller	individualiserede	oplysninger,	der	udveksles,	har	ligeledes	stor	betydning	

for	vurderingen	af	informationsudveksling.	Ved	udveksling	af	samlede	oplysninger,	kan	det	være	svært	

at	genkende	den	enkelte	virksomheds	oplysninger,	og	en	udveksling	af	sådanne	oplysninger	vil	derfor	i	

langt	mindre	grad	have	en	konkurrencebegrænsende	virkning.320	Den	samlede	data	der	udveksles,	kan	

dog	i	visse	tilfælde	give	anledning	til	restriktive	virkninger	for	konkurrencen.321	I	Predictable	Agent	sce-

nariet	er	udgangspunktet,	at	det	er	priser	der	udveksles	som	led	 i	det	digitale	transparente	marked,	

hvorfor	oplysningens	karakter	her	anses	for	at	være	underordnet.	

	

 
318	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	87.	
319	Når	informationsudveksling	finder	sted	i	en	horisontal	samarbejdsaftale	vil	en	markedsdækning	under	tærsk-
lerne,	den	relevante	gruppefritagelsesforordning	eller	de	minimis-meddelelsen	 for	den	pågældende	aftaletype,	
normalt	ikke	være	stor	nok	til,	at	informationsudvekslingen	kan	få	konkurrencebegrænsende	virkninger.	
320	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	89.	
321	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	89.	
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6.2.2.1.5	Oplysningens	alder	

Oplysningens	alder	kan	også	have	en	betydning	for	vurderingen	af	informationsudvekslingens	lovlighed.	

I	Retningslinjerne	fastslås	det,	at	det	er	usandsynligt,	at	hemmelig	samordning	vil	være	gældende,	hvis	

virksomhederne	udveksler	oplysninger	om	tidligere	forhold.	Dette	er	begrundet	i,	at	udvekslingen	af	

oplysninger	om	tidligere	forhold	ikke	giver	et	billede	af	konkurrenternes	fremtidige	adfærd	eller	skaber	

en	forståelse	for	markedet.322	Derudover	vil	oplysninger,	der	er	ældre,	have	en	mindre	nyttig	værdi,	især	

når	det	gælder	om	at	afsløre	afvigelser	i	tide,	og	dermed	som	en	troværdig	trussel	om	hurtig	gengæl-

delse.	Der	findes	ingen	på	forhånd	fastsat	tærskel	for,	hvornår	oplysningerne	vedrører	tidligere	forhold,	

sådan	at	de	er	tilstrækkelig	gamle	til	ikke	at	udgøre	en	risiko	for	konkurrencen.323		

Sættes	dette	i	relation	til	prisalgoritmer,	bemærkes	det,	at	den	måde	hvorpå	oplysninger	indsamles	og	

deles	i	forbindelse	med	anvendelsen	af	prisalgoritmer,	vil	være	i	realtid.	Dette	medfører,	at	de	oplysnin-

ger,	som	udveksles	ved	brugen	af	prisalgoritmer	i	mange	tilfælde,	vil	være	helt	nye	oplysninger.	Om	ikke	

andet	er	det	under	alle	omstændigheder	både	hurtigere	og	nemmere	at	dele	information	i	realtid	med	

konkurrenter	på	markedet.	Virksomheder	vil	derudover	sandsynligvis	anvende	historiske	prisdata	ved	

programmering	af	algoritmen.324	

	

6.2.2.1.6	Informationsudvekslingens	hyppighed	

I	forlængelse	af	ovenstående	sætter	Retningslinjerne	fokus	på	informationsudvekslingens	hyppighed.	Her	

slås	det	fast,	at	det	gøres	lettere	at	skabe	en	fælles	forståelse	af	et	marked	mellem	to	konkurrenter,	hvis	

der	sker	hyppig	informationsudveksling,	hvormed	risikoen	samtidig	øges	for	hemmelig	samordning.325	

Det	er	tidligere	i	afhandlingen	blevet	diskuteret,	hvilken	indflydelse	prisalgoritmer	har	på	frekvensen	af	

transaktioner	på	et	marked.	Det	blev	i	denne	forbindelse	fastslået,	at	fremkomsten	af	prisalgoritmer,	

har	øget	hastigheden,	hvormed	virksomheder	kan	træffe	forretningsbeslutninger.326	Virksomhedernes	

algoritmer	kan	således	tilgå	og	tilpasse	priser	inden	for	millisekunder,	selv	for	bestemte	personer	på	

 
322	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	90	
323	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	90	
324	Ezrachi	&	Stucke	(2017),	s.	14.	
325	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	91	
326	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	47.	
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bestemte	tidspunkter	og	på	tusindvis	af	produkter.327	Dette	kan	være	med	til	at	øge	informationsud-

vekslingens	hyppighed	set	i	relation	til	menneskelig	interaktion.		

I	John	Deere-sagen	er	det	anført,	at	det	ved	en	ordning,	hvor	oplysningernes	hyppighed	og	systematiske	

karakter,	bliver	muligt	for	den	enkelte	erhvervsdrivende,	mere	præcist	at	forudsige	sine	konkurrenters	

adfærd,	idet	den	grad	af	usikkerhed,	der	knyttes	til	markedets	funktion,	og	som	vil	have	forlagt	uden	

informationsudveksling,	mindskes	eller	fjernes	helt.328	

	

6.2.3	Opsummering		

I	betragtningen	af	informationsudvekslingens	karakteristika	fremsat	i	Retningslinjerne,	sammenholdt	

med	prisalgoritmernes	parallelle	adfærd,	må	det	være	af	stor	betydning,	hvor	nært	beslægtede	de	er.	

Konkurrencen	på	markedet	afhænger	således	af	informationsudvekslingens	påvirkning	på	disse	karak-

teristika.	Prisalgoritmernes	påvirkning	på	disse	karakteristika,	er	vurderet	til	at	have	samme	effekt	som	

det	ses	ved	traditionel	informationsudveksling.	Herunder	fremhæves	karakteristika	som:	offentlige	op-

lysninger,	markedsdækning,	informationsudvekslingens	hyppighed	samt	oplysningens	alder.	

Således	må	der	under	disse	karakteristika	yderligere	fremhæves	den	forskel,	der	er	mellem	den	men-

neskelige	prisfastsætter	og	den	algoritmiske	prisfastsætter.	På	trods	af	at	der	ikke	sker	en	direkte	infor-

mationsudveksling	mellem	prisalgoritmerne	i	traditionel	forstand,	får	vilkårene	på	markedet	samt	al-

goritmernes	adfærd	en	stor	indflydelse	på	markedsvilkårene	og	dermed	konkurrencen.	Usikkerheden	

på	markedet	reduceres	ved	bevidst	parallel	adfærd	foretaget	af	prisalgoritmerne.	 I	Wood	Pulp-sagen	

fremgår	det,	at	en	mindskelse	af	usikkerheden	på	et	marked,	dog	ikke	er	tilstrækkeligt	til	at	en	informa-

tionsudvekslingsordning	kan	antages	at	begrænse	konkurrencen.329	Dette	skal	blandt	andet	forstås	ud	

fra	betragtningen	af,	at	grundtanken	bag	traktatens	konkurrencebestemmelser,	at	enhver	erhvervsdri-

vende	uafhængigt	skal	tage	stilling	til	den	politik,	han	vil	føre	på	det	fælles	marked.330		

	

6.3	Juridisk	delkonklusion	

Afhandlingens	juridiske	del	har	haft	til	formål	at	vurdere,	hvordan	de	parallelle	prisalgoritmer	i	Pretic-

table	Agent	scenariet	skal	analyseres	under	TEUF	art.	101.	Indledningsvist	i	kapitel	5	blev	TEUF	art.	101,	

stk.	1,	introduceret.	Det	blev	vurderet,	at	for	at	en	adfærd	er	ulovlig	i	henhold	til	TEUF	art.	101,	skal	der	

 
327	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	62.	
328	Sag	T-35/92	John	Deere,	præmis	52.	
329	Forenede	sager	C-89/85	Wood	Pulp,	præmis	64.	
330	Forenede	sager	C-89/85	Wood	Pulp,	præmis	63.	
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være	tale	om	1)	en	aftale	mellem	virksomheder	eller	vedtagelser	inden	for	en	sammenslutning	af	virk-

somheder	eller	om	samordnet	praksis,	der	2)	kan	påvirke	samhandlen	mellem	medlemsstater,	og	som	

3)	udgør	en	konkurrencebegrænsning	inden	for	det	indre	marked.	

Begrebet	samordnet	praksis	blev	derefter	vurderet,	særligt	med	henblik	på	en	analyse	af	grænsefladen	

mellem	samordnet	praksis	og	parallel	adfærd.	Det	blev	vurderet,	at	enhver	erhvervsdrivende	skal	tage	

stilling	til	den	politik,	den	pågældende	vil	føre	på	markedet.	Enhver	direkte	eller	indirekte	kontakt	mel-

lem	erhvervsdrivende,	som	har	til	formål	eller	til	følge	enten	at	påvirke	en	aktuel	eller	mulig	konkur-

rents	markedsadfærd,	eller	at	 informere	end	sådan	konkurrent	om	den	markedsadfærd,	den	pågæl-

dende	erhvervsdrivende	selv	har	besluttet	sig	 for	–	eller	overvejer	–	selv	at	 følge,	er	derfor	ulovlig	 i	

medfør	af	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Virksomhederne	har	således	mulighed	for	at	tilpasse	sig	markedsforhol-

dene,	så	længe	der	ikke	sker	kommunikation	eller	ulovlig	udveksling	af	information	mellem	parterne.	

Ovenstående	blev	efterfulgt	af	en	analyse	af	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	i	relation	til	

TEUF	art.	101.	Algoritmerne	i	dette	scenarie	er	programmeret	til	at	overvåge	konkurrenternes	prisstig-

ninger	og	følge	disse,	når	det	er	forsvarligt,	og	samtidig	er	den	programmeret	til	at	profitmaksimere.	

Prisalgoritmerne	i	vil	agere	ensidigt,	og	de	konkurrerende	virksomheder	har	ikke	på	forhånd	fastlagt	en	

konkurrencebegrænsende	aftale.	Det	skulle	derfor	vurderes,	hvorvidt	prisalgoritmernes	parallelle	ad-

færd	på	markedet	har	samme	virkning	som	samordnet	praksis	–	også	selvom	der	ikke	har	været	kontakt	

mellem	konkurrenterne.		

Ved	vurdering	af,	hvorvidt	adfærden	kunne	opfattes	som	samordnet	praksis,	blev	informationsudveks-

ling	diskuteret.	Baggrunden	 for	 inddragelsen	af	 informationsudveksling	som	en	del	af	afhandlingens	

analyse	var	således	tesen	om,	at	anvendelsen	af	prisalgoritmer	kan	have	samme	effekter	som	ved	virk-

somhedernes	udveksling	af	information.	Prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	øger	transpa-

rensen	og	mindsker	den	strategiske	usikkerhed	på	markedet,	hvilket	blev	sammenholdt	med	almindelig	

informationsudveksling,	som	også	det	øger	markedets	gennemsigtighed	samtidig	med,	at	den	strategi-

ske	usikkerhed	bliver	reduceret.	

I	forlængelse	heraf	blev	karakteristikane	ved	informationsudveksling,	som	de	er	fremsat	i	Retningslin-

jerne,	behandlet	for	at	vurdere,	hvordan	algoritmerne	påvirker	disse.	Prisalgoritmerne	har	således	en	

indflydelse	på	flere	af	karakteristikaene,	og	flere	af	dem	i	en	sådan	grad,	at	de	må	siges	at	gå	ud	over,	

hvad	den	menneskelige	prisfastsætter	er	 i	stand	til.	Algoritmernes	evner	til	at	 indsamle	og	behandle	

informationen,	der	er	tilgængelig	på	markedet,	må	i	denne	henseende	ses	som	det	afgørende	element.	

Det	skønnes,	at	de	indvirkninger	på	konkurrencen,	som	prisalgoritmerne	har,	udgør	den	samme	påvirk-

ning	som	ved	informationsudveksling	under	samordnet	praksis,	hvorfor	virkning	af	prisalgoritmerne,	

under	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1,	anses	for	at	have	samme	effekt.	



	 87	

Del	III	–	Integreret	analyse	
Den	integrerede	analyse	har	til	formål	at	vurdere,	om	den	nuværende	regulering	af	prisalgoritmer	i	Pre-

dictable	Agent	scenariet	er	optimal	for	forbrugerne.	Her	vil	de	økonomiske	og	juridiske	delkonklusioner	

blive	sat	i	relation	til	hinanden.	Desuden	vil	det	blive	vurderet,	hvilken	form	for	regulering,	der	vil	være	

mest	hensigtsmæssigt,	henset	til	både	de	juridiske	og	de	økonomiske	aspekter	af	emnet.	

	

Kapitel	7	Behov	for	regulering?	

I	afsnit	7.1	vil	det	blive	analyseret,	hvorvidt	prisalgoritmernes	parallelle	adfærd	under	Predictable	Agent	

scenariet	påvirker	markedet	negativt,	sammenholdt	med	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Herunder	vil	

det	blive	undersøgt	om	prisalgoritmer	gavner	mere	end	de	skader.	Afsnit	7.2	vil	indeholde	en	undersø-

gelse	af,	hvordan	virksomhedernes	ansvar	er,	og	hvilke	konsekvenser	dette	har	for	markedet.	I	afsnit	

7.3	vil	der	via	et	normativt	perspektiv	blive	introduceret	forskellige	tiltag	i	reguleringen	af	algoritmisk	

stiltiende	koordinering.	Afsluttende	i	afsnit	7.4	vil	der	blive	perspektiveret	til	et	andet	og	mere	kom-

plekst	scenarie,	for	at	understege	behovet	for	fokus	på	algoritmisk	stiltiende	koordinering.		

	
7.1	Er	implementeringen	af	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	et	problem?	

Skaden	på	markedet	varierer	ikke,	uanset	om	den	fælles	profitmaksimerende	pris	opnås	ved	eksplicit	

kommunikation	eller	ved	en	stiltiende	gensidig	forståelse	mellem	konkurrenterne.331	Før	prisalgoritmer	

blev	introduceret	hos	virksomhederne,	var	der	dog	i	mange	tilfælde	begrænset	transparens,	og	derfor	

var	stiltiende	koordinering,	på	den	måde,	algoritmerne	udøver	den,	svært	at	opretholde	over	tid.332	Med	

implementeringen	af	prisalgoritmer	får	spørgsmålet	om,	hvorvidt	stiltiende	koordinering	er	et	problem	

for	markedet,	derfor	fornyet	relevans.	

I	 afhandlingens	Del	 I,	 blev	prisalgoritmernes	økonomiske	konsekvenser	 for	markedet	 vurderet	med	

SCP-paradigmet	som	ramme.	Prisalgoritmernes	indflydelse	på	strukturen	af	markedet	samt	virksomhe-

dernes	adfærd	blev	analyseret.	Det	blev	vurderet,	at	prisalgoritmer	har	en	indflydelse	på	strukturen	af	

markedet	i	den	forstand,	at	markedstransparensen	samt	frekvensen	af	interaktion	øges.		

 
331	Beneke	&	Mackenrodt	(2019),	s.	118.	
332	Motta	(2015),	s.	141.	
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Dette	blev	i	den	juridiske	del,	Del	II,	også	vurderet	i	forhold	til	de	karakteristika	der	kendes	under	infor-

mationsudveksling	i	forbindelse	med	samordnet	praksis.	Det	blev	påvist	i	begge	analyser,	hvorledes	al-

goritmerne	påvirker	disse	karakteristika	negativt	i	forhold	til	konkurrencen	på	markedet.		

Implementeringen	af	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	faciliterer	stiltiende	koordinering	og	

gør	det	lettere	for	konkurrenter	at	opnå	en	samordnet	ligevægt.	Yderligere	gør	prisalgoritmen	det	mu-

ligt	for	virksomhederne	at	monitorere	deres	konkurrenter	i	et	omfang,	der	gør	stiltiende	koordinering	

lettere	at	opretholde.	Dette	øger	desuden	virksomhedernes	muligheder	for	at	gengælde	en	eventuel	af-

vigende	adfærd	hos	konkurrenterne.	På	trods	af	dette	er	det	dog	i	den	juridiske	analyse	blevet	beskre-

vet,	hvordan	det	er	nødvendigt	at	påvise	en	kontakt	eller	fælles	vilje	mellem	konkurrenterne,	for	at	ad-

færden	er	omfattet	af	 forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Dog	kan	prisalgoritmer	opretholde	stiltiende	

koordinering	uden	kommunikation	mellem	de	involverede	parter,	 idet	virksomhederne	ikke	vil	have	

incitament	til	at	afvige	fra	den	samordnede	ligevægt,	hvilket	forringer	forbrugervelfærden	på	markedet.	

På	baggrund	af	ovenstående	juridiske	og	økonomiske	delkonklusioner,	må	det	vurderes,	at	prisalgorit-

mers	stiltiende	koordinering	har	en	negativ	effekt	på	det	oligopolistiske	marked,	men	at	dette	ikke	er	

reguleret	under	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Den	juridiske	regel	i	TEUF	art.	101,	dækker	ikke	alle	tilfælde	af	

brugen	af	prisalgoritmer	på	markedet,	idet	det	alene	er	tilfælde,	hvor	der	kan	bevises	at	være	viljesmæs-

sig	overensstemmelse	og	således	tilfælde,	hvor	det	kan	bevises,	at	der	er	sket	kommunikation	i	en	sådan	

grad,	at	adfærden	kan	anses	for	at	være	omfattet	af	begrebet	samordnet	praksis.		

Der	ligger	stor	udfordring	i	forbindelse	med	håndhævelsen	af	forbuddet	mod	konkurrencebegrænsende	

aftaler	i	TEUF	art.	101,	i	forbindelse	med	algoritmisk	prisfastsættelse.	I	de	følgende	afsnit	vil	det	blive	

vurderet,	hvad	der	skal	til,	før	at	prisalgoritmens	adfærd	kan	blive	reguleret,	samt	om	denne	regulering	

vil	forbedre	tilstanden	på	markedet,	set	fra	et	økonomisk	perspektiv.	Desuden	vil	prisalgoritmens	posi-

tive	egenskaber	blive	fremhævet	med	formålet	om	at	vurdere,	om	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	

scenariet	i	virkeligheden	gavner	mere,	end	de	skader.	

	

7.1.1	Gavner	prisalgoritmer	mere	end	de	skader?	

På	baggrund	af	ovenstående	analyse	må	det	vurderes,	om	der	ved	implementeringen	af	prisalgoritmer	

på	detailmarkedet,	kan	være	fordele,	der	opvejer	de	skadelige	effekter	ved	prisalgoritmer.	Herunder	må	

der	tages	stilling	til,	om	man	eksempelvis	kan	se	effekter,	der	har	en	positiv	indflydelse	på	produktion,	

udbud,	efterspørgsel	eller	generelt	på	forbrugervelfærden.		
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I	afhandlingens	afsnit	5.2.5	blev	TEUF	art.	101,	stk.	3,	præsenteret	som	en	mulighed	for	at	undtage	kon-

kurrencebegrænsende	aftaler	fra	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Det	er	i	relation	til	analysen	af	pris-

algoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	kun	muligt	at	betragte	de	fire	kumulative	betingelser333	under	

bestemmelsen	på	et	teoretisk	plan,	da	der	som	tidligere	beskrevet	endnu	ikke	er	nogen	sager	fra	EU-

domstolen	vedrørende	prisalgoritmers	parallelle	adfærd,	hvorfor	omfanget	af	effektivitetsgevinsterne	

endnu	ikke	er	blevet	fastlagt.	Det	må	derfor	i	de	enkelte	tilfælde	vurderes,	om	prisalgoritmen	opfylder	

disse	fire	kumulative	betingelser	i	TEUF	art.	101,	stk.	3,	og	dermed	kan	undtages	fra	forbuddet,	såfremt	

adfærden	er	omfattet	af	bestemmelsen.		

Mere	generelt	kan	man	diskutere,	hvordan	den	nuværende	viden	om	prisalgoritmerne	under	Predic-

table	Agent	scenariet	kan	have	indflydelse	på	de	fire	kumulative	betingelser.	Eksempelvis	angiver	Kom-

missionen	i	Retningslinjerne,	hvordan	informationsudveksling	 i	offentlig	 forstand,	kan	gavne	forbru-

gerne,	fordi	det	kan	hjælpe	dem	med	at	tage	kvalificerede	valg,	ved	at	nedsætte	søgeomkostningerne.334	

Dette	vedrører	aktuelle	inputpriser,	der	derved	også	kan	sænke	søgeomkostningerne	for	virksomhe-

derne,	hvilket	kommer	forbrugerne	til	gode	i	form	af	lavere	slutpriser.	Mere	transparens	på	markedet	

kan	i	princippet	fremme	konkurrencen,	da	det	længe	er	blevet	anerkendt,	at	information	er	en	vigtig	

bestanddel	i	fremskyndelsen	af	konkurrencedygtige	markeder.335	Den	uforstyrrede	tilstrømning	af	in-

formation	er	således	noget,	forbrugere	som	udgangspunkt	har	gavn	af,	og	generelt	kan	det	siges,	at	øget	

transparens	eliminerer	problemerne	med	asymmetrisk	information.336	Det	er	noteret	af	OECD,	at	mar-

kedstransparens	øger	effektiviteten	ved	at	reducere	forbrugernes	søgeomkostninger	og	tillader	udby-

dere	at	benchmarke	deres	performance	mod	konkurrenternes.337	Som	en	tilføjelse	til	denne	effektivi-

tetsbetragtning,	bliver	det	argumenteret	flere	steder	i	afhandlingen,	at	algoritmerne	langt	mere	effektivt	

kan	behandle	data	end	mennesket	kan,	og	derfor	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	effektivitetsgevinsterne	

ved	offentligt	tilgængelig	information,	opvejer	den	konkurrencebegrænsede	effekt.	Netop	denne	diskus-

sion	er	vigtig	i	forhold	til,	om	de	begrænsninger	den	parallelle	adfærd	medfører,	strækker	sig	udover	

 
333 De	4	kumulative	betingelser	var:	”1.	aftalen	skal	bidrage	til	at	forbedre	produktionen	eller	fordelingen	af	varerne	
eller	til	at	fremme	den	tekniske	eller	økonomiske	udvikling,	dvs.	medføre	effektivitetsgevinster	2.	begrænsningerne	
skal	være	nødvendige	for	at	nå	disse	mål,	dvs.	effektivitetsgevinsterne	3.	forbrugerne	skal	opnå	en	rimelig	andel	af	
fordelene	derved,	dvs.	at	de	effektivitetsgevinster,	herunder	kvalitative	effektivitetsgevinster,	der	opnås	ved	de	nød-
vendige	begrænsninger,	i	tilstrækkeligt	omfang	skal	komme	forbrugerne	til	gode,	så	de	i	det	mindste	opnår	kompen-
sation	for	aftalens	restriktive	virkninger;	derfor	vil	effektivitetsgevinster,	der	kun	kommer	aftalepaterne	til	gode,	ikke	
være	tilstrækkelige;	i	disse	retningslinjer	omfatter	begrebet	»forbrugere«	aftaleparternes	potentielle	og/eller	faktiske	
kunder,	og	4.	aftalen	må	ikke	give	parterne	mulighed	for	at	udelukke	konkurrencen	for	en	væsentlig	del	af	de	pågæl-
dende	varer.”	
334	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	99.	
335	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	4.	
336	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	4.	
337	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	27.	
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det,	der	er	nødvendigt	for	at	opnå	de	effektivitetsgevinster	som	informationsudveksling	medfører,	og	

dermed	ikke	opfylder	betingelserne	i	TEUF	art.	101,	stk.	3.338			

En	anden	vigtig	karakteristik	ved	prisalgoritmer	er	den	innovation,	den	kan	tilføre	markedet.	Således	

kan	den	øgede	transparens	være	med	til	at	fremme	virksomhedernes	evne	til	at	udvikle	nye	tilbud	ba-

seret	på	algoritmerne.	Dette	udløser	en	mekanisme,	hvor	virksomhederne	er	under	konstant	pres	for	at	

innovere	og	dermed	fremme	dynamisk	effektivitet.339	Samtidig	kan	algoritmerne	også	fremme	effekti-

vitet	ved	at	reducere	produktionsomkostningerne,	forbedre	kvaliteten	og	ressourceudnyttelsen	samt	

strømline	forretningsforløb	på	udbudssiden.340	Innovation	øger	asymmetrien	mellem	virksomhederne,	

hvilket	gør	miljøet	mindre	stabilt.	Dette	tilskynder	virksomheder	til	at	foretrække,	at	vælge	kortsigtet	

profit,	hvilket	vil	sige	afvigelser	fra	den	samordnede	adfærd,	fremfor	langsigtet	profit,	dvs.	samarbejde.	

Ved	generelt	at	fremme	innovation,	kan	algoritmer	således	mindske	stabiliteten	af	samspil	angående	

dette	aspekt.341	OECD	har	vist	hvordan	markedsindtræden	bliver	fremmet	af	virksomhedernes	evne	til	

at	udvikle	nye	produkter	mv.,	gennem	brugen	af	algoritmer.	

Når	prisalgoritmen	står	for	både	massedataindsamling	og	beslutningstagning,	kan	implementeringen	af	

prisalgoritmer	føre	til	omkostningsbesparelser.342	Der	er	således	omkostningsfordele	at	hente	i	forbin-

delse	med	blandt	andet	arbejdskraft,	da	prisalgoritmen	erstatter	tiden	brugt	på	at	indsamle	og	behandle	

oplysninger,	samt	den	tid	der	bruges	på	at	tage	beslutninger	vedrørende	prisforøgelser	eller	–nedsæt-

telser.	Som	et	resultat	af	dette,	kan	der	være	store	omkostningsbesparelser	i	forbindelse	med	imple-

menteringen	af	prisalgoritmer,	og	da	det	fremmer	innovationen	på	markedet,	vil	den	rette	løsning	nød-

vendigvis	ikke	være	at	direkte	forbyde	prisalgoritmerne.343	Det	er	snarere	en	klarere	regulering	af	algo-

ritmerne,	der	ønskes,	 således	at	det	 innovative	element	bibeholdes,	mens	de	negative	konsekvenser	

prisalgoritmerne	kan	medføre,	bliver	reguleret.		

Ud	fra	de	ovenstående	effekter,	er	det	på	nuværende	tidspunkt	ikke	muligt	at	sige,	om	prisalgoritmerne	

gavner	mere	end	de	skader.	Dog	kan	det	ses,	at	udviklingen	af	prisfastsættelse	via	prisalgoritmer	i	større	

 
338	Herunder	er	det	anført:	”For	at	opfylde	den	betingelse,	at	begrænsningen	skal	være	nødvendig,	må	parterne	be-
vise,	at	oplysningernes	art,	sammensætning,	alder,	fortrolige	karakter,	den	hyppighed,	hvormed	de	udveksles,	og	ræk-
kevidden,	indebærer	den	mindste	risiko,	der	er	nødvendig	for	at	skabe	de	påståede	effektivitetsgevinster.	Der	må	heller	
ikke	udveksles	oplysninger,	der	strækker	sig	ud	over	de	variabler,	som	er	relevante	for,	at	effektivitetsgevinsterne	kan	
opnås.”	Se	mere	i	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Euro-
pæiske	Unions	funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	101.	
339	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	22.	
340	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	22.	
341	Autorité	de	la	concurrence	og	Bundeskartellamt	(2019).	Algorithms	and	Competition,	s.	19.	
342	Algoritmen	indsamler	oplysninger	og	anvender	data	i	realtid,	sådan	at	den	står	for	både	indsamling	og	behand-
ling	af	data,	hvorefter	algoritmen	tager	en	beslutning	om	prisfastsættelse.	Se	mere	herom	i	Mehra	(2016),	s.	1363.	
343	Mehra	(2016),	s.	1363.	
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og	større	grad	bliver	en	del	af	realiteten	på	markederne	og	herunder	 især	på	det	digitale	detailmar-

ked.344	Derfor	må	det	stå	klart,	at	man	i	EU	bør	tage	stilling	til,	hvordan	man	håndterer	den	fremtidige	

trussel	prisalgoritmer	udgør	for	konkurrencen,	samtidig	med	at	man	bevarer	de	positive	effekter,	de	

tilfører	markedet.	

	

7.2	Virksomhedernes	ansvar	for	prisalgoritmerne	

Ovenstående	 analyse	 har	 adresseret	 de	 problemer,	 prisalgoritmer	 i	Predictable	 Agent	 scenariet	 kan	

medføre,	samt	de	positive	effekter	de	kan	have	på	markedet.	Det	er	blevet	vurderet,	at	prisalgoritmeres	

parallelle	adfærd	 ligger	 i	en	gråzone	 inden	 for	konkurrenceretten,	hvad	angår	samordnet	praksis	og	

parallel	adfærd.	Teknologien	bliver	samtidig	mere	kompleks,	og	der	vil	i	stigende	grad	være	flere	obser-

vationer	af	algoritmer,	der	bruges	til	“styring”.345		

Det	følgende	afsnit	vil	kort	diskutere,	hvem	der	har	og	bør	have	ansvaret	for	algoritmernes	handlinger,	

herunder	om	det	er	programmøren	af	algoritmen346,	virksomheden,	der	implementerer	den,	eller	ingen	

der	har	ansvaret.	Den	mulighed	at	ingen	har	ansvaret,	kan	ikke	betragtes	som	realistisk,	da	det	de	facto	

ville	give	straffrihed	for	konkurrencebegrænsende	adfærd,	der	er	indført	gennem	formidleren	af	en	al-

goritme.347	Dermed	er	en	af	de	afgørende	diskussioner	i	forhold	til	ansvaret,	hvordan	man	skal	henføre	

ansvaret	til	en	enkelt	person,	når	de	kommercielle	strategier	er	delegeret	til	en	algoritme,	og	mennesker	

ikke	kan	påvirke	måden,	hvorpå	sådanne	beslutninger	tages.348	Spørgsmålet	omkring,	hvor	meget	kon-

trol	virksomhederne	har	over	algoritmen,	opstår	derfor.	Denne	diskussion	skal	ses	i	lyset	af,	at	AI	bliver	

stadig	mere	afgørende	i	forhold	til	udviklingen	af	algoritmerne.	Det	bliver	nemmere	at	fastsætte	priser	

uden	menneskelig	indblanding,	og	dermed	bliver	det	også	svære	at	finde	grænsen	for	virksomhedernes	

ansvar.	

 
344	RAPPORT	FRA	KOMMISSIONEN	TIL	RAs DET	OG	EUROPA-PARLAMENTET,	Endelig	rapport	om	undersøgelsen	
af	e-handelssektoren,	Bruxelles,	den	10.5.2017,	COM(2017)	229	final,	s.	2.	
345	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	115.	
346	Programmøren:	antages	her	at	producere	algoritmen,	og	sælge	den	til	virksomheden	der	implementere	den.		
347	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	101.	
348	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	101.	OECD	
tilføjer	dertil:	”Baseret	på	den	nuværende	lovbestandighed	skal	computerprogrammer	og	algoritmer	betragtes	som	
værktøjer,	hvilket	betyder,	at	deres	beslutning	direkte	kan	tilskrives	deres	menneskelige	operatører.”	
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“The	challenges	that	automated	systems	create	are	very	real.	If	they	help	companies	to	fix	

prices,	they	really	could	make	our	economy	work	less	well	for	everyone	else.	(...)	So	as	com-

petition	enforcers,	I	think	we	need	to	make	it	very	clear	that	companies	can’t	escape	respon-

sibility	for	collusion	by	hiding	behind	a	computer	program.”349	

Det	er	altså	afgørende	at	finde	ud	af,	hvordan	ansvaret	for	prisfastsættelse	af	algoritmer	skal	fastlægges	

i	fremtiden.	Således	fremhæver	Margrethe	Vestager	i	sin	tale	fra	2017,	at	virksomhederne	selv	bør	være	

bevidste	om,	hvad	deres	anvendte	teknologi	indeholder	og	hvad	den	medfører	af	konsekvenser.		

“[...]	businesses	also	need	to	know	that	when	they	decide	to	use	an	automated	system,	they	

will	be	held	responsible	for	what	it	does.	So,	they	had	better	know	how	that	system	works.”350	

Skal	algoritmens	handlinger	behandles	separat	fra	virksomhedens	handlinger,	eller	skal	de	behandles	

som	en	del	af	enkelt	enhed?	OECD	anfører,	at	de	fleste	algoritmer	i	dag	fungerer	på	instruktioner	desig-

net	af	mennesker,	og	der	er	ingen	tvivl	om,	at	mennesker	i	de	fleste	tilfælde	er	ansvarlige	for	de	beslut-

ninger,	der	træffes	af	algoritmer.351		

I	forhold	til	prisalgoritmeres	parallelle	adfærd	og	ansvaret	for	denne,	må	der	først	betragtes	ansvaret	

for	algoritmer,	der	implementeres	som	led	i	et	konkret	aftalt	spil.	Har	der	eksempelvis	været	kommuni-

kation	mellem	de	to	virksomheder,	der	har	implementeret	algoritmerne,	med	det	formål	at	opretholde	

den	indgåede	aftale,	må	det	i	henhold	til	TEUF	art.	101,	stk.	1,	være	de	virksomheder,	der	har	indgået	i	

den	konkurrencebegrænsende	 adfærd,	 der	 er	 ansvarlige	 for	 prisalgoritmernes	 adfærd.	 I	Predictable	
Agent	scenariet	er	det	bevidst	parallelisme,	der	er	i	fokus,	både	på	det	menneskelige	niveau	og	på	ma-

skine-niveau.352	Når	mennesker	sammensætter	maskiner,	vil	de	virke	uafhængigt	af	hinanden	uden	en	

eksplicit	aftale,	og	de	vil	vide,	at	en	dominerende	strategi	vil	være	at	følge	konkurrentens	prisstigninger.	

Derfor	ser	man,	at	algoritmerne	er	sat	op	til	at	udforske	markedet	og	undersøge	sandsynligheden	for	at	

oprette	gensidighed,	uden	at	driste	sig	ud	i	ulovlig	planlagt	praksis	eller	ulovlige	aftaler.353		

 
349	Margrethe	Vestagers	 tale:	Algorithms	and	 competition.	 Bundeskartellamt	18th	Conference	on	Competition,	
Berlin,	16.	marts	2017.	
350	Margrethe	Vestagers	 tale:	Algorithms	and	 competition.	 Bundeskartellamt	18th	Conference	on	Competition,	
Berlin,	16.	marts	2017.	
351	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	101.	
352	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	65.	
353	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	65.	
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I	sådan	et	tilfælde,	hvor	virksomhederne	er	bevidste	om	algoritmens	formåen,	må	dette	tages	med	i	be-

tragtningen	omkring	ansvaret	for	algoritmen.	Det	vil	sige,	om	virksomhederne	er	bevidste	om	den	pa-

rallelle	adfærd,	der,	trods	at	den	ikke	falder	under	TEUF	art.	101,	stk.	1,	stadig	kan	have	negative	konse-

kvenser	på	det	oligopolistiske	marked.354		

Som	tidligere	beskrevet,	anerkendes	det	også,	at	virksomheder	tilpasser	sig	intelligent	til	markedsfor-

holdene,	så	længe	de	ikke	gør	markedet	mindre	konkurrencedygtigt.355	Disse	forhold	er	med	til	at	un-

derstøtte,	hvordan	den	nuværende	konkurrencelovgivning	og	regulering	af	prisalgoritmer	og	bevidst	

parallelle	adfærd	kan	være	begrænset	i	det	omfang,	at	det	forbud	som	lovgivningen	opstiller,	dækker	

over	de	samme	principper,	som	deres	adfærd	medfører.	Derfor	er	det	oplagt	at	definere	ansvaret	for	

algoritmers	adfærd,	særligt	i	lyset	af	AI	som	bliver	mere	og	mere	uafhængig	af	den	menneskelige	ind-

griben.		

Det	er	endnu	svært	at	sige,	hvordan	algoritmens	adfærd	skal	forstås	fra	konkurrencemyndighedernes	

side.	Spørgsmålet	er	om	den	situation,	hvor	man	ser	en	prisalgoritme,	der	ensidigt	analyserer	og	reage-

rer	på	offentligt	observerbar	adfærd	fra	konkurrentens	prisalgoritme,	muligvis	bare	skal	kategoriseres	

som	intelligent	tilpasning	af	markedet	snarere	end	koordination.356	

I	forbindelse	med	vurderingen	af	ansvaret	for	prisalgoritmers	adfærd,	har	Tysklands	monopolkommis-

sion	blandt	andet	taget	to	juridiske	aspekter	til	overvejelse:	1)	en	omvendelse	af	bevisbyrden	i	konkur-

renceretlige	sager	med	hensyn	til	skader	forårsaget	af	en	overtrædelse	af	konkurrenceretten,	hvilket	

betyder,	at	konstateringen	af	en	samordnet	anvendelse	af	prisalgoritmer	ville	give	anledning	til	formod-

ning	om	en	pris,	der	ligger	over	konkurrenceniveauet,	samt	2)	en	vidtrækkende	udvidelse	af	ansvaret	

for	overtrædelser	af	konkurrenceretten	over	for	tredjepart,	såsom	it-tjenesteudbydere,	hvad	angår	de-

sign	af	prisalgoritmer.357	

Konsekvenserne	ved	at	gøre	virksomhederne,	og	herunder	tredjeparter,	ansvarlige	for	alt,	hvad	prisal-

goritmerne	foretager	sig	i	forbindelse	med	prisfastsætningen,	kan	både	være	positive	og	negative.	Det	

der	taler	for	at	gøre	virksomhederne	ansvarlige	for	prisalgoritmernes	konkurrencebegrænsede	virknin-

ger,	også	selvom	der	ikke	er	et	konkurrencebegrænsende	formål,	er	at	virksomhederne	i	sådan	en	situ-

ation	vil	være	yderst	opmærksomme	på	prisalgoritmernes	adfærd	for	at	undgå	at	blive	pålagt	ansvar.	

 
354	Se	for	eksempel	afhandlingens	afsnit	7.1.	
355	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01),	pkt.	65.	
356	Autorité	de	la	concurrence	og	Bundeskartellamt	(2019).	Algorithms	and	Competition,	s.	6.		
357	Monopolkommission	(2015).	Competition	policy:	The	challenge	of	digital	markets.	Special	Report	No	68.	Special	
Report	by	the	Monopolies	Commission	pursuant	to	section	44(1)(4)	of	the	Act	Against	Restraints	on	Competition.	
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Med	et	strengt	ansvar	følger	generelt	mere	påpasselighed	fra	den	aktør,	hvor	ansvaret	er	pålagt.358	Dette	

vil	medføre,	at	virksomhederne,	hvis	de	bliver	pålagt	et	strengt	ansvar	for	prisalgoritmerne,	vil	være	

mere	påpasselige	med	at	benytte	prisalgoritmer.	Hvis	virksomhederne	er	risikoaverse,	vil	de	derfor	ikke	

have	så	stort	et	incitament	til	at	benytte	prisalgoritmer	som	før.	At	pålægge	virksomhederne	et	strengt	

ansvar	ved	brugen	af	prisalgoritmer	kan	medføre	ugunstige	effekter	på	innovation	og	investeringer,	og	

således	på	de	teknologiske	fremskridt	i	det	omfang,	at	virksomheder	ikke	vil	have	incitament	til	at	ud-

vikle	nye	og	endnu	mere	effektive	prisalgoritmer.359	

En	anden	mulighed	er	at	gøre	virksomhederne	ansvarlige	for	prisalgoritmernes	konkurrencebegræn-

sende	adfærd	i	det	omfang,	de	bliver	opmærksomme	på	muligheden	for	stiltiende	koordinering	og	pa-

rallel	adfærd,	og	ikke	tager	handling	til	at	forhindre	dette.	Spørgsmålet	opstår	dog,	om	virksomhederne	

rent	faktisk	er	i	stand	til	at	skelne	mellem	øget	profit	forårsaget	af	konkurrencebegrænsende	parallel	

adfærd,	og	øget	profit	forårsaget	af	mere	efficient	allokering	af	ressourcer	ved	hjælp	af	algoritmer	eller	

andre	faktorer.	Det	vil	derfor	være	vanskeligt	at	fastslå,	i	hvilken	udstrækning	algoritmen	reagerer	på	

konkurrencepræget	markedsdynamik	eller	bevirker	stiltiende	koordinering.	

	

7.3	Tiltag	i	reguleringen	af	algoritmisk	stiltiende	koordinering	

Uden	at	der	skal	ses	bort	fra	de	mange	konkurrencefremmende	effekter,	der	ofte	er	forbundet	med	au-

tomatisering,	og	dermed	også	algoritmisk	prisfastsætning,	såsom	omkostningsreduktion,	kvalitetsfor-

bedring	og	mere	efficient	allokering	af	ressourcer,	advarer	analyserne	i	afhandlingens	økonomiske	del	

om	risikoen	for,	at	prisalgoritmer	kan	fordreje	digitale	markeder	ved	at	skabe	incitamenter	til	koordi-

nere.	Prisalgoritmer	kan	således	forstærke	det	såkaldte	oligopolproblem	og	gøre	stiltiende	koordinering	

til	et	mere	hyppigt	forekommende	markedsresultat.360	

Den	sidste	del	af	afhandlingen	tager	et	normativt	perspektiv	og	følgende	afsnit	vil	have	et	retspolitisk	

fokus	i	den	forstand,	at	det	vil	have	til	formål	at	vurdere	de	muligheder,	konkurrencemyndighederne	

har	i	forbindelse	med	håndhævelsen	af	konkurrencereglerne	i	relation	til	prisalgoritmer	og	stiltiende	

koordinering.	EU-Kommissionen	er	tiltrådt	diskussion	om	virkningerne	af	algoritmer	på	stiltiende	ko-

ordinering.	I	Kommissionens	rundbord	med	OECD	i	2017,	fastlægger	Kommissionen	fire	muligheder	i	

forbindelse	med	håndteringen	af	algoritmisk	stiltiende	koordinering.361		

 
358	Baird	et	al.	(1998),	s.	15.	
359	Ezrachi	&	Stucke	(2015),	s.	1806.	
360	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	s.	33.	
361	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	note	from	the	European	Union.	DAF/COMP/WD(2017)12,	pkt.	30.	
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Den	første	mulighed	er	at	vente	med	tiltag	og	i	mellemtiden	undersøge,	hvorvidt	algoritmisk	prisfast-

sætning	i	virkeligheden	gør	stiltiende	koordinering	mere	udbredt	og	effektivt.362	En	anden	mulighed	er	

at	vente	på,	at	markedet	reagerer	med	modforanstaltninger	for	at	komme	algoritmisk	stiltiende	koordi-

nering	til	livs.	Det	bemærkes	imidlertid	af	Kommissionen,	at	sådanne	modforanstaltninger	kan	komme	

for	sent,	eller	slet	ikke	komme.363	Den	tredje	mulighed	vil	være	en	udvidelse	af	begrebet	kommunikation	

i	 forbindelse	med	samordnet	praksis	ved	at	argumentere	for,	at	den	gentagne	 interaktion	mellem	to	

virksomheder	giver	dem	mulighed	for	at	afkode	hinanden,	sådan	at	stiltiende	koordinering	lettere	kan	

opstå,	samt	er	lettere	at	opretholde.	Det	findes	dog	ikke	åbenlyst,	at	denne	adfærd	kan	omfattes	af	defi-

nitionen	af	kommunikation	i	henhold	til	eksisterende	retspraksis.	Virksomheder	har	ret	til	at	interagere	

intelligent	med	hinanden,	og	når	alt	kommer	til	alt,	 sker	der	 ikke	en	 faktisk	kommunikation	mellem	

prisalgoritmerne	 i	Predictable	Agent	 scenariet,	når	de	 indgår	 i	stiltiende	koordination.364	Denne	pro-

blemstilling	er	ligeledes	blevet	diskuteret	i	afhandlingens	afsnit	6.2.	Den	fjerde	og	sidste	mulighed	er	at	

gøre	stiltiende	koordinering	ulovligt.	Hertil	bemærker	Kommissionen	imidlertid,	at	det	skal	sikres,	at	

dette	stadig	giver	mulighed	for	at	skabe	en	fornuftig	og	håndhævelig	konkurrenceretlig	regel,	som	fort-

sat	tillader,	at	virksomhederne	kan	indgå	i	intelligent	konkurrence	på	markedet.365		

Hvis	stiltiende	koordinering	accepteres	som	en	materiel	risiko	i	påvirkelige	industrier,	vil	konkurren-

cemyndigheder	være	nødt	til	at	udvikle	redskaber	til	at	forhindre	denne	risiko.	Dette	kan	være	udfor-

drende,	idet	en	fordømmelse	af	virksomhedernes	mulighed	for	at	reagere	rationelt	og	intelligent	på	ad-

færden	på	markedet,	vil	være	en	konkurrencefordrejning	i	sig	selv.366	

Ezrachi	og	Stucke	tilslutter	sig,	at	det	første	skridt	for	konkurrencemyndighederne	er,	at	de	skal	få	en	

bedre	forståelse	for	risikoen	for	algoritmisk	stiltiende	koordinering.367	I	denne	forbindelse	bliver	det	

anbefalet,	at	konkurrencemyndighederne	systematisk	efterforsker	markeder	med	algoritmisk	prisfast-

sættelse	for	ufordelagtige	effekter	på	konkurrencen	på	disse	markeder.	Det	næste	skridt	må	være,	at	

konkurrencemyndighederne	forbedrer	deres	værktøjer	til	at	opspore	stiltiende	koordinering,	hvilket	i	

forvejen	er	udfordrende.	For	effektivt	at	forhindre	algoritmisk	koordinering	bør	konkurrenceagenturer	

fokusere	deres	analyse,	især	af	virkningen	af	transaktionerne,	på	sådanne	markedskarakteristika	som	

 
362	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	note	from	the	European	Union.	DAF/COMP/WD(2017)12,	pkt.	30.	
363	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	note	from	the	European	Union.	DAF/COMP/WD(2017)12,	pkt.	31-32.	
364	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	note	from	the	European	Union.	DAF/COMP/WD(2017)12,	pkt.	33.	
365	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	note	from	the	European	Union.	DAF/COMP/WD(2017)12,	pkt.	34.	
366	Ezrachi	&	Stucke	(2018),	s.	256.	
367	Ezrachi	&	Stucke	(2018),	s.	257.	
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gennemsigtighed	og	hastighed	i	interaktion,	som	er	de	faktorer,	der	påvirkes	mest	ved	implementerin-

gen	af	prisalgoritmer.368	

Afhandlingens	følgende	afsnit	vil	indeholde	en	vurdering	af	mulighederne	for	at	regulere	brugen	af	pris-

algoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet.	Afsnit	7.3.1	indeholder	en	diskussion	af	muligheden	for	at	ud-

vide	definitionen	af	kommunikation	under	samordnet	praksis.	Dernæst	vil	afsnit	7.3.2	vurdere	mulig-

heden	for	at	gøre	stiltiende	koordinering	ulovligt,	således	at	algoritmisk	stiltiende	koordinering	ligele-

des	gøres	forbudt	i	henhold	til	konkurrencelovgivningen.	

	

7.3.1	Udvidelse	af	definitionen	af	kommunikation	i	relation	til	samordnet	praksis	

Som	det	allerede	er	adresseret	i	afhandlingens	juridiske	del,	er	eksistensen	af	en	aftale	eller	en	slags	

kommunikation	mellem	virksomhederne,	et	vigtigt	element	at	bevise	for	konkurrencemyndigheder,	når	

det	skal	vurderes,	om	en	adfærd	er	konkurrencebegrænsende	i	henhold	til	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Det	

faktum	at	stiltiende	koordinering	ikke	betragtes	som	ulovligt,	er	således	især	af	den	grund,	at	der	ikke	

er	nogen	egentlig	aftale	eller	kommunikation	mellem	de	involverede	virksomheder.	Effekterne	af	stilti-

ende	koordinering	kan	dog	være	konkurrencebegrænsende,	og	 især	 i	 forhold	 til	prisalgoritmer,	kan	

virkningerne	ved	brugen	af	disse	udgøre	konkurrencebegrænsende	adfærd	uden	behovet	for	kommu-

nikation.369	Derfor	kan	der	stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	forståelsen	af	en	aftale	og	kommunikation	i	

TEUF	art.	101,	stk.	1’s	forstand	kan	udvides,	for	at	håndtere	disse	problemer	med	algoritmisk	stiltiende	

koordinering.	Det	vil	således	være	relevant	for	afhandlingen	at	se	på	en	udvidelse	af	disse	begreber,	

sådan	at	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	kan	omfattes	af	definitionen	af	samordnet	prak-

sis.	

“While	an	agreement	among	competitors	to	fix	prices	is	per	se	illegal,	computer	technology	

that	permits	rapid	announcements	and	responses	has	blurred	the	meaning	of	'agreement'	

and	has	made	it	difficult	for	antitrust	authorities	to	distinguish	public	agreements	from	con-

versations	among	competitors.”370	

Som	det	før	er	illustreret,	er	effekterne	af	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	på	de	markeds-

karakteristika,	der	 faciliterer	stiltiende	koordinering,	betydelige.	Prisalgoritmerne	skaber	en	kunstig	

transparens	på	markedet	ved	konstant	at	overvåge	konkurrencen,	hvilket	leder	til	en	reduktion	i	den	

 
368	OECD	(2017).	Algorithms	and	Collusion:	Competition	Policy	in	the	Digital	Age.	OECD,	s.	42.	
369	Se	for	eksempel	afhandlingens	kapitel	4.	
370	Borenstein	(1999).	



	 97	

strategiske	usikkerhed.371	Blandt	andet	på	baggrund	af	dette,	vil	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	

scenariet	medvirke	til,	at	stiltiende	koordinering	gøres	mere	stabilt.			

Det	er	i	afhandlingens	Del	II	blevet	vurderet,	at	der	er	en	sammenhæng	mellem	bekymringerne	fra	Kom-

missionen	om	udveksling	af	information,	og	de	virkninger	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	

har	på	markedsforholdene.	Gennem	konstant	overvågning	giver	algoritmerne	en	hyppig	opdatering	af	

priser	fra	konkurrenter,	og	giver	virksomheder	mulighed	for	at	tilpasse	sig	priserne	med	en	høj	tilpas-

ningshastighed.	Selvom	information	ikke	udveksles	i	traditionel	forstand,	vil	virkningerne	af	prisalgo-

ritmer	på	muligheden	 for	at	 samarbejde	være	de	samme	som	ved	udveksling	af	 information	på	den	

måde,	som	er	beskrevet	i	afhandlingen.372	Rationalet	bag	informationsudveksling	som	samordnet	prak-

sis	anvendes	derfor	i	relation	til	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet.		

Det	vurderes,	at	der	er	mulighed	for,	at	EU-Domstolen	kan	udvide	definitionen	af	kommunikation	til	

algoritmisk	koordinering,	hvis	virkningerne	af	denne	opførsel	har	de	samme	økonomiske	konsekvenser	

som	udveksling	af	strategisk	information.	Dette	er	begrundet	i	den	mere	økonomiske	tilgang	til	konkur-

renceretten,	hvor	der	inkluderes	flere	økonomiske	momenter,	når	adfærden	i	relation	til	konkurrence-

retten	skal	vurderes.373	Desuden	er	den	liste,	som	Kommissionen	har	udarbejdet	i	Retningslinjerne	ved-

rørende	 hvilke	 former	 for	 informationsudveksling,	 der	 kan	 føre	 til	 samordnet	 praksis,	 ikke	 udtøm-

mende,	hvorfor	der	vil	være	mulighed	for	at	udvide	listen	til	at	omfatte	algoritmisk	koordinering	ved	

hjælp	af	prisalgoritmer.374	

Det	er	allerede	blevet	vurderet,	at	algoritmisk	prisfastsættelse	ikke	udgør	informationsudveksling	i	tra-

ditionel	 forstand,	 idet	der	 ikke	som	sådan	sker	nogen	udveksling	af	 information	mellem	prisalgorit-

merne	i	Predictable	Agent	scenariet.375	Der	er	dog	allerede	af	Kommissionen	blevet	argumenteret	for,	at	

prisalgoritmerne	gennem	gentagne	interaktioner,	kan	komme	til	at	”afkode”	hinanden,	hvilket	tillader	

dem	bedre,	at	kunne	forudse	hinandens	reaktioner.	Uden	at	der	sker	signalering,	er	det	derfor	ikke	ind-

lysende,	at	mere	sofistikerede	værktøjer,	gennem	hvilke	en	virksomhed	blot	observerer	en	anden	virk-

somheds	pris	og	drager	sin	egen	konklusion	ud	fra	dette,	kan	betegnes	som	”kommunikation”	i	TEUF	

art.	101’s	forstand.	På	dette	tidspunkt	kan	man	ikke	fuldt	ud	udelukke	muligheden	for,	at	mere	kreative	
og	nye	typer	interaktioner	i	visse	situationer	kan	imødekomme	definitionen	af	"kommunikation".376	

 
371	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	46.	
372	Se	for	eksempel	afhandlingens	afsnit	6.2.	
373	Se	for	eksempel	afhandlingens	afsnit	1.5.2.3.1	om	EU-konkurrencerettens	økonomiskbaserede	tilgang.	
374	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	anvendelsen	af	artikel	101	i	traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	
funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler.	(2011/C	11/01).	
375	Se	for	eksempel	afhandlingens	afsnit	6.2.	
376	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	note	from	the	European	Union.	DAF/COMP/WD(2017)12,	pkt.	33.	
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Der	er	desværre	ingen	retspraksis,	der	giver	et	entydigt	svar	på	alle	scenarier	med	koordineret	adfærd,	

men	alligevel	er	der	sager,	der	kan	vise	sig	nyttige.	Disse	sager	handler	primært	om	situationer,	hvor	

informationsudveksling	betragtes	som	samordnet	praksis,	og	flere	af	dem	er	beskrevet	i	afhandlingens	

Del	II.		

I	John	Deere-sagen377,	blev	det	demonstreret,	at	informationsudveksling	spiller	en	betydelig	rolle	i	for-

bindelse	med	samordnet	praksis.	Navnlig	det	faktum,	at	informationsudvekslingssystemet	i	denne	sag	

reducerede	graden	af	usikkerhed	på	markedet,	blev	set	som	at	have	en	negativ	indvirkning	på	konkur-

rencen.378	 EU-Domstolen	anførte,	 at	uden	 informationsudveksling,	 ville	 virksomheden	næppe	kunne	

fremskaffe	alle	de	udvekslede	oplysninger	om	indregistrering	på	samme	kvalitetsniveau	og	den	samme	

hyppighed	 ved	 at	 foretage	 markedsundersøgelser	 eller	 med	 bistand	 fra	 et	 markedsforsikringssel-

skab.379	Tilsvarende	vil	det	i	relation	til	prisalgoritmer	ikke	være	muligt	at	overvåge	og	ændre	priser	

lige	så	effektivt	med	menneskelig	arbejdskraft,	som	ved	anvendelsen	af	prisalgoritmer.	Som	det	tidligere	

er	argumenteret	for	i	afhandlingens	Del	II,	vil	brugen	af	prisalgoritmer	derfor	have	potentialet	til	at	er-

statte	 virksomhedernes	 behov	 for	 informationsudveksling,	 blandt	 andet	 grundet	 prisalgoritmernes	

evne	til	at	øge	transparensen	og	transaktionernes	hyppighed.	Det	kan	derfor	konkluderes,	at	prisalgo-

ritmerne	spiller	en	væsentlig	rolle	i	forbindelse	med	reduceringen	af	usikkerheden	på	markedet.		

Den	nyere	sag	Eturas380	er	også	interessant	at	betragte,	når	det	skal	vurderes,	om	begrebet	kommuni-

kation	i	relation	til	samordnet	praksis	kan	udvides	til	også	at	omfatte	prisalgoritmers	parallelle	adfærd.	

I	denne	sag	blev	computerprogrammet	E-TURAS	benyttet	af	rejsebureauer	som	et	online	bookingsy-

stem.	Direktøren	for	Eturas	ville	modificere	systemet	på	en	sådan	måde,	at	rejsebureauerne	maksimalt	

kunne	give	rabatter	på	3%.	Han	sendte	besked	ud	om	dette	til	brugerne	af	systemet	via	selskabets	be-

skedfunktion.	Spørgsmålet	var,	om	Eturas	og	de	rejsebureauer,	der	benyttede	systemet,	indgik	i	sam-

ordnet	praksis.	Når	alt	kommer	til	alt,	var	alle	rejsebureauerne	blevet	informeret	om,	at	den	maksimale	

rabatgrænse	var	3%,	og	derfor	kan	der	argumenteres	for,	at	den	strategiske	usikkerhed	på	markedet	

blev	reduceret.	Desuden	opstod	spørgsmålet,	om	rejsebureauerne	kunne	antages	at	deltage	i	den	sam-
ordnede	praksis,	hvis	de	ikke	modsatte	sig	rabatbegrænsningen	på	3%.381	

EU-Domstolen	var	af	den	opfattelse,	at	 rejsebureauerne	kunne	antages	at	have	deltaget	 i	 samordnet	

praksis,	hvis	de	var	opmærksomme	på	indholdet	af	meddelelsen.	Dette	ville	imidlertid	ikke	være	tilfæl-

 
377	Sag	C-7/95	P	John	Deere.	
378	Sag	T-35/92	John	Deere,	præmis	90.	
379	Sag	C-7/95	P	John	Deere,	præmis	25-27.	
380	Sag	C-74/14	Eturas.	
381	Sag	C-74/14	Eturas.	
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det,	hvis	rejsebureauerne	offentligt	havde	taget	afstand	fra	denne	praksis,	og	havde	gjort	myndighe-

derne	opmærksom	på	den	eller	havde	fremført	andre	beviser,	der	kunne	afkræfte	denne	formodning,	

såsom	bevis	for	en	systematisk	anvendelse	af	en	rabat,	der	oversteg	det	omhandlede	loft.382	Dette	bety-

der,	at	rejsebureauerne	i	den	foreliggende	sag	ikke	direkte	kunne	formodes	at	tage	del	i	den	samordnede	

praksis,	men	at	en	slags	bevis	for	deres	viden	herom	var	nødvendig.	EU-Domstolen	angiver,	at	beviset	

for	en	overtrædelse	af	EU-konkurrencereglerne	kan	føres,	ikke	blot	ved	direkte	beviser,	men	ligeledes	

ved	indicier,	forudsat	at	de	er	objektive	og	samstemmende.383	

Sættes	konklusionerne	fra	Eturas-sagen	i	relation	til	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet,	kan	

der	udledes	nogle	nyttige	 indikationer	 fra	sagen.	Hvis	der	 forekommer	stiltiende	koordinering	på	et	

marked,	kan	det	ikke	automatisk	antages,	at	virksomhederne	er	opmærksomme	på,	eller	burde	være	

opmærksomme	på	det	faktum,	at	deres	brug	af	parallelle	prisalgoritmer	kan	resultere	i	stiltiende	koor-

dinering.	Der	må	anses	for	at	være	en	formodning	om	uskyld,	ligesom	det	gjorde	sig	gældende	i	Eturas.	

Det	er	derfor	ikke	altid,	at	virksomhederne	er	opmærksomme	på	de	konkurrencebegrænsende	effekter,	

deres	brug	af	prisalgoritmer	kan	have.	Hvis	virksomhederne	imidlertid	er	opmærksomme	på	de	kon-

kurrencebegrænsende	virkninger,	kan	der	argumenteres	for,	at	denne	form	for	adfærd	kan	omfattes	af	

begrebet	samordnet	praksis.		

Spørgsmålet	opstår	hermed	om	den	samme	argumentation	som	i	Eturas,	kan	benyttes	i	forbindelse	med	

prisalgoritmer,	hvis	det	kan	bevises	ved	objektive	og	samstemmende	 indicier,	at	virksomhederne	er	

opmærksomme	på	de	konkurrencebegrænsende	virkninger	af	prisalgoritmerne.	Herunder	vil	det	være	

den	bevidste	parallelle	adfærd,	der	vil	være	omdrejningspunktet,	hvor	virksomhederne	sætter	prisen	ud	

fra	et	profitmaksimerende	princip	som	illustreret	i	figur	2	i	afsnit	2.4.2..	Dette	kan	ikke	udelukkes,	da	

virksomhederne	vil	have	mulighed	for	at	bestride,	at	de	var	klar	over	virkningerne,	men	løsningen	kan	

imidlertid	have	sine	udfordringer,	hvor	det	ikke	kan	bevises,	at	virksomhederne	er	opmærksomme	på	

de	konkurrencebegrænsende	virkninger.	

I	lyset	af	ovenstående	kan	det	således	ikke	udelukkes,	at	definitionen	af	”kommunikation”	kan	udvides	

til	også	at	omfatte	algoritmisk	prisfastsættelse.	Det	er	bevist	 i	afhandlingens	 foregående	analyser,	at	

brugen	af	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	praktisk	kan	føre	til	en	samordnet	ligevægt,	hvil-

ket	erstatter	konkurrencen	på	markedet.	Det	følger	desuden,	at	siden	prisalgoritmer	øger	transparen-

sen	på	markedet	på	en	sådan	måde,	at	informationsudveksling	ikke	er	nødvendig	for	at	opnå	gennem-

sigtighed,	vil	der	være	mulighed	for,	at	algoritmisk	prisfastsættelse	kan	indgå	i	definitionen	af	”kommu-

nikation”.	

 
382	Sag	C-74/14	Eturas,	præmis	50.	
383	Sag	C-74/14	Eturas,	præmis	37.	
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Virkningen	af	at	definitionen	af	begrebet	”kommunikation”	bliver	udvidet	til	også	at	omfatte	algoritmisk	

prisfastsættelse,	vil	være,	at	når	brugen	af	prisalgoritmer	fører	til	øget	transparens	og	reduktion	af	den	

strategiske	usikkerhed	på	en	sådan	måde,	at	der	opstår	stiltiende	koordinering,	og	hvor	priserne	kun-

stigt	øges,	vil	dette	være	omfattet	af	begrebet	samordnet	praksis,	og	vil	således	være	ulovligt	i	henhold	

til	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Derfor;	hvis	det	kan	bevises,	at	de	konkurrencebegrænsende	virkninger	har	en	

direkte	årsagssammenhæng	med	prisalgoritmernes	gensidige	afkodning,	er	det	ikke	utænkeligt,	at	EU-

Domstolen	kan	betragte	dette	som	en	form	for	kommunikation.384	Ved	at	specificere	begrebet	”kommu-

nikation”	i	relation	til	samordnet	praksis,	således	at	visse	former	for	konkurrencebegrænsende	algorit-

misk	stiltiende	koordinering	bliver	omfattet	af	TEUF	art.	101’s	anvendelsesområde,	vil	virksomhederne	

være	ansvarlige	for	prisalgoritmernes	konkurrencebegrænsende	adfærd.	En	specificering	af	begrebet	

”kommunikation”	vil	derfor	medføre,	at	de	pågældende	virksomheder	kan	få	sanktioner	i	form	af	bø-

der.385	Det	vil	muligvis	ændre	virksomhedernes	incitamenter,	sådan	at	 incitamentet	til	at	opretholde	

koordineringen	ikke	er	lige	så	stærkt.	En	forudsætning	for	at	virksomhedernes	incitamenter	ændrer	sig,	

er,	at	bøderne	skal	være	højere	end	den	ekstra	profit,	virksomhederne	tjener	ved	at	indgå	i	den	stiltiende	

koordinering.	

Der	opstår	dog	håndhævelsesmæssige	 spørgsmål	 i	 relation	 til	 ovenstående	konklusion,	 idet	det	kan	

være	svært	at	vurdere,	hvilke	former	for	algoritmisk	prisfastsættelse,	der	skal	omfattes	af	begrebet	sam-

ordnet	praksis.	Desuden	kan	stiltiende	koordinering	være	svært	at	opdage,	 i	særdeleshed	når	denne	

bliver	udøvet	af	prisalgoritmer.	Er	udvidelsen	af	definitionen	af	kommunikation	derfor	i	virkeligheden	

brugbar,	når	der	eksisterer	udfordringer	med	at	samle	bevis	for,	at	der	rent	faktisk	er	sket	en	konkur-

rencebegrænsning?	

		

7.3.2	Revurdering	af	lovligheden	af	stiltiende	koordinering	

Når	det	kommer	til	konceptet	stiltiende	koordinering,	er	der	ikke	nogen	ulovlig	aftale	eller	endda	nogen	

kontakt	eller	kommunikation	mellem	konkurrenterne.	I	stedet	handler	hver	konkurrent	ensidigt	som	

reaktion	på	rivalernes	opførsel	for	at	hæve	prisen	over	konkurrenceniveauet.	På	grund	af	den	traditio-

nelle	forekomst	af	stiltiende	koordinering	på	oligopolistiske	markeder,	marginaliseres	det	desuden	ofte	

 
384	Sag	C-74/14	Eturas.	præmis	42-43.	
385	Rådets	forordning	(EF)	nr.	1/2003	af	16.	december	2002	om	gennemførelse	af	konkurrencereglerne	i	trakta-
tens	artikel	81	og	82,	art.	23,	stk.	2.	
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som	et	”oligopolproblem”.386	Der	er	ligeledes	en	del	markedskarakteristika,	der	skal	være	til	stede,	før	

stiltiende	koordinering	kan	opstå	og	opretholdes	over	tid,	blandt	andet	udpræget	transparens.387		

Den	stigende	brug	af	prisalgoritmer	har	dog	drastisk	ændret	den	måde,	hvorpå	visse	markeder	fungerer,	

særligt	i	relation	til	den	øgede	transparens,	hyppighed	og	effektivitet.	Hvis	stiltiende	koordinering	var	

udfordrende	at	tackle	før,	har	brugen	af	prisalgoritmer	gjort	denne	udfordring	endnu	mere	udtalt.	Ikke	

kun	markeder,	der	allerede	har	oligopolistiske	tendenser,	men	også	forskellige	markeder	med	flere	spil-

lere	kan	nu	møde	udfordringen	med	stiltiende	koordinering.388	Netop	derfor	kan	det	nu	være	et	pas-

sende	tidspunkt	at	revurdere	lovligheden	af	stiltiende	koordinering.389		

Det	kan	dog	diskuteres,	hvorvidt	et	bredt	forbud	imod	stiltiende	koordinering	er	gavnligt	for	markedet.	

Et	forbud	mod	stiltiende	koordinering	ville	i	praksis	etablere	en	offentlig	regulering,	hvor	oligopolister	

pålægges	at	sætte	prisen	til,	eller	bare	lidt	over,	sine	marginale	omkostninger.	Desuden	argumenteres	

der	for,	at	en	bredere	regel,	som	blot	fokuserer	på	gensidig	afhængig	adfærd	ville	give	for	mange	falske	

positiver.390	

Der	er	en	generel	enighed	om,	at	stiltiende	koordinering,	uanset	om	det	er	algoritmisk	eller	på	anden	

måde,	skader	forbrugerne.	Ezrachi	og	Stucke	anfører,	at	et	svar	på	problemet	kan	involvere	revision	af	

prisalgoritmen.	Under	et	sådant	revisionsregime	vil	det	blive	vurderet,	om	en	algoritme	er	designet	til	

at	fremme	en	ændring	i	markedsdynamikken.	Denne	tilgang	ligner	den	gennemgang,	der	sker,	før	en	

fusion	godkendes,	hvor	det	bliver	forudsagt,	om	den	foreslåede	fusion	kan	begrænse	konkurrencen	væ-

sentligt.391	OECD	har	ligeledes	anbefalet,	at	den	primære	måde	at	afskrække	stiltiende	koordinering	er	

gennem	fusionskontrol.392	Der	anføres	i	denne	forbindelse,	at	en	mulig	ex-ante	tilgang	består	i	at	etab-

lere	et	system,	der	er	i	stand	til	at	forhindre	stiltiende	koordinering	gennem	håndhævelse	af	regler	for	

fusionskontrol	på	markeder	med	algoritmiske	aktiviteter.	Når	der	findes	ex-ante	foranstaltninger,	der	

prøver	at	tackle	fusioner,	der	ville	føre	til	stiltiende	koordinering,	vil	det	være	muligt	at	udvide	disse	

synspunkter	til	andre	situationer,	såsom	algoritmisk	prisfastsættelse.		

I	punkt	22,	b	 i	Kommissionens	retningslinjer	 for	 fusionskontrol,	udtaler	Kommissionen	klart,	at	den	

oligopolistiske	markedsstruktur	er	en	bekymring	på	grund	af	den	øgede	mulighed	 for	at	koordinere	

 
386	Se	for	eksempel	afhandlingens	afsnit	6.2.	
387	Se	for	eksempel	afhandlingens	afsnit	5.2.2.3.	
388	OECD	(2017).	Algorithms	and	Collusion:	Competition	Policy	in	the	Digital	Age.	OECD,	s.	35.	
389	Beneke	&	Mackenrodt	(2019),	s.	118.	
390	Beneke	&	Mackenrodt	(2019),	s.	119.	
391	Ezrachi	&	Stucke	(2017),	s.	25.	
392	OECD	(2017).	Algorithms	and	Collusion:	Competition	Policy	in	the	Digital	Age.	OECD,	s.	41.	
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prisforhøjelser	samt	muligheden	for	at	lette	mere	stabil	og	effektiv	koordinering.393	Det	bliver	således	

angivet	i	Kommissionens	retningslinjer,	at:		

”En	fusion	på	et	koncentreret	marked	kan	hindre	den	effektive	konkurrence	betydeligt,	gen-

nem	etablering	eller	styrkelse	af	en	kollektivt	dominerende	stilling,	fordi	den	øger	sandsyn-

ligheden	for,	at	virksomhederne	kan	koordinere	deres	adfærd	på	denne	måde	og	forhøje	pri-

serne,	selv	uden	at	indgå	en	aftale	eller	anvende	en	samordnet	praksis	som	omhandlet	i	trak-

tatens	artikel	81	(nuværende	TEUF	art.	101).”394	

Dette	rejser	spørgsmålet	om	hvorfor	der	i	konkurrenceretten	bliver	fokuseret	på	forebyggelse	af	stilti-

ende	koordinering	under	fusionskontrol	ex-ante,	men	udelukker	stiltiende	koordinering	fra	at	være	om-

fattet	af	samordnet	praksis	ex-post?	Svaret	kan	ligge	i	det	faktum,	at	det	ved	ex-ante	fusionskontrol	er	

lettere	at	vurdere	markedskoncentration	og	ændringer	i	markedsdynamikken	ved	fusionens	gennem-

førsel,	end	det	er	ex-post	ved	implementeringen	af	prisalgoritmer	på	et	marked.	I	praksis	kan	fusions-

kontrol	dog	vise	sig	at	være	nyttig	til	at	diskutere,	hvordan	stiltiende	koordinering	muligvis	kan	hånd-

teres	gennem	ex-post	foranstaltninger.	Ved	brugen	af	fusionskontrol	er	det	således	de	strukturelle	æn-

dringer,	der	faciliterer	stiltiende	koordinering,	der	bliver	forsøgt	forhindret.395		

Retten	anerkender	i	Airtours-sagen396	det	faktum,	at	selvom	der	ikke	er	nogen	aftale	eller	samordnet	

praksis	mellem	konkurrenterne,	kan	en	fusion	mellem	de	pågældende	parter	muligvis	føre	til	skadelige	

konkurrencebegrænsende	virkninger,	såsom	kollektiv	dominans.397	Stiltiende	koordinering	er	således	

noget,	konkurrencemyndighederne	skal	tage	med	i	sine	overvejelser,	når	det	skal	vurderes,	om	en	fusion	

kan	godkendes.		

I	Airtours-sagen	verificerede	Retten	tre	betingelser	for,	at	der	kan	skabes	en	situation	med	kollektiv	do-

minans.	For	det	første	skal	hver	af	de	pågældende	virksomheder	kunne	skaffe	sig	kendskab	til	de	andre	

virksomheders	adfærd	med	henblik	på	at	kunne	kontrollere,	om	de	følger	den	fælles	adfærd	eller	ej.398	

Det	er	ikke	tilstrækkeligt,	at	virksomhederne	er	bevidste	om,	at	de	kan	drage	fordel	af	den	gensidigt	

afhængige	adfærd	på	markedet,	men	virksomheden	skal	også	have	et	middel	til	at	finde	ud	af,	om	de	

andre	virksomheder	følger	den	samme	strategi.	Transparensen	på	markedet	spiller	således	en	rolle	i	

forhold	til,	at	gøre	det	muligt	for	virksomhederne	at	få	kendskab	til	de	andre	virksomheders	adfærd	på	

 
393	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	vurdering	af	horisontale	fusioner	efter	Rådets	forordning	om	kon-
trol	med	fusioner	og	virksomhedsovertagelser.	(2004/C	31/03),	pkt.	22,	b.	
394	EUROPA-KOMMISSIONEN.	Retningslinjer	for	vurdering	af	horisontale	fusioner	efter	Rådets	forordning	om	kon-
trol	med	fusioner	og	virksomhedsovertagelser.	(2004/C	31/03),	pkt.	39.	
395	Ezrachi	&	Stucke	(2017),	s.	45.	
396	Sag	T-342/99	Airtours.	
397	Sag	T-342/99	Airtours,	præmis	61.	
398	Sag	T-342/99	Airtours,	præmis	62.	
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markedet.	For	det	andet	er	det	nødvendigt,	at	den	stiltiende	koordinering	kan	opretholdes	over	en	vis	

periode.399	Virksomhederne	skal	derfor	have	et	langvarigt	incitament	til	ikke	at	fravige	den	fælles	ad-

færd	på	markedet.	For	at	en	situation	med	stiltiende	koordinering	er	bæredygtig,	skal	der	være	tilstræk-

keligt	med	afskrækkelsesfaktorer	for	at	sikre,	at	der	er	tilskyndelse	til	ikke	af	afvige	fra	adfærden.	For	

det	tredje	skal	det,	 før	det	i	tilstrækkeligt	omfang	kan	godtgøres,	at	der	er	en	kollektiv	dominerende	

stilling,	ligeledes	godtgøres,	at	de	nuværende	og	potentielle	konkurrenters	forudsigelige	reaktion	samt	

forbrugernes	reaktion	ikke	sår	tvivl	om	de	forventede	resultater	af	den	fælles	adfærd.400	I	praksis	kan	

dette	for	eksempel	betyde,	at	der	er	kunstige	hindringer	for	markedsadgang,	for	eksempel	i	form	af	gen-

gældelsesforanstaltninger,	der	gør	det	svært	for	nye	deltagere	at	komme	ind	på	markedet.	De	tre	betin-

gelser	komplementerer	afhandlingens	argument	om,	at	der	ikke	behøver	at	være	en	aftale	eller	samord-

net	praksis,	før	der	kan	være	konkurrencebegrænsende	virkninger	på	et	marked.	

Beskues	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	i	relation	til	ovenstående	tre	betingelser	fra	Air-

tours-dommen,	bemærkes	det,	at	prisalgoritmerne	i	høj	grad	opfylder	de	tre	betingelser.	I	forhold	til	

den	første	betingelse,	vil	brugen	af	prisalgoritmer	være	et	godt	værktøj	i	forbindelse	med	overvågning	

af	konkurrenter.	Det	er	tidligere	i	afhandlingen	blevet	beskrevet,	hvordan	virksomheder	kan	benytte	

prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	til	at	overvåge	konkurrenter	med	henblik	på	at	kontrol-

lere,	om	de	overholder	den	fælles	adfærd.401	Markedstransparensen	øges	således	betydeligt	ved	imple-

menteringen	af	prisalgoritmer,	hvilket	gør	det	lettere	at	monitorere	konkurrenter	og	gengælde	en	even-

tuel	afvigende	adfærd.	I	relation	til	den	anden	betingelse,	gør	prisalgoritmerne	i	særdeleshed	stiltiende	

koordinering	mere	opretholdeligt	over	 tid.	Der	er	således	 i	afhandlingen	blevet	argumenteret	 for,	at	

prisalgoritmer	øger	stabiliteten	af	stiltiende	koordinering	betydeligt.402	OECD	har	i	forhold	til	transpa-

rensen,	som	prisalgoritmer	skaber	på	markedet,	bevist	at	på	et	perfekt	transparent	marked,	hvor	virk-

somhederne	interagerer	gentagne	gange,	og	hvor	gengældelsesforsinkelsen	er	lig	med	nul,	kan	samar-

bejde	altid	opretholdes	som	en	ligevægtsstrategi.403	Dette	er	desuden	bevist	i	afhandlingens	afsnit	4.2.2.	

Den	tredje	og	sidste	betingelse	ses	også	at	være	opfyldt	af	prisalgoritmerne.	Som	det	tidligere	i	afhand-

lingen	er	blevet	argumenteret	 for,	 vil	brugen	af	prisalgoritmer	 i	Predictable	Agent	 scenariet	være	et	

værktøj	til	at	skabe	kunstige	adgangsbarrierer	på	markedet,	hvilket	afskrækker	nye	deltagere.404	Ved	en	

 
399	Sag	T-342/99	Airtours,	præmis	62.	
400	Sag	T-342/99	Airtours,	præmis	62.	
401	Se	for	eksempel	afhandlingens	afsnit	4.3.2	vedrørende	prisalgoritmernes	rolle	i	monitorerings-	og	gengældel-
sesfasen.	
402	Se	for	eksempel	afhandlingens	afsnit	4.2.3	vedrørende	stabiliteten	af	stiltiende	koordinering	i	relation	til	pris-
algoritmer.		
403	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	s.	66-67.	
404	Se	 for	eksempel	afhandlingens	afsnit	3.2.2	vedrørende	prisalgoritmers	 indflydelse	på	adgangsbarrierer	på	
markedet.	
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ny	markedsdeltagers	 indtræden,	vil	de	allerede	eksisterende	virksomheder	være	 i	stand	til	straks	at	

reagere	på	forsøg	på	prisnedsættelser,	hvilket	gør	disse	reduktioner	i	pris	urentable.	

Henset	til,	at	prisalgoritmerne	opfylder	betingelserne	for,	at	der	kan	skabes	en	situation	med	kollektiv	

dominans	som	beskrevet	i	af	EU-Domstolen	i	Airtours-dommen,	må	der	anses	for	at	være	grund	til	at	

revurdere	lovligheden	af	stiltiende	koordinering	ex-post.	Når	alt	kommer	til	alt,	vil	den	form	for	stilti-

ende	koordinering,	prisalgoritmer	kan	skabe,	risikere	at	begrænse	konkurrencen,	hvilket	kan	være	ska-

deligt	for	forbrugerne.	Som	det	dog	også	er	anført	tidligere,	er	et	forbud	mod	stiltiende	koordinering	

ikke	entydigt	godt,	da	et	forbud	i	praksis	kan	etablere	en	offentlig	regulering,	hvor	oligopolister	pålæg-

ges	at	sætte	prisen	til,	eller	bare	lidt	over,	sine	marginale	omkostninger.	

	

7.3.2.1	Kommissionens	bevisførelse	og	konsekvenser	for	konkurrencen	

Der	er	ligeledes	håndhævelsesmæssige	udfordringer	i	forbindelse	med	vurderingen	af,	hvilke	former	

for	stiltiende	koordinering,	der	skal	forbydes,	samt	i	hvilket	omfang	konkurrencemyndighederne	har	

mulighed	for	at	opdage	den	stiltiende	koordinering.	For	hvordan	kan	eksistensen	af	ikke-konkurrence-

dygtige	priser	etableres	uden	bevis	for	aftaler,	gennemførelse	eller	håndhævelse?405		

For	at	nærme	sig	udfordringen	med	at	bevise	eksistensen	af	stiltiende	koordinering,	fremlagde	Richard	

A.	Posner	(1968)	visse	objektive	indikationer,	der	kan	bruges	af	konkurrencemyndighederne.	Posner	

argumenterer	for,	at	en	forvridning	af	et	marked	kan	bevises,	når	der	er	a)	et	bevist	mønster	af	syste-

matisk	prisdiskriminering,	b)	langvarig	overskridelse	af	kapacitet	i	forhold	til	efterspørgsel,	c)	en	re-

duktion	af	ændringer	i	markedsprisen,	som	den	er	sjældent	under	omstændigheder	for	virksomheder,	

der	konkurrerer	på	normalt	grundlag,	d)	hvis	der	er	usædvanligt	overskud	og	prisledelse	e)	markeds-

andele	fastlægges	i	en	længere	periode	eller	f)	hvor	der	er	afslag	på	at	tilbyde	rabatter	på	trods	af	over-

skydende	kapacitet.406	Posner	anfører	dog,	at	bevisførelsen	i	forbindelse	med	overskydende	kapacitet	

kan	være	særdeles	vanskelig.		

På	baggrund	af	ovenstående	vurderes	det,	at	et	forbud	mod	stiltiende	koordinering	kan	være	muligt	at	

håndhæve,	hvis	konkurrencemyndighederne	sætter	klare	betingelser	for	lovligheden	af	en	bestemt	ad-

færd.	Det	skal	samtidig	understreges,	at	virksomheder	stadig	skal	have	muligheden	for	at	tilpasse	sig	

markedsforholdene,	hvorfor	håndhævelse	af	forbuddet	ikke	må	ramme	parallel	adfærd,	som	alene	er	et	

udtryk	for	dette.	Kommissionens	vigtigste	indikator	bør	derfor	være,	at	forholdene	på	markedet	ikke	

 
405	Posner	(1968),	s.	1578.	
406	Posner	(1968),	s.	1578-1582.	
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længere	er	et	udtryk	for	konkurrencemæssige	markedsforhold.	Dette	stemmer	overens	med	bevisbyr-

den	i	forbindelse	med	fusion,	hvor	EU-Domstolen	i	Airtours	udtalte,	at		

”der	påhviler	Kommissionen	en	stor	bevisbyrde,	når	den	finder,	at	en	transaktion	bør	forby-

des,	fordi	den	vil	skabe	en	situation	med	kollektiv	dominerende	stilling.	Dette	bevis	skal	navn-

lig	vedrøre	de	forhold,	der	angives	at	spille	en	væsentlig	rolle	ved	vurderingen	af,	om	der	kan	

skabes	en	kollektiv	dominerende	stilling,	såsom	manglende	effektiv	konkurrence	mellem	de	

erhvervsdrivende,	der	angiveligt	er	medlemmer	af	et	dominerende	oligopol,	og	intet	større	

konkurrencepres,	der	eventuelt	kunne	udøves	af	de	andre	erhvervsdrivende.”407		

Kommissionens	håndhævelsesprocedure	mod	stiltiende	koordinering	bør	derfor	underkastes	en	høj	be-

visstandard.		

	

7.4	Digital	Eye	scenariet	

Som	det	er	blevet	anført	i	ovenstående	analyser	vedrørende	Predictable	Agent	scenariet,	står	konkur-

rencemyndighederne	over	for	en	betydelig	udfordring	i	forbindelse	med	håndhævelsen	af	konkurren-

cereglerne	over	for	virksomhederne,	der	anvender	parallelle	prisalgoritmer.	Teknologien	udvikler	sig	

dog	fortsat,	og	de	parallelle	prisalgoritmer	i	scenariet,	er	derfor	ikke	konkurrencemyndighedernes	ene-

ste	eller	sidste	udfordring.	Prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	scenariet	er	baseret	på	menneskelig	in-

teraktion,	hvor	forståelsen	af	algoritmen	stadig	er	intakt.	Den	teknologiske	udvikling	medfører	dog,	at	

maskinlæring	udvikles	med	hastige	skridt,	hvilket	samtidig	medfører,	at	gennemsigtigheden	øges,	hvor-

for	prisalgoritmerne	kan	blive	endnu	mere	komplekse,	end	hvad	der	ses	i	Predictable	Agent	scenariet.408	

Deep	learning	er	et	underområde	inden	for	maskinlæring,	der	gør	computersystemer	i	stand	til	at	lære	

endnu	bedre.	Ved	deep	 learning	anvendes	kompleks	software,	der	 forsøger	at	gentage	aktiviteten	af	

menneskelige	neuroner,	 og	dermed	 skaber	et	kunstigt	neuralt	netværk.409	Algoritmer	der	 lærer	ved	

hjælp	af	deep	learning,	lærer	hurtigere	og	mere	præcist	end	konventionelle	maskinlæringsalgoritmer.	

Deep	learning	algoritmer	er	struktureret	i	et	hierarki	med	stigende	kompleksitet	og	abstraktion,	mens	

konventionelle	maskinlæringsalgoritmer	er	 lineære.	Nedenstående	figur	 illustrerer	forholdet	mellem	

kunstig	intelligens,	maskinlæring	og	deep	learning:	

	

 
407	Sag	T-342/99	Airtours,	præmis	63.	
408	Ezrachi	&	Stucke	(2018),	s.	250.	
409	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	pkt.	13.	
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Figur	4.	Relationen	mellem	AI,	ML	og	DL.410	

	

Predictable	Agent	scenariet	befinder	sig	inden	for	maskinlæringsdelen,	men	dykker	man	dybere	ned	i	

teknologien,	kommer	man	til	Digital	Eye	scenariet.411	Dette	scenarie	består	af	deep	learning	prisalgorit-

mer,	der	ensidigt	bestemmer	den	profitmaksimerende	pris.	I	dette	scenarie	har	den	menneskelige	pro-

grammør,	eller	virksomheden	der	har	implementeret	prisalgoritmen,	meget	mindre	kendskab	til	dens	

handlinger	og	dermed	også	konsekvenserne	af	algoritmens	handlinger.	Digital	Eye	scenariet	baserer	sig	

således	på	de	teknologiske	fremskridt,	der	sker	på	markedet,	hvor	computerens	evne	til	at	behandle	

store	mængder	af	data	og	få	et	“guddommeligt”	billede412	af	det	pågældende	marked,	er	en	aktualitet.	

Den	selvlærende	algoritme	kan	i	dette	scenarie	løbende	analysere	markedsdata	og	engagere	sig	i	selv-

læring,	og	eksperimenter,	udelukkende	med	det	mål	at	profitmaksimere.413	Algoritmerne	i	dette	scena-

rie	er	meget	mere	sofistikerede,	de	interagerer	i	uafhængige	beslutninger	og	lærer	igennem	erfaring.	

Disse	teknologiske	fremskridt	kan	give	et	meget	bredere	og	mere	detaljeret	billede	af	markedet,	og	der-

udover	reagere	langt	mere	konkurrencedygtigt,	og	komme	med	meget	mere	dynamiske	strategier.414	

Teknologien	kan	ekspandere	stiltiende	koordinering	til	ud	over	prisen	på	det	oligopolistiske	marked.	

Dermed	ligner	prisalgoritmen	i	dette	scenarie	til	dels	Predictable	Agent,	der	er	designet	til	at	opnå	pro-

fitmaksimering.415	Under	Digital	Eye	scenariet	forudsiger	Ezrachi	og	Stucke	dog,	at	selvlærende	algorit-

mer	under	de	rigtige	markedsforhold,	uafhængigt	kan	komme	frem	til	stiltiende	koordinering,	selvom	

den	menneskelige	programmør	ikke	er	bevidst	om	det,	eller	havde	dette	til	hensigt.	OECD	illustrerer	

 
410	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	s.	9.	
411	Ezrachi	og	Stuckes	fjerde	scenarie	se	mere	i	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	71.	
412	Ezrachi	og	Stucke	beskriver	dette	som	et	“God	View“.	Dette	er	en	terminologi	de	oprindeligt	har	fået	fra	Uber.	
Hos	Uber	kunne	man	tracke	alle	Uberbilernes	lokationer,	og	alle	kunderne	der	havde	bestilt	et	lift.	Selve	termino-
logien	hos	Ezrachi	og	Stucke	referer	til	konkurrenter,	der	anvender	Big	Data	og	Big	Analytics	for	et	klart	overblik	
over	markedet	på	et	hvilket	som	helst	givet	tidspunkt.	Se	hertil	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	72.	
413	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	74.	
414	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	71.	
415	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	74.	
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algoritmens	adfærd	som	en	“black	box”,	hvilket	er	illustreret	i	figur	5	nedenfor,	hvor	rå	data	kommer	

ind	i	den	sorte	boks,	og	bliver	behandlet	af	maskinlæring.	Den	sorte	boks	bliver	i	dette	tilfælde	sammen-

lignet	med	menneskehjerne,	bortset	fra,	at	den	kan	bearbejde	rå	data	på	en	kompleks,	hurtigere	og	på	

en	mere	nøjagtig	måde,	mens	at	den	ikke	afslører	hvilke	relevante	funktioner,	der	lå	bag	outputtet	fra	

den	sorte	boks.416		

	

Figur	5.	Illustration	af	aftalt	spil	som	et	resultat	af	deep	learning	prisalgoritmer.417	

	

Skiftet	til	algoritmisk	prisfastsættelse	har	rejst	en	række	spørgsmål	til	både	retsgrundlaget,	som	gen-

nemgået	i	afhandlingen,	men	også	de	klassiske	økonomiske	modeller	er	der	blevet	sat	spørgsmålstegn	

ved.	Således	udtaler	Terrell	McSweeny,	en	kommissær	i	den	amerikanske	føderale	handelskommission:		

“We’re	talking	about	a	velocity	of	decision-making	that	isn’t	really	human.	All	of	the	eco-

nomic	models	are	based	on	human	incentives	and	what	we	think	humans	rationally	will	do.	

It’s	entirely	possible	that	not	all	of	that	learning	is	necessarily	applicable	in	some	of	these	

markets”418	

Algoritmisk	prisfastsættelse	er	endnu	et	uudforsket	område,	med	mange	nye	og	stadig	ukendte	aspek-

ter,	og	hvor	teknologiens	samt	algoritmernes	udvikling	stadig	sker	med	hastige	skridt.	Dermed	må	det	

 
416	OECD.	Algorithms	and	collusion	–	background	note	by	the	secretariat.	DAF/COMP(2017/4),	s.	31.	
417	 Oversat	 version	 af	 figur	 fra	 OECD.	 OECD.	 Algorithms	 and	 collusion	 –	 background	 note	 by	 the	 secretariat.	
DAF/COMP(2017/4),	s.	31.	
418	Lynch	David	(2017).	Financial	Times:	Policing	the	Digital	Cartels:	https://pros.com/news/financial-times-po-
licing-digital-cartels/	(Besøgt	d.	24.	marts	2020)	
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siges,	at	gøre	det	udfordrende	for	forudsætningerne	ved	teorierne	og	modellerne.	Spørgsmålet	er	altså	

om	de	nuværende	økonomiske	modeller	og	betragtninger	kan	bestå	på	det	digitale	marked,	det	vil	sige	

om	markedet	kan	blive	ved	med	at	stabilisere	sig,	og	om	Adam	Smiths	usynlige	hånd419	forsat	vil	være	

til	stede	på	det	digitale	marked,	og	have	den	samme	styrende	kraft.	Afhandlingens	integrerede	del	har	

vist,	at	prisalgoritmer	kan	have	positive	effekter	på	markedet,	men	på	den	anden	side	er	der	på	det	

digitale	marked	også	øgede	markedsfejl	og	barrierer.420	Som	Ezrachi	og	Stucke	har	fremlagt,	kan	dette	

ved	først	øjekast	ligne	konkurrence	(som	vi	kender	det	under	Adam	Smith),	men	vil	være	starten	på	en	

ny	markedskraft;	den	digitaliserede	hånd.	Denne	markedskraft	er	udelukkende	styret	af	algoritmerne	

og	sætter	priserne	ud	fra	komplekse	beregninger	med	udgangspunkt	i	at	maksimere	profitten,	hvilket	

blandt	andet	er	set	i	tilfældet	hvor	en	bog	blev	prissat	til	$	23	mio.	på	Amazon.421	I	andre	tilfælde	vil	

markedskraften	for	afvigelsen	være	mindre,	og	også	mindre	bemærkelsesværdig,	og	dermed	kunne	op-

fattes	som	en	”illusion”	af	konkurrenceprisen.	Dette	vil	blandt	andet	være	tilfældet	ved	mangel	af	eksi-

sterende	benchmark	modeller.	

Digital	Eye	scenariet	understreger	således	kun	de	udfordringer,	som	EU	står	over	for	i	forbindelse	med	

at	reguleringen	af	prisalgoritmer.	De	menneskelige	prisfastsættere	får	mindre	betydning	i	forbindelse	

med	prisfastsættelse,	da	de	lader	de	meget	mere	effektive	prisalgoritmer	sætte	priserne.	Den	sorte	boks	

kan	resultere	i	parallel	adfærd	og	sætte	priserne	som	en	illusion	af	konkurrencepriserne,	men	under	

dette	scenarie	vil	det	ikke	være	bevidst	som	i	Predictable	Agent	scenariet.422	Det	vil	blive	svære	at	for-

udsige,	hvilke	betydninger	det	får	for	markedet	og	forbrugerne,	med	disse	algoritmers	indtræden	på	

markedet,	og	dertil	kommer	hele	spørgsmålet	om	ansvaret	for	disse	algoritmer.		

	

7.5	Integreret	delkonklusion	

Den	integrerede	analyses	formål	var	at	undersøge,	om	den	nuværende	regulering	af	parallelle	prisalgo-

ritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	er	optimal	set	i	et	forbrugerperspektiv,	samt	at	undersøge	hvilken	

form	for	regulering	af	prisalgoritmerne,	der	vil	være	mest	hensigtsmæssig.		

Indledningsvist	blev	afhandlingens	økonomiske	og	juridiske	dele	sammenholdt	for	at	undersøge,	hvor-

vidt	implementeringen	af	parallelle	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	på	detailmarkedet	er	et	

 
419	Effektiv	ressourceallokering	vil	være,	når	værdien	af	en	vare	eller	service	der	er	lig	med	den	omkostning,	der	
er	ved	at	producere	den,	dvs.	når	prisen	er	lig	med	de	marginale	omkostninger.	
420	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	209.	
421	Ezrachi	&	Stucke	(2016),	s.	209.	
422	Ezrachi	&	Stucke	(2018),	s.	250.	
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problem.	Det	blev	vurderet,	at	der	er	uoverensstemmelse	mellem	den	økonomiske	og	den	juridiske	kon-

klusion,	henset	til	at	det	i	afhandlingens	økonomiske	del	blev	vurderet,	at	prisalgoritmerne	udgjorde	en	

trussel	mod	konkurrencen	på	markedet,	mens	det	i	afhandlingens	juridiske	del	blev	vurderet,	at	prisal-

goritmernes	parallelle	adfærd	ikke	er	omfattet	af	TEUF	art.	101,	medmindre	der	kan	bevises	at	være	en	

viljesmæssig	overensstemmelse	mellem	parterne.		

Blot	fordi	stiltiende	koordinering	ikke	er	ulovlig	i	medfør	af	TEUF	art.	101,	stk.	1,	betyder	det	ikke,	at	en	

sådan	adfærd	er	ønskelig	for	markedet	og	for	forbrugerne.	I	denne	forbindelse	blev	prisalgoritmernes	

gavnlige	effekter	på	markedet	undersøgt,	hvor	det	blev	konkluderet,	at	det	på	nuværende	tidspunkt	ikke	

muligt	at	sige,	om	prisalgoritmerne	gavner	mere	end	de	skader,	men	at	det	må	stå	klart,	at	man	i	EU	bør	

tage	stilling	til,	hvordan	man	håndtere	den	fremtidige	trussel	på	konkurrencen,	algoritmerne	kan	med-

føre,	men	bevare	de	positive	effekter,	de	tilfører	markedet.	

Spørgsmålet	om,	hvem	der	bør	have	ansvaret	for	prisalgoritmernes	adfærd	blev	derefter	undersøgt.	Et	

strengt	ansvar	kan	medføre	tilbagegang	i	innovation	og	teknologisk	fremskridt,	mens	muligheden	for	

kun	at	gøre	virksomhederne	ansvarlige	for	prisalgoritmernes	konkurrencebegrænsende	adfærd	i	det	

omfang	de	bliver	opmærksomme	på	muligheden	for	stiltiende	koordinering,	vil	være	vanskelig	at	hånd-

hæve.	

Afhandlingen	overgik	 i	 afsnit	7.3	 til	 at	have	et	normativt	perspektiv,	og	havde	 til	 formål	at	vurdere,	

hvilke	muligheder	der	er	for	at	regulere	prisalgoritmernes	adfærd.	Muligheden	for	en	udvidelse	af	be-

grebet	”kommunikation”	i	relation	til	samordnet	praksis	blev	undersøgt	med	den	konklusion,	at	det	ikke	

kan	udelukkes,	at	begrebet	kan	udvides	til	også	at	omfatte	algoritmisk	prisfastsættelse.	Dog	opstår	der	

håndhævelsesmæssige	spørgsmål	i	relation	til	dette.	

Muligheden	for	at	gøre	stiltiende	koordinering	forbudt	blev	desuden	undersøgt,	blandt	andet	med	ud-

gangspunkt	i	reglerne	for	fusionskontrol,	som	er	en	ex-ante	tilgang	til	at	forhindre	kollektiv	dominans	

og	stiltiende	koordinering.	Det	blev	vurderet,	at	prisalgoritmerne	opfylder	betingelserne	for,	at	der	kan	

skabes	en	situation	med	kollektiv	dominans,	hvorfor	der	er	grund	til	at	revurdere	lovligheden	af	stilti-

ende	koordination	ex	post.	Det	blev	anerkendt,	at	der	er	håndhævelses-	og	bevismæssige	udfordringer	

forbundet	med	et	forbud	mod	stiltiende	koordinering.	Et	forbud	mod	stiltiende	koordinering	kan	dog	

være	muligt	at	håndhæve,	hvis	konkurrencemyndighederne	sætter	klare	betingelser	for	lovligheden	af	

en	bestemt	adfærd.	Kommissionens	vigtigste	indikator	bør	være,	at	forholdene	på	markedet	ikke	læn-

gere	er	et	udtryk	for	konkurrencemæssige	markedsforhold,	hvorfor	stiltiende	koordinering	vurderes	at	

skulle	gøres	ulovligt,	hvis	adfærden	har	konkurrencebegrænsende	virkninger.		
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Konklusion	
Formålet	med	afhandlingen	har	været	at	undersøge,	hvordan	prisalgoritmerne	i	Predictable	Agent	sce-

nariet	 påvirker	 virksomhedernes	 prisadfærd	 i	 forbindelse	med	 stiltiende	 koordinering,	 og	 hvordan	

dette	 påvirker	 forbrugervelfærden	 sammenlignet	 med	 stiltiende	 koordinering	 uden	 prisalgoritmer.	

Derudover	har	det	været	ønsket	undersøgt,	hvordan	prisalgoritmernes	parallelle	adfærd	på	det	digitale	

marked	skal	analyseres	under	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1,	og	hvordan	man	fremadrettet	bør	regu-

lere	prisalgoritmer.	

I	afhandlingens	Del	I,	som	omfatter	den	økonomiske	analyse,	blev	der	redegjort	for	hvordan	stiltiende	

koordinering	fungerer	på	det	oligopolistiske	marked.	Stiltiende	koordinering	er	en	betegnelse	for,	når	

virksomheder	uden	at	kommunikere	ender	i	den	samme	ligevægt	som	ved	aftalt	spil.	De	strukturelle	

faktorer,	der	er	med	til	at	facilitere	samt	opretholde	stiltiende	koordinering,	er	derefter	blevet	fremlagt,	

herunder	er	transparensen	for	markedet	fremhævet	som	en	af	disse	karakteristika.	Analysen	fandt,	at	

netop	prisalgoritmers	indflydelse	på	transparens	har	en	stor	betydning	for	konkurrencen	og	herunder	

forbrugervelfærden.	Derudover	er	det	fundet,	at	stiltiende	koordinering	varierer	mellem	normal	(men-

neskelig)	stiltiende	koordinering	og	algoritmisk	stiltiende	koordinering.	Ved	at	undersøge	prisalgorit-

merne	i	SCP-paradigmet	blev	det	påvist,	hvordan	prisalgoritmerne	direkte	har	indflydelse	på	forbruger-

velfærden.	Prisalgoritmer	ændrer	desuden	virksomhedernes	prisadfærd	på	markedet.	Det	er	lettere	for	

virksomhederne	at	nå	 til	en	samordnet	 ligevægt	ved	brug	af	prisalgoritmer.	Desuden	vil	virksomhe-

derne	ikke	have	incitament	til	at	afvige	fra	den	samordnede	ligevægt,	eftersom	denne	ligevægt	har	de	

højeste	payoffs	for	begge	virksomheder.	En	afvigelse	fra	den	koordinerede	pris	vil	blive	opdaget	og	gen-

gældt	øjeblikkeligt,	hvorfor	der	ikke	vil	kunne	opnås	en	højere	payoff	ved	at	afvige	fra	strategien.	Derfor	

vil	stiltiende	koordinering	altid	kunne	opretholdes	som	ligevægt,	når	virksomhederne	anvender	prisal-

goritmer,	hvorfor	der	er	et	større	tab	af	forbrugervelfærd	ved	anvendelse	af	prisalgoritmer,	der	facilite-

rer	stiltiende	koordinering,	end	ved	menneskelig	stiltiende	koordinering.	De	parallelle	prisalgoritmer	i	

Predictable	Agent	scenariet	påvirker	derfor	strukturen	på	markedet	samt	virksomhedernes	prisadfærd	

på	en	sådan	måde,	at	forbrugervelfærden	falder,	idet	virksomhederne	ikke	har	incitament	til	at	afvige	

fra	den	stiltiende	koordinering.	

I	afhandlingens	Del	II,	som	indeholder	den	juridiske	analyse,	blev	det	analyseret,	hvorledes	prisalgorit-

merne	skal	analyseres	under	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Først	blev	den	parallelle	adfærd	identifi-

ceret	til	ikke	at	falde	inden	for	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1.	Det	blev	hertil	vurderet,	at	virksomhe-

derne	ikke	nødvendigvis	har	et	konkurrencebegrænsende	formål	i	forbindelse	med	implementeringen	
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af	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet.	Derfor	blev	det	vurderet,	om	adfærden	havde	konkur-

rencebegrænsende	virkninger,	og	hertil	blev	informationsudveksling	under	samordnet	praksis	taget	i	

betragtning.	Grunden	til,	at	prisalgoritmerne	blev	analyseret	med	udgangspunkt	i	informationsudveks-

lingen,	var	på	baggrund	af	de	markedskarakteristika	som	Retningslinjerne	fremhæver,	som	har	en	be-

tydelig	indflydelse	på	konkurrencen.	Ved	at	betragte	disse	karakteristika,	der	er	beskrevet	under	sam-

ordnet	praksis,	har	det	være	muligt	at	sammenholde	disse	med	algoritmernes	indflydelse	på	markedet.	

Det	blev	fundet	at,	prisalgoritmerne	på	de	fleste	karakteristika	har	en	indflydelse	som	sammenlignet	

med	almindelige	informationsudveksling,	hvilket	må	siges	at	have	en	betydelig	effekt	på	markedet.	Ud	

fra	denne	betragtning,	må	det	derfor	være	nødvendigt	at	analysere	prisalgoritmers	parallelle	adfærd	

med	udgangspunkt	i	den	virkning,	de	rent	faktisk	har	på	markedet	og	analysere	dem	under	betragtning	

omkring	informationsudveksling	under	samordnet	praksis.		

Til	slut	blev	der	i	afhandlingens	integrerede	analyse,	Del	III,	fremlagt	en	diskussion	omkring	prisalgorit-

mernes	positive	effekter	på	markedet,	og	om	disse	rent	faktisk	kan	opveje	de	negative	effekter	som	blev	

analyseret.	Implementeringen	af	prisalgoritmer	i	Predictable	Agent	scenariet	er	et	problem,	henset	til	at	

det	i	afhandlingens	økonomiske	del	blev	vurderet,	at	prisalgoritmerne	udgør	en	trussel	mod	konkur-

rencen	på	markedet,	og	især	mod	forbrugervelfærden,	mens	det	i	afhandlingens	juridiske	del	blev	vur-

deret,	at	prisalgoritmernes	adfærd	ikke	er	omfattet	af	forbuddet	i	TEUF	art.	101,	stk.	1,	medmindre	der	

kan	bevises	at	være	en	viljesmæssig	overensstemmelse	mellem	parterne.	I	forbindelse	med	undersøgel-

sen	af,	hvilke	muligheder	der	er	for	at	regulere	prisalgoritmerne,	som	en	del	af	et	forbud	mod	stiltiende	

koordinering,	bør	konkurrencemyndighederne	sætte	klare	betingelser	for	lovligheden	af	en	bestemt	ad-

færd.	Kommissionens	vigtigste	indikator	bør	være,	at	forholdene	på	markedet	ikke	længere	er	et	udtryk	

for	 konkurrencemæssige	 markedsforhold,	 hvorfor	 stiltiende	 koordinering	 vurderes	 at	 skulle	 gøres	

ulovligt,	hvis	adfærden	har	konkurrencebegrænsende	virkninger.	
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Domsreferater	
Herunder	findes	domsreferater	på	afhandlingens	anvendte	sager.	De	er	beskrevet	ud	fra	anvendelsen	i	

afhandlingen.	

	

Sag	6/64,	Flaminio	Costa	mod	ENEL.	
Domstolens	Dom	af	15.	juli	1964,	ECLI:EU:C:1964:66	(Costa/ENEL)	

Keywords:	EU-rettens	forrang	

Sagens	parter:	Costa	(Italiensk	advokat)	mod	ENEL	(El-selskab)		

Sagens	retsfaktum:	Costa	nægtede	at	betale	en	elregning	til	elselskabet	ENEL,	som	Costa	skal	betale	

efter	italiensk	lovgivning	som	han	mener	er	i	strid	med	flere	bestemmelserne	i	EØF-traktaten.	

Domstolens	afgørelse:	EU-Domstolen	fastslog	EU-rettens	forrang.	Med	EØF-retten	(nu	EU-retten)	har	

indført	en	særlig	integreret	retsorden	i	medlemsstaternes	retssystemer,	som	skal	anvendes	jf.	præmis	

7.	Staterne	har	overført	beføjelser	(bl.a.	retsevne)	og	tillagt	en	række	kompetence	(bl.a.	partshabilitet)	

til	Fællesskabets	institutioner	på	ubegrænset	tid,	således	at	de	faktisk	har	begrænset	deres	egene	su-

verænitet.	Med	integrationen	af	EØF-traktatens	(Nu	EU-traktatens)	ordlyd	og	ånd	medfører	det,	at	sta-

terne	ikke	kan	træffe	ensidige	foranstaltninger	imod	den	retsorden	staterne	gensidigt	har	accepteret.	

Derudover	beskrives	det	i	præmis	8	at	EØF-retten	vil	være	formålsløs,	hvis	staterne	har	mulighed	for	

at	unddrages	sig	deres	EØF-retlige	forpligtigelser	via	simpel	lov,	og	at	fællesskabet	har	forrang	bekræf-

tes	i	art.	189	EØF	(nu	288	TEUF)	om	forordningers	virkemåde	(er	bindende	og	gæler	umiddelbart).	I	

præmis	9	er	det	anført	at	Art.	288	TEUF	indeholder	ingen	mulighed	for	staterne	at	tage	forbehold,	ved	

at	foretage	ensidige	foranstaltninger,	idet	sådanne	ensidighed	vil	ophæve	virkningen	af	TEUF.	

	

Sag	26/62,	Van	Gend	en	Loos	mod	Administratie	der	Belastingen.	
Domstolens	Dom	af	5.	februar	1963,	ECLI:EU:C:1963:1	(Van	Gend	en	Loos)	

Keywords:	EU-rettens	direkte	virkning	

Sagens	parter:	Van	Gend	en	Loos	mod	Holland	

Sagens	retsfaktum:	Sagsøgerne,	van	Gend	en	Loos,	importerede	kemikalier	fra	Vesttyskland	til	Hol-

land.	Her	blev	han	bedt	om	at	betale	importafgifter	ved	den	hollandske	told.	Dette	gjorde	han	indsi-

gelse	imod,	da	han	mente	at	det	stred	imod	Det	Europæiske	Økonomiske	Fællesskabs	forbud	mod	im-

porttold	i	henhold	til	art.	12	(nu	art.	30	TEUF)	i	traktaten.	Holland	hævdede,	at	sagsøgerne	ikke	var	en	

fysisk	person,	men	en	juridisk	person,	hvorfor	de	ikke	kunne	kræve	sådanne	rettigheder.	Van	Gend	

Loos	nægtede	at	betale	tolddifferencen	da	han	mente	det	var	i	strid	med	art.	12.		
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Domstolens	afgørelse:	Domstolen	fandt	at	traktaten	gav	rettigheder	til	både	fysiske	såvel	som	juridi-

ske	personer.	Dvs.	at	EU-retten	har	direkte	virkning	over	for	medlemsstaterne,	og	domstolen	mindede	

derfor	den	nationale	domstol	om,	at	denne	skulle	følge	henvisningerne	til	art.	12.	
	

Sag	14/83,	Von	Colson	og	Kamann	mod	Land	Nordrhein-Westfalen.		
Domstolens	Dom	af	10.	april	1984,	ECLI:EU:C:1984:153	(Von	Colson)	

Keywords:	EU-konform	fortolkning	

Sagens	parter:	Von	Colson	og	Kamann	mod	Land	Nordrhein	Westfalen	(Tysk	delstat)	

Sagens	retsfaktum:	To	kvindelige	socialarbejder	ansøgte	om	at	arbejde	i	et	fængsel	for	mænd,	men	

blev	begge	afvist	da	de	var	kvinder.	I	henhold	til	lovgivningen	i	De	Europæiske	Fællesskaber	krævede	

ligebehandlingsdirektivet,	at	medlemsstaterne	skulle	gennemføre	ligebehandlingsprincippet.  

Domstolens	afgørelse:	Således	blev	der	i	Dommen	beskrevet	at	den	pågældende	stat	at	de	har	pligt	til	

at	følge	et	direktiv,	samt	virkeliggøre	dets	formål,	og	træffe	foranstaltninger	til	at	sikre	opfyldelsen	af	

denne	pligt,	som	påhviler	enhver	myndighed	i	medlemsstaterne	jf.	præmis	26.	Dvs.	At	medlemsstaten	

ved	anvendelse	af	national	ret	er	den	nationale	domstol	forpligtet	til	at	fortolke	i	lyset	af	direktivets	

ordlyd	og	formål	og	fremkalde	det	resultat	der	tilstræbes	ved	traktaten.	Derudover	tilkommer	det	den	

nationale	domstol,	under	fuld	udnyttelse	af	det	skøn,	den	råder	over	i	henhold	til	national	ret,	at	for-

tolke	og	anvende	loven	om	gennemførelsen	af	direktivet	i	overensstemmelse	med	fællesskabsrettens	

krav	jf.	præmis	28.		

	

Sag	C-212/97,	Centros.		
Domstolens	Dom	af	9.	marts	1999,	ECLI:EU:C:1999:126.	

Keywords:	Objektiv	formålsfortolkning	

Sagens	parter:	Centros	Ltd	v	Erhvervs-	og	Selskabsstyrelsen	

Sagens	retsfaktum:	Centros	Ltd,	en	vinimport-	og	eksportvirksomhed,	blev	registreret	i	Storbritan-

nien	og	ansøgte	om	at	blive	registreret	med	en	filial	i	Danmark.	Erhvervs-	og	Selskabsstyrelsen	(den	

danske	myndighed),	nægtede	på	grundlag	af	at	virksomheden	forsøgte	at	omgå	det	danske	krav	om,	at	

virksomhederne	skulle	betale	et	minimum	af	selskabskapital.	I	Danmark	var	selskabskapitalen	på	

200.000	kr.,	mens	der	i	Storbritannien	var	et	minimumskapitalkrav	på	£	1.	Erhvervs-	og	Selskabssty-

relsen	berettigede	håndhævelsen	af	reglen	som	en	måde	at	beskytte	kreditorer	og	forhindre	svigagtig	

insolvens.	Centros	Ltd	hævdede,	at	det	havde	ret	til	at	blive	anerkendt	i	Danmark	i	henhold	til	bestem-

melserne	om	etableringsfrihed	i	EF-traktaten,	artikel	52,	56	og	58.	

Domstolens	afgørelse:	Herunder	fandt	Domstolen	at	traktatens	art.	52	og	58	er	til	hinder	for,	at	en	

medlemsstat	nægter	registrering	af	en	filial	af	et	selskab,	som	er	stiftet	i	henhold	til	lovgivningen	i	en	
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anden	medlemsstat.	Retten	til	at	stifte	filial	er	en	del	af	etbaleringsfriheden,	som	er	en	del	af	traktatens	

grundlag	(pr.	15).		

	

Sag	283/81,	CILFIT	mod	Ministero	della	Sanità.		
Domstolens	Dom	af	6.	oktober	1982,	ECLI:EU:C:1982:335	(CILFIT)	

Keywords:	Objektiv	formålsfortolkning	

Sagens	parter:	CILFIT	mod	Sundhedsministeriet	

Sagens	retsfaktum:	Uldvarefabrikker	i	Italien	sagsøgte	det	Italienske	sundhedsministerium	da	de	me-

ner	at	afgifter	på	import	af	uld	var	i	uoverensstemmelse	med	forordningen.	

Domstolens	afgørelse:	Domstolen	fandt,	at	en	national	ret	i	sidste	instans	ikke	er	forpligtet	til	at	hen-

vise,	når	spørgsmålet	er	acte	clair,	eller	når	Domstolen	allerede	har	taget	stilling	til	spørgsmålet	om	

fortolkning,	der	er	forelagt	af	den	nationale	ret.	Således	er	det	anført	i	præmis	16	“Endelig	kan	den	kor-

rekte	anvendelse	af	EF-retten	fremgå	med	en	sådan	klarhed,	at	der	ikke	foreligger	nogen	rimelig	tvivl	om	

afgørelsen	af	det	rejste	spørgsmål.	Inden	den	nationale	ret	statuerer,	at	dette	er	tilfældet,	må	den	være	

overbevist	om,	at	hverken	de	øvrige	medlemsstaters	retter	eller	Domstolen	vil	være	i	tvivl	om	afgørelsen.	

Kun	når	disse	betingelser	er	opfyldt,	kan	den	nationale	ret	undlade	at	forelægge	spørgsmålet	for	Domsto-

len	og	således	selvstændigt	træffe	afgørelsen.”		Samt	præmis	20	“Endelig	skal	de	enkelte	EF-regler	vurde-

res	i	deres	rette	sammenhæng	og	fortolkes	i	lyset	af	EF-rettens	bestemmelser	som	helhed,	den	bagved	lig-

gende	målsætning	og	EF-rettens	udviklingstrin	på	tidspunktet	for	de	pågældende	bestemmelsers	anven-

delse.”	

	

Sag	C-322/88,	Grimaldi	mod	Fonds	des	maladies	professionnelles	
Domstolens	dom	(Anden	Afdeling)	af	13.	december	1989,	ECLI:EU:C:1989:646	(Grimaldi)	

Keywords:	Soft-law	retsvirkning	

Sagens	parter:	Grimaldi	mod	Fonds	des	maladies	professionnelles	

Sagens	retsfaktum:	Grimaldi	var	en	vandrende	arbejdstager	med	Italiensk	statsborgerskab.	Fra	

1953-1980	udøvede	han	en	erhvervsmæssig	beskæftigelse	i	Belgien.	I	1983	ansøgte	han	hos	Fonds	des	

maladies	professionnelles	om,	at	hans	sygedom	neuralgisk	sygdom	lokaliseret	i	hans	hænder,	og	som	

skyldtes	mekaniske	rystelser	ved	anvendelsen	af	en	slaggehammer	-	blev	anerkendt	som	en	erhvervs-

sygdom.	Fonds	des	maladies	professionnelles	anerkendte	ikke	sygedommen	under	henvisning	til,	at	

denne	form	for	sygdom	ikke	var	nævnt	i	den	belgiske	liste	over	erhvervssygdomme.	Sygedommen	var	

ikke	en	del	af	den	belgiske	liste	over	erhvervssygedommen,		
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men	sydeommen	kunne	sidestilles	med	en	"sygdom,	der	skyldes	overbelastning	...	af	vævet	omkring	

senerne	".	Sidstnævnte	sygdom	er	nævnt	i	punkt	F.6.b	)	i	den	fællesskabsliste	over	erhvervssyg-

domme,	som	Kommissionen	ved	henstillingen	af	23.	juli	1962	ønskede	indfært	i	national	ret.		

Domstolens	afgørelse:	Hertil	bemærkede	Domstolen	i	præmis	18:	“Med	henblik	på	en	fuldstændig	be-

svarelse	af	spørgsmålet	fra	den	forelæggende	retsinstans	tilføjes	dog,	at	de	omhandlede	henstillinger	ikke	

kan	anses	for	at	være	ganske	uden	retsvirkninger.	De	nationale	retsinstanser	skal	således	ved	afgørelsen	

af	tvister,	der	indbringes	for	dem,	tage	hensyn	til	henstillinger,	navnlig	når	disse	kan	bidrage	til	fortolk-

ningen	af	nationale	bestemmelser	udstedt	til	gennemførelse	heraf,	eller	når	der	er	tale	om	henstillinger,	

som	har	til	formål	at	udfylde	bindende	fællesskabsretlige	bestemmelser”.	Hvorfor	de	nationale	retsin-

stanser	ved	afgørelsen	af	tvister,	der	indbringes	for	dem,	er	forpligtet	til	at	tage	hensyn	til	henstillin-

gerne,	navnlig	når	disse	kan	bidrage	til	fortolkningen	af	andre	nationale	eller	fællesskabsretlige	be-

stemmelser.	

	

	

Sag	C-74/14,	Eturas	UAB	m.fl.	mod	Lietuvos	Respublikos	konkurencijos	taryba.	
Domstolens	dom	(Femte	Afdeling)	af	21.	januar	2016,	ECLI:EU:C:2016:42	(Eturas)	

Keywords:	Samordnet	praksis	

Sagens	parter:	Eturas	m.fl.	mod	Lietuvos	Respublikos	konkurencijos	taryba	

Sagens	retsfaktum:	Rejsebureauet	Eturas	har	eneret	til	og	forvalter	computerprogrammet	E-TURAS.	

Computerprogram	er	et	fælles	online	rejsereservationssystem,	som	giver	de	rejsebureauer,	der	ved	

kontrakt	har	erhvervet	en	driftslicens	fra	Eturas,	mulighed	for	at	udbyde	rejser	via	deres	internetsider	

i	henhold	til	et	ensartet	format	for	reservationer,	der	er	fastsat	af	Eturas.	Den	ovennævnte	licensaftale	

indeholder	ingen	klausul,	der	tillader	administratoren	af	computerprogrammet	at	ændre	de	priser,	der	

fastsættes	af	de	rejsebureauer,	der	benytter	dette	system	for	de	tjenesteydelser,	de	sælger.	Konkurren-

cerådet	indledte	en	undersøgelse	og	fandt	at	direktøren	for	Eturas	havde	den	25.	august	2009,	tilsendt	

flere	rejsebureauer	en	e-mail	med	emneangivelsen	“afstemning”,	hvorved	modtageren	blev	anmodet	

om	at	tage	stilling	til	muligheden	for	at	nedsætte	satsen	for	rabat	på	internettet	fra	4%	til	et	interval	

fra	1%	til	3%.	Konkurrencerådet	fandt	i	sin	afgørelse,	at	30	rejsebureauer	samt	Eturas	mellem	den	27.	

august	2009	og	slutningen	af	marts	2010	havde	deltaget	i	en	konkurrencebegrænsende	praksis	vedrø-

rende	de	rabatter,	de	tildelte	for	reservationer	foretaget	via	computerprogrammet	E-TURAS.	Således	

blev	der	i	den	forbindelse	stillede	følgende	præjudicielle	spørgsmål:	“Med	spørgsmålene,	som	skal	be-

handles	samlet,	ønsker	den	forelæggende	ret	nærmere	bestemt	oplyst,	om	artikel	101,	stk.	1,	TEUF	skal	

fortolkes	således,	at	en	gruppe	erhvervsdrivende,	når	administratoren	af	et	IT-informationssystem,	der	

har	til	formål	at	give	rejsebureauer	mulighed	for	at	sælge	rejser	via	deres	hjemmesider	ved	en	ensartet	
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fremgangsmåde	for	reservationer,	via	et	personligt	elektronisk	meddelelsessystem	fremsender	disse	er-

hvervsdrivende	en	meddelelse,	der	oplyser	dem	om,	at	de	rabatter,	der	ydes	på	produkter	solgt	via	dette	

system,	fremover	vil	blive	underlagt	et	loft,	og	det	omhandlede	system	efter	udsendelsen	af	denne	medde-

lelse	underkastes	de	for	gennemførelsen	af	denne	foranstaltning	nødvendige	tekniske	ændringer,	kan	an-

tages	at	have	kendskab	til	eller	nødvendigvis	burde	have	haft	kendskab	til	denne	meddelelse,	og	–	når	de	

ikke	på	nogen	måde	har	modsat	sig	en	sådan	praksis	–	for	at	have	deltaget	i	en	samordnet	praksis	som	

omhandlet	i	denne	bestemmelse.”	

Domstolens	afgørelse:	Domstolen	fandt	at	TEUF	art.	101,	stk.	1,	skal	fortolkes	således,	at	når	admini-

stratoren	af	et	IT-informationssystem	(for	rejsebureauer)	fremsender	de	erhvervsdrivende	en	person-

lig	meddelelse,	der	oplyser	dem	om,	at	rabatterne	underlægges	et	loft	i	computersystemet,	kan	det	an-

tages	at	rejsebureauerne	deltager	i	en	samordnet	praksis.	

	

Forenede	sager	40	-	48,	50,	54	-	56,	111,	113	og	114/73,	Suiker	Unie	m.fl.	mod	

Kommissionen.	
Domstolens	Dom	af	16.	december	1975,	ECLI:EU:C:1975:174	(Suiker	Unie)	

Keywords:	Samordnet	praksis	og	parallel	adfærd,	kontakt	mellem	virksomheder	

Sagens	parter:	Suiker	Unie	m.fl.	Mod	Kommissionen	

Sagens	retsfaktum:	Sagen	vedrører	sukkerfabrikanter,	som	havde	lavet	en	opdeling	af	markedet,	ef-

ter	det	princip,	at	man	’’blev	hos	sig	selv”	og	ikke	trængte	ind	på	andres	områder.	Virksomhederne	for-

pligtede	sig	til	kun	at	sælge	sukker	til	hinanden,	når	de	solgte	i	andre	salgsområder,	eller	kun	at	sælge	

sukker	til	et	andet	salgsområde	med	godkendelse	fra	aftaleparten	mv.	Kommissionen	fandt,	at	adfær-

den	begrænsende	konkurrencen,	og	den	pålagde	virksomhederne	bøder.	

Domstolens	afgørelse:	Der	var	tale	om	samordnet	praksis.	Domstolen	udtalte	i	denne	forbindelse,	at	

enhver	direkte	eller	indirekte	kontakt	mellem	erhvervsdrivende,	som	har	til	formål	eller	til	følge	enten	

at	påvirke	en	aktuel	eller	mulig	konkurrents	markedsadfærd,	eller	at	informere	end	sådan	konkurrent	

om	den	markedsadfærd,	den	pågældende	erhvervsdrivende	selv	har	besluttet	sig	for	–	eller	overvejer	

–	selv	at	følge,	er	ulovligt	i	medfør	af	TEUF	art.	101,	stk.	1	(præmis	174).	Domstolen	udtalte,	at	der	har	

fundet	kontakter	sted	mellem	sagsøgerne,	og	at	disse	netop	har	haft	det	formål	på	forhånd	at	udelukke	

usikkerheden	vedrørende	deres	konkurrenters	fremtidige	adfærd	(præmis	175).		

De	bøder,	Kommissionen	havde	givet,	blev	imidlertid	nedsat,	idet	Kommissionen	ikke	havde	taget	til-

strækkeligt	hensyn	til,	i	hvilket	omfang	adfærden	kunne	påvirke	vilkårene	på	sukkermarkedet,	hvilket	

kun	var	i	begrænset	omfang	(præmis	614).	
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Sag	T-35/92,	John	Deere	mod	Kommissionen.	
Rettens	dom	(Anden	Afdeling)	af	27.	oktober	1994,	ECLI:EU:T:1994:259	(John	Deere)	

Keywords:	Informationsudveksling,	samordnet	praksis	

Sagens	parter:	John	Deere	mod	Kommissionen	

Sagens	retsfaktum:	Agricultural	Engineers	Association	Limited	(herefter	benævnt	“AEA”)	var	en	er-

hvervssammenslutning	for	alle	fabrikanter	eller	importører	af	landbrugstraktorer,	der	driver	virksom-

hed	i	Det	Forenede	Kongerige.	Sammenslutningen	havde	200	medlemmer,	heriblandt	John	Deer.	Den	

4.	januar	1988	anmeldte	AEA,	for	at	opnå	primært	i	en	individuel	fritagelseserklæring,	en	aftale	til	

Kommissionen	vedrørende	en	ordning	for	udveksling	for	oplysninger,	der	var	baseret	på	data	vedrø-

rende	indregistreringer	af	landbrugstraktorer,	der	findes	i	Det	Forenede	Kongeriges	Transportmini-

sterium.	Denne	fritagelsesmulighed	skulle	Kommissionen	godkende,	men	de	afviste	den,	da	den	stred	

mod	traktaens	bestemmelse	art.	85	(nu	TEUF	art.	106).	

Domstolens	afgørelse:	I	Rettens	afgørelse	definerede	først	hvilken	rolle	informationsudveksling	har	

ved	vurdering	af	konkurrencebegrænsede	aftale,	i	præmis	51:	“Retten	bemærker	imidlertid,	at	beslut-

ningen,	som	anført	af	sagsøgeren,	er	den	første,	hvorved	Kommissionen	har	forbudt	en	informationsud-

vekslingsordning,	der	vedrører	et	tilstrækkelig	homogent	produktudvalg	og	ikke	direkte	vedrører	pri-

serne	på	disse	produkter,	men	som	heller	ikke	støtter	en	anden	konkurrencebegrænsende	foranstaltning.	

Som	det	med	rette	anføres	af	sagsøgeren,	er	det	på	et	virkeligt	konkurrencepræget	marked	sandsynligt,	

at	gennemsigtige	forhold	mellem	de	erhvervsdrivende	principielt	vil	skærpe	konkurrencen	mellem	leve-

randørerne,	for	den	omstændighed,	at	en	erhvervsdrivende	i	denne	situation	tager	hensyn	til	de	oplysnin-

ger,	han	har	i	kraft	af	informationsudvekslingsordningen,	for	at	tilpasse	sin	adfærd	til	markedet,	vil	

næppe,	når	henses	til	udbuddets	opsplittede	karakter,	for	de	andre	forhandlere	formindske	eller	fjerne	

nogen	usikkerhed	med	hensyn	til	forudsigeligheden	af	virksomhedens	konkurrenters	adfærd.	På	den	an-

den	side	finder	Retten	°	her	støttet	af	Kommissionen	°	at	en	generel	ordning	mellem	de	vigtigste	leveran-

dører	vedrørende	udveksling	af	detaljerede	oplysninger	med	korte	mellemrum,	hvorved	der	gives	oplys-

ninger	om	indregistrerede	køretøjer	og	disses	indregistreringssted,	på	et	stærkt	koncentreret	oligopoli-

stisk	marked	som	det	relevante	marked,	hvor	konkurrencen	således	allerede	er	stærkt	svækket	og	infor-

mationsudvekslingen	gjort	lettere,	sandsynligvis	mærkbart	vil	begrænse	den	konkurrence,	der	findes	mel-

lem	de	erhvervsdrivende	(se	præmis	81	nedenfor).	Under	disse	omstændigheder	har	en	ordning,	hvorefter	

der	regelmæssigt	og	hyppigt	udveksles	oplysninger	om	markedets	funktion,	til	følge,	at	de	forskellige	indi-

viduelle	konkurrenters	placering	og	strategi	med	jævne	mellemrum	afsløres	over	for	samtlige	konkurren-

ter.”		
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Dette	blev	yderligere	understøttet	i	dommens	præmis	81:	“Hvad	for	det	andet	angår	arten	af	de	udveks-

lede	oplysninger	finder	Retten	for	det	første,	at	vedkommende	oplysninger,	navnlig	vedrørende	salg	effek-

tueret	på	området	for	hver	enkelt	af	forhandlerne	i	distributionsnettet,	i	modsætning	til	hvad	sagsøgeren	

hævder,	udgør	forretningshemmeligheder,	således	som	deltagerne	i	aftalen	selv	vedgår	det,	idet	de	har	

fastsat	strenge	betingelser	for,	hvornår	de	modtagne	oplysninger	kan	videregives	til	en	tredjepart,	navn-

lig	til	medlemmerne	i	deres	forhandlernet.	Retten	finder	for	det	andet,	som	allerede	nævnt	(jf.	ovenfor,	

præmis	51),	at	under	hensyn	til	dens	regelmæssige	og	systematiske	karakter	gør	udvekslingen	af	oplys-

ninger	det	så	meget	mere	muligt	for	en	given	markedsdeltager,	når	henses	til	det	relevante	markeds	ka-

rakter,	således	som	denne	er	blevet	belyst	ovenfor,	at	forudsige,	hvorledes	konkurrenterne	vil	forholde	sig,	

således	at	usikkerhedsgraden	med	hensyn	til	markedsvilkårene	svækkes	eller	ophæves,	hvilken	usikker-

hed	ville	have	hersket,	såfremt	der	ikke	var	sket	en	udveksling	af	oplysninger.	Det	er	herved	uden	betyd-

ning,	som	argumenteret	af	sagsøgeren,	at	de	udvekslede	oplysninger	ikke	vedrører	priser,	eller	at	de	ved-

rører	tidligere	salg.	Heraf	følger,	at	anbringendets	første	led,	hvorefter	der	ikke	foreligger	nogen	konkur-

rencebegrænsning	som	følge	af	en	påstået	"hindring	af	skjult	konkurrence",	må	forkastes.”	

Retten	lagde	i	sine	beslutninger	til	grund,	at	de	konkurrencebegrænsninger,	der	følger	af	informations-

udvekslingen,	ikke	er	uundgåelige,	eftersom	»tal	for	fabrikantens	eget	selskab	og	aggregerede	tal	for	

branchen	er	tilstrækkelige	til	at	kunne	drive	virksomhed	på	markedet	for	landbrugstraktorer«	i	Det	

Forenede	Kongerige.	Derudover	bemærkede	Retten	at	sagsøger	ikke	havde	godtgjort	konkurrencebe-

grænsninger,	der	følger	af	informationsudvekslingsordningen,	er	uundgåelige.	Kommissionen	afslog	

med	urette	anmodningen.		

	

Sag	C-7/95	P,	John	Deere	mod	Kommissionen.	
Domstolens	Dom	(Femte	Afdeling)	af	28.	maj	1998,	ECLI:EU:C:1998:256	(John	Deere)	

Sagens	parter:	John	Deere	mod	Kommissionen	

Sagens	retsfaktum:	Appel	af	sagen	T-35/92.	Se	sagens	faktum	ovenfor.	John	Deere	nedlagde	påstand	

om	at	dommen	skulle	ophæves.		

Rettens	afgørelse:	Appellen	blev	forkastet.		

	

	

Sag	C-8/08,	T-Mobile	Netherlands	m.fl.	Mod	Raad	Van	bestuur	van	de	Neder-

landse	Mededingingsautoriteit.	
Domstolens	Dom	(Tredje	Afdeling)	af	4.	juni	2009,	ECLI:EU:C:2009:343	(T-Mobile)	

Keywords:	Konkurrencebegrænsende	aftaler,	samordnet	praksis,	informationer	
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Sagens	parter:	T-Mobile	Netherlands	m.fl.	mod	Raad	Van	bestuur	van	de	Nederlandse	Mededingings-

autoriteit.	
Sagens	retsfaktum:	På	det	hollandske	marked	mødtes	flere	store	udbyder	af	mobil	tjenesteydelse.	På	

dette	møde	blev	bl.a.	drøftet	en	nedsættelse	af	standardgodtgørelser	til	forhandlere	for	postpaid-abon-

nementer	pr.	1.	september	2001	eller	omkring	denne	dato.	Som	det	fremgår	af	forelæggelsesafgørel-

sen,	omtalte	deltagerne	i	mødet	i	denne	forbindelse	en	række	fortrolige	oplysninger.	D.	30	december	

2002	fastslog	de	hollandske	konkurrencemyndigheder	at	havde	indgået	en	aftale	eller	havde	samord-

net	deres	praksis.	Idet	de	hollandske	konkurrencemyndigheder	lagde	til	grund,	at	dette	medførte	en	

mærkbar	fordrejning	af	konkurrencen.	Dertil	blev	der	for	Domstolen	forlagt	følgende	præjudicielle	

spørgsmål:	Hvilke	kriterier	skal	ved	anvendelse	af	artikel	81,	stk.	1,	EF	(nu	TEUF	art.	101,	stk.	1)	lægges	

til	grund	ved	bedømmelsen	af,	hvorvidt	en	samordnet	praksis	har	til	formål	at	hindre,	begrænse	eller	for-

dreje	konkurrencen?	M.fl.		

Domstolens	afgørelse:	I	Domstolens	afgørelse	blev	det	besvaret	at	en	samordnet	praksis	har	et	kon-

kurrencebegrænsende	formål	som	omhandlet	i	artikel	81,	stk.	1,	EF	(nu	TEUF	art.	101,	stk.	1),	når	den	

på	grund	af	sit	indhold	og	de	formål,	der	herved	tilsigtes	opfyldt,	og	den	retlige	og	økonomiske	sam-

menhæng,	hvori	den	indgår,	konkret	kan	hindre,	begrænse	eller	fordreje	konkurrencen	inden	for	fæl-

lesmarkedet.	Det	er	ikke	nødvendigt,	at	konkurrencen	faktisk	hindres,	begrænses	eller	fordrejes,	eller	

at	der	foreligger	en	direkte	forbindelse	mellem	denne	samordnede	praksis	og	detailpriserne.	

Udveksling	af	oplysninger	mellem	konkurrenter	har	et	konkurrencebegrænsende	formål,	når	de	kan	

fjerne	usikkerhedsmomenter	med	hensyn	til	de	berørte	virksomheders	påtænkte	adfærd,	bl.a.	med	

hensyn	til	tidspunktet	for,	omfanget	af	og	fremgangsmåden	i	forbindelse	med	den	tilpasning,	der	skal	

foretages	af	de	berørte	virksomheder,	herunder	når	tilpasningen	vedrører	nedsættelse	af	den	godtgø-

relse,	der	skal	betales	til	videreforhandlere,	og	ikke	opkaldspriser.	

(jf.	præmis	27,	28,	30,	31,	35,	36,	39,	41	og	43	samt	domskonklusion	1)	

	

Forenede	sager	C-89/85	Wood	Pulp:	Forenede	sager	C-89,	104,	114,	116,	117	

and	125-129/85,	A	Ablström	oy	mod	Kommissionen,	ECLI:EU:C:1993:120	
Keywords:	Informationsudveksling	og	samordnet	praksis	

Sagens	parter:	A	Ablström	oy	mod	Kommissionen	

Sagens	retsfaktum:	Sagen	omhandler	et	antal	finske,	svenske,	amerikanske	og	canadiske	producenter	

af	træmasser,	som	skabte	et	priskartel.	Kommissionen	udstedte	bøder.	Kommissionen	baserede	sin	

beslutning	på,	at	adfærden	kunne	kategoriseres	som	samordnet	praksis	på	baggrund	af	direkte	og	in-

direkte	udveksling	af	information	omkring	priserne.	
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Domstolens	afgørelse:	Domstolen	fastlagde,	at	adfærden	havde	til	formål	og	som	virkning	at	be-

grænse	konkurrencen	på	det	indre	marked,	fordi	de	koordinerede	de	opkrævede	priser	til	kunder	i	EU.	

I	denne	sag	besluttede	EU-Domstolen	dog,	at	virksomheder	kunne	udveksle	information,	der	er	kendt	

for	offentligheden,	med	deres	konkurrenter,	så	længe	der	ikke	er	involveret	kommercielt	følsomme	

data	(præmis	59-65).	Prisannonceringerne	var	derfor	ikke	i	sig	selv	ulovlige.		

	

Sag	C-6/72	-	Europemballage	Corporation	og	Continental	Can	Company	mod	

Kommissionen	
Domstolens	Dom	af	21.	februar	1973,	ECLI:EU:C:1973:22	

Keywords:	Skade	på	den	effektive	konkurrencestruktur.		

Sagens	parter:	Europemballage	Corporation	og	Continental	Can	Company	mod	Kommissionen.	

Sagens	retsfaktum:	Sagen	omhandlede	hvorvidt	en	dominerende	virksomheds	opkøb	af	en	konkurre-

rende	virksomhed	medførte	misbrug	af	dominerende	stilling.		

Domstolens	afgørelse:	Domstolen	fremhævede	at	det,	for	at	bedømme	om	der	foreligger	domine-

rende	stilling	og	for	at	bedømme	følgerne	af	den	foretagne	sammenslutning	af	virksomhederne,	er	af	

væsentlig	betydning	at	afgrænse	det	relevante	marked	for	de	pågældende	produkter.	

Derudover	blev	det	I	præmis	26	anført	af	Domstolen,	at	selvom	der	ikke	er	direkte	skade	på	forbruger	

velfærden,	så	kan	skade	på	effektiv	konkurrencestruktur	også	falde	under	traktatens	forbud	“...	I	øvrigt	

omhandler	denne	bestemmelse,	hvilket	fremgår	af	litra	c	og	d	i	stk.	2,	ikke	blot	adfærd,	der	kan	medføre	

umiddelbar	skade	for	forbrugerne,	men	også	adfærd,	som	medfører	skade	for	dem	ved	at	ramme	en	effektiv	

konkurrencestruktur,	som	nævnt	i	Traktatens	artikel	3,	litra	f.		

Det	forhold,	at	en	virksomhed	med	en	dominerende	stilling	styrker	sin	stilling	således,	at	den	dominerende	

indflydelse,	der	herved	opnås,	i	væsentlig	grad	hindrer	konkurrencen,	dvs.	kun	lader	virksomheder,	der	er	

afhængige	af	den	dominerende,	bestå,	kan	altså	tænkes	at	udgøre	et	misbrug.”	

	

	

Sag	T-31/99	-	ABB	Asea	Brown	Boveri	mod	Kommissionen.	
Dom	afsagt	af	Retten	i	Første	Instans	(Fjerde	Afdeling)	den	20.	marts	2002,	ECLI:EU:T:2002:77	

Keywords:	Aftale	mellem	virksomheder		

Sagens	parter:	ABB	Asea	Brown	Boveri	mod	Kommissionen	

Sagens	retsfaktum:	Sagen	vedrørte	virksomheder,	som	havde	aftalt	en	overpris	på	fjernvarmerør.	

Derfor	betalte	de	kommuner,	der	købte	rør,	for	meget	for	disse.	Kartellet	udstak	kvoter	til	den	enkelte	

virksomhed	både	på	europæisk	og	nationalt	niveau.	
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Rettens	afgørelse:	Omhandler	hvornår	der	er	tale	om	en	aftale	mellem	virksomheder.	Det	er	ifølge	

Rettens	afgørelse	i	sagen	tilstrækkeligt,	at	de	pågældende	virksomheder	har	givet	udtryk	for	en	fælles	

vilje	til	at	optræde	på	markedet	på	en	bestemt	måde.	

	

Sag	C-41/90,	Höfner	og	Elser	mod	Macrotron.	
Domstolens	dom	(Sjette	Afdeling)	af	23.	april	1991,	ECLI:EU:C:1991:161	(Höfner)	

Keywords:	Virksomhedsbegrebet	

Sagens	parter:	Höfner	og	Elser	mod	Macrotron	

Sagens	retsfaktum:		En	tysk	virksomhed,	bestående	af	Höfner	og	Elser,	havde	fået	monopol	af	staten	

til	at	anvise	arbejde.	Höfner	og	Elser	var	rekrutteringskonsulenter,	der	havde	placeret	en	kandidat	

som	salgsdirektør	hos	et	firma	kaldet	Macrotron	GmbH.	De	mente	at	kandidaten	var	egnet.	Hertil	vil	

virksomheden	ikke	have	kandidaten,	og	påstod	at	kontrakten	var	ugyldig.	Höfner	og	Elser	sagsøgte	for	

misligholdelse	af	kontrakten.	Höfner	og	Elser	anfægtede	derfor	bestemmelsen	om,	at	kontrakten	er	

ugyldig	i	henhold	til	EF's	konkurrenceregler,	artikel	82	(nu	TEUF	art.	102).	Det	præjudicielle	spørgs-

mål	gid	derfor	på	om	et	offentligt	arbejdsformidlingskontor,	der	har	eneret	på	arbejdsanvisning	er	i	

overensstemmelse	med	TEUF	art.	102	(misbrug	af	dominerende	stilling)	og	art.	106	(monopollignende	

ansvar)?	

Domstolens	afgørelse:	I	afgørelsen	gik	Domstolen	bl.a.	ind	og	defineret	virksomhedsbegrebet	i	præ-

mis	21:“Herved	bemærkes,	at	inden	for	konkurrenceretten	omfatter	begrebet	virksomhed	enhver	enhed,	

som	udøver	økonomisk	virksomhed,	uanset	denne	enheds	retlige	status	og	dens	finansieringsmåde,	og	at	

arbejdsanvisning	er	en	økonomisk	virksomhed.”	Derudover	fandt	de	at	arbejdsformidlingen	ikke	var	

omfattet	af	art.	102,	herunder	misbrug	af	dominerende	stilling.	Det	er	medlemsstaterne	selv	der	var	

ansvarlig	for	at	arbejdsformidlingen	ikke	kunne	varetage	opgaven.		

	

Sag	C-49/07,	MOTOE.	
Domstolens	Dom	(Store	Afdeling)	af	1.	juli	2008,	ECLI:EU:C:2008:376	(MOTOE)	

Keywords:	Virksomhedsbegrebet		

Sagens	parter:	MOTOE	mod	Græske	stat,	herunder	ELPA.	

Sagens	retsfaktum:	MOTOE	er	en	privatretlig	sammenslutning	uden	erhvervsmæssigt	sigte,	der	har	

til	formål	at	afholde	motorcykelvæddeløb	i	Grækenland,	som	sendte	anmodning	til	ELPA	jf.	Den	græ-

ske	færdselslov	art.	49,	stk.	2.	ELPA	Giver	samtykke	til	afholdelse	af	motorvæddeløb	og	afholdelse	af	

motorvæddeløb,	og	er	en	selvstændig	juridisk	person,	en	forening	uden	erhvervsmæssigt	formål,	som	

også	selv	afholder	væddeløb	af	finansiering	fra	reklame	og	sponsorering.	MOTOE	mente	at	ELPA	var	i	

strid	med	TEUF	art.	102,	fordi	den	omtvistede	nationale	bestemmelse	(artikel	49)	gør	det	muligt	for	
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ELPA,	der	selv	arrangerer	motorcykelvæddeløb,	at	etablere	et	monopol	på	dette	område	og	at	mis-

bruge	dette	monopol.	

Domstolens	afgørelse:	Domstolen	fandt	at	en	juridisk	person,	herunder	ELPA,	hvis	aktiviteter	ikke	

blot	består	i,	at	den	medvirker	i	de	administrative	afgørelser	om	tilladelse	til	afholdelse	af	motorcykel-

væddeløb,	men	også	består	i,	at	den	selv	arrangerer	sådanne	væddeløb	og	i	den	forbindelse	indgår	

sponsor-,	reklame-	og	forsikringskontrakter,	er	omfattet	af	anvendelsesområdet	for	artikel	82	EF	(nu	

TEUF	art.	102)	og	86	EF	(nu	TEUF	art.	106).	Selvom	ELPA	ikke	tjener	penge,	kan	den	stadigvæk	be-

tragtes	som	en	virksomhed	jf.	Præmis	27:	”(...)	den	omstændighed,	at	udbuddet	af	varer	og	tjenesteydel-

ser	foretages	uden	gevinst	for	øje,	ikke	er	til	hinder	for,	at	den	enhed,	der	foretager	disse	transaktioner	på	

markedet,	skal	betragtes	som	en	virksomhed,	når	dette	udbud	konkurrerer	med	udbuddet	fra	andre	er-

hvervsdrivende,	der	arbejder	med	gevinst	for	øje”.	

Således	er	bestemmelserne	i	traktaten	til	hinder	for	at	nationale	bestemmelser,	hvorved	en	juridisk	

person,	tildeles	beføjelse	til	at	meddele	samtykke	til	ansøgninger	om	tilladelse,	der	indgives	med	hen-

blik	på	tilrettelæggelse	af	sådanne	væddeløb,	uden	at	denne	beføjelse	er	undergivet	begrænsninger,	

forpligtelser	og	kontrol.	

	

Sag	C-56/65,	Société	Technique	Minière	mod	Maschinenbau	Ulm.	
Domstolens	Dom	af	30.	juni	1966,	ECLI:EU:C:1966:38	

Keywords:	Samhandelspåvirkning	

Sagens	parter:	Société	Technique	Minière	mod	Maschinenbau	Ulm	

Sagens	retsfaktum:	Sagen	vedrørte	en	kontrakt	om	eksklusiv	distribution	uden	absolut	territorial	be-

skyttelse.	Société	Technique	Minière	(STM)	havde	eneret	til	at	sælge	udstyr	i	Frankrig	produceret	af	

MBU,	et	tysk	firma.	Kontrakt	isolerede	imidlertid	ikke	det	franske	territorium.	STM	kunne	sælge	va-

rerne	uden	for	Frankrig	og	parallelimport	kunne	fås	fra	andre	lande.	Kontraktkonflikt	førte	til,	at	STM	

hævdede,	at	kontrakten	var	ugyldig	i	henhold	til	artikel	85	(nuværende	TEUF	art.	101).	

Domstolens	afgørelse:		

Betingelserne	for,	at	aftalen	kan	påvirke	samhandlen,	er	dog	kun	opfyldt,	hvis	det	på	grund	af	samtlige	

objektive,	retlige	eller	faktiske	forhold	kan	forudses	med	tilstrækkelig	sandsynlighed,	at	aftalen	”di-

rekte,	indirekte,	faktisk	eller	muligvis”	kan	have	indflydelse	på	varehandlen	mellem	medlemsstaterne.		

	

Sag	C-209/07,	Beef	Industry	Development	og	Barry	Brothers.	
Domstolens	Dom	(Tredje	Afdeling)	af	20.	november	2008,	ECLI:EU:C:2008:643	(BIDS)	

Keywords:	Konkurrencebegrænsende	formål	
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Sagens	parter:	Competition	Authority	mod	Beef	Industry	Development	Society	Ltd	og	Barry	Brothers	

(Carrigmore)	Meats	Ltd.	

Sagens	retsfaktum:	Sagen	vedrørte	oksekødsforarbejdningssektoren	i	Irland,	hvor	kvæg	slagtes	og	

afbenes,	før	det	sælges	videre.	Efter	en	kraftig	nedgang	i	efterspørgslen	på	disse	tjenester,	blev	er-

hvervsrepræsentanter	enige	om	en	begrænsning	af	den	eksisterende	overkapacitet.	Spørgsmålet	var,	

om	disse	aftaler	havde	et	konkurrencebegrænsende	formål.	

Domstolens	afgørelse:	Domstolen	fastlagde,	at	formålet	med	aftalerne	var	at	ændre	strukturen	på	

markedet,	hvilket	var	beregnet	til	at	tilskynde	til	tilbagetrækning	af	konkurrenter.	Aftalerne	var	derfor	

konkurrencebegrænsende	i	henhold	til	EØF-traktatens	art.	85	(nuværende	TEUF	art.	101).	

Aftaler	med	konkurrencebegrænsende	formål	er	aftaler,	der	i	deres	natur	er	egnet	til	at	begrænse	kon-

kurrencen	i	henhold	til	TEUF	art.	101,	stk.	1	(præmis	17).	Har	en	aftale	et	konkurrencebegrænsende	

formål,	er	det	ikke	nødvendigt	at	undersøge	aftalens	faktiske	eller	potentielle	virkning	på	markedet,	da	

en	aftale	med	konkurrencebegrænsende	formål	vil	være	ulovlig,	allerede	fordi	aftalen	har	et	sådant	

formål	(præmis	16).	

	

Sag	C-48/69,	Imperial	Chemical	Industries	Ltd.	mod	Kommissionen.	
Domstolens	Dom	af	14.	juli	1972,	ECLI:EU:C:1972:70	

Keywords:	Samordnet	praksis	og	parallel	adfærd	

Sagens	parter:	Imperial	Chemical	Industries	Ltd.	mod	Kommissionen	

Sagens	retsfaktum:	Sagen	omhandler,	at	det	af	Kommissionen	blev	konstateret,	at	der	fra	januar	

1964	til	oktober	1967	blev	foretaget	tre	almindelige	og	ensartede	forhøjelser	af	priserne	på	farvestof-

fer	i	EU.	Kommissionen	besluttede,	at	det	var	i	strid	med	EØF-traktatens	art.	85,	stk.	1	(nuværende	

TEUF	art.	101,	stk.	1)	om	samordnet	praksis.	Imperial	Chemical	Industries	Ltd	anlagde	derefter	sag	

mod	Kommissionen.	

Domstolens	afgørelse:	Kommissionen	blev	frifundet.	EU-Domstolen	definerede	samordnet	praksis	

som	værende	“en	form	for	koordinering	mellem	virksomheder,	som,	uden	at	være	udmøntet	i	en	

egentlig	aftale,	bevidst	erstatter	konkurrencerisikoen	med	et	praktisk	samarbejde	(præmis	64).	Desu-

den	udtalte	EU-Domstolen,	at	”selv	om	parallel	adfærd	ikke	i	sig	selv	kan	sidestilles	med	en	samordnet	

praksis,	kan	den	dog	udgøre	et	vigtigt	indicium	herfor,	når	den	fører	til	konkurrencevilkår,	som	ikke	sva-

rer	til	de	vilkår,	der,	under	hensyn	til	produkternes	art,	virksomhedernes	betydning	og	antal	og	det	

nævnte	markeds	omfang,	er	normale	på	markedet.”	(præmis	66).		
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Sag	C-172/80,	Züchner	mod	Bayerische	Vereinsbank.	
Domstolens	Dom	af	14.	juli	1981,	ECLI:EU:C:1981:178	

Keywords:	Samordnet	praksis	og	parallel	adfærd	

Sagens	parter:	Züchner	mod	Bayerische	Vereinsbank	

Sagens	retsfaktum:	Züchner	havde	en	bankkonto	i	Bayerische	Vereinsbank.	Der	var	et	”ekspeditions-

gebyr”	på	0,15%	af	beløbets	størrelse	ved	udstedelse	af	checks.	Spørgsmålet	var,	om	der	forelå	en	

overtrædelse	af	EØF-traktatens	artikel	85	(nuværende	TEUF	art.	101)	om	samordnet	praksis,	når	ban-

ker	tog	et	ekspeditionsgebyr	på	0,15%.		

Domstolens	afgørelse:	Banken	kunne	forklare	det	fælles	ekspeditionsgebyr	på	0,15%,	som	svarede	

til	omkostningerne	i	forbindelse	med	sådan	en	service	(præmis	16).	Domstolen	erklærede	imidlertid	

også	eksplicit,	at	selv	hvis	der	ikke	er	noget	motiv	for	at	koordinere	adfærd,	kan	parallel	opførsel	på	

dette	område	stadig	føre	til	koordinering	mellem	virksomheder,	der	udgør	en	samordnet	praksis	

(præmis	17).	EU-Domstolen	giver	nogle	indikatorer	på,	hvornår	den	parallelle	adfærd	falder	under	be-

grebet	samordnet	praksis.	Det	må	undersøges,	om	der	mellem	de	erhvervsdrivende,	som	udviser	pa-

rallel	adfærd,	har	været	kontakt	eller	i	det	mindste	været	udvekslet	oplysninger	om	relevante	transak-

tioner,	som	er	eller	vil	blive	foretaget	senere,	og	om	disse	transaktioner	afviger	fra,	hvordan	de	ville	

være,	hvis	de	var	foretaget	ved	fri	konkurrence	(præmis	20-21).	

	

Sag	C-49/92	P,	Kommissionen	mod	Anic	Partecipazioni.	
Domstolens	Dom	(Sjette	Afdeling)	af	8.	juli	1999,	ECLI:EU:C:1999:356	

Keywords:	Konkurrencebegrænsende	aftaler,	samordnet	praksis	

Sagens	parter:	Kommissionen	mod	Anic	Partecipazioni	

Sagens	retsfaktum:	Anic	Partecipazioni	SpA	og	flere	andre	virksomheder	havde	i	en	årrække	et	sy-

stem,	hvor	de	trackede	priser	og	havde	til	formål	at	begrænse	produktionen	til	at	dele	markedet	i	hen-

hold	til	kvoter.	Kommissionen	fandt,	at	Anic	indgik	i	et	kartel.	Anic	argumenterede	for,	at	Kommissio-

nen	ikke	havde	specificeret	om	der	var	tale	om	en	aftale	eller	samordnet	praksis.	

Domstolens	afgørelse:	Domstolen	fandt,	at	det	ikke	var	nødvendigt	at	skelne	mellem	aftaler,	beslut-

ninger	og	samordnet	praksis,	så	længe	adfærden	kunne	dækkes	af	en	af	disse.	Samordnet	praksis	be-

tød	bevidst	at	erstatte	konkurrence	med	praktisk	samarbejde,	og	en	aftale	betød	et	udtryk	for	fælles	

intention.	Men	de	to	var	ikke	indbyrdes	uforenelige.	

EU-Domstolen	udtale	desuden,	at	begrebet	samordnet	praksis	forudsætter	en	adfærd	på	markedet,	

der	ligger	i	forlængelse	af	samordningen,	samt	årsagsforbindelse	mellem	samordning	og	adfærden	

(præmis	118-119).		
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Sag	T-342/99,	Airtours	mod	Kommissionen.	
Dom	afsagt	af	Retten	i	Første	Instans	(Femte	Udvidede	Afdeling)	den	6.	juni	2002,	ECLI:EU:T:2002:146	

Keywords:	Fusionskontrol,	kollektiv	dominerende	stilling,	stiltiende	koordinering	

Sagens	parter:	Airtours	mod	Kommissionen	

Sagens	retsfaktum:	Angik	Airtours’	påstand	om	en	annullation	af	Kommissionens	beslutning	om,	at	

en	fusion	var	uforenelig	med	det	indre	marked.	Airtours	mente	ikke	at	Kommissionen	havde	vist,	at	

koncentrationen	af	markedet	ville	medføre	en	kollektiv	dominerende	stilling.		

Rettens	afgørelse:	Retten	udtalte,	at	Kommissionen	har	forbudt	transaktionen	uden	i	tilstrækkeligt	

omfang	at	have	godtgjort,	at	fusionen	medfører	en	kollektiv	dominerende	stilling	for	de	tre	store	rejse-

arrangører,	som	herefter	findes,	der	kan	udgøre	en	mærkbar	hindring	for	den	effektive	konkurrence	

på	det	pågældende	marked	(præmis	294).	

Retten	anerkendte,	at	selvom	der	ikke	er	nogen	aftale	eller	samordnet	praksis	mellem	konkurrenterne,	

kan	en	fusion	mellem	de	pågældende	parter	muligvis	føre	til	skadelige	konkurrencebegrænsende	virk-

ninger.	Tre	betingelser	herfor	(præmis	62):	

• Mulighed	for	at	skaffe	kendskab	til	andre	virksomheders	adfærd	med	henblik	på	kontrol	

• Skal	kunne	opretholdes	over	en	vis	periode	

• Nuværende	og	potentielle	konkurrenters	forudsigelige	reaktion	samt	forbrugernes	reaktion	

skal	ikke	så	tvivl	om	de	forventede	resultater	af	den	fælles	adfærd	

	

Forslag	til	afgørelse	fra	Genereladvokat	M.	Bobek	fremsat	den	12.	december	

2017.	Sag	C-16/16	P,	Kongeriget	Belgien	mod	Europa-Kommissionen.	
Domstolens	dom	(Store	Afdeling)	af	20.	februar	2018,	ECLI:EU:C:2018:79	

Keywords:	Indeholdet	af	soft	law	

Sagens	parter:	Kongeriget	Belgien	mod	Europa-Kommissionen	

Sagens	retsfaktum:	Kongeriget	Belgien	har	med	sin	appel	nedlagt	påstand	om	ophævelse	af	Den	Eu-

ropæiske	Unions	Retskendelse	af	27.	oktober	2015,	Belgien	mod	Kommissionen	(T-721/14,	herefter,	

EU:T:2015:829),	hvorved	Retten	afviste	dets	søgsmål	med	påstand	om	annullation	af	Kommissionens	

henstilling	2014/478/EU	af	14.	juli	2014	om	principper	for	at	beskytte	forbrugere	og	spillere	i	forbin-

delse	med	onlinespiltjenester	og	for	at	forhindre	mindreåriges	spil	online.	Sagen	og	herunder	appelsa-

gen	omhandlede,	hvorvidt	en	henstilling	havde	bindende	retsvirkning	eller	ej,	under	TEUF	art.	263.		

I	forslaget	til	afgørelse	fremhæver	Genereladvokaten	i	præmis	81:	“Der	er	en	lang	række	instrumenter	i	

(ikke	kun)	EU-retten,	der	under	forskellige	betegnelser	og	former	(retningslinjer,	meddelelser,	adfærdsko-

deks,	notater,	henstillinger,	udtalelser,	interinstitutionelle	aftaler,	konklusioner,	udtalelser,	resolutioner	
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osv.)	generisk	betegnes	»soft	law-instrumenter«.	De	kan	vedtages	på	ethvert	område,	på	alle	faser	i	be-

slutningsprocessen,	både	inden	høringen	af	interessenter	(upstream)	og	under	gennemførelsen	af	retsak-

ter	(downstream).	Disse	instrumenter	kan	således	være	enten	før-	og	efter-lovgivningsinstrumenter.”		

Derudover	udtaler	Genereladvokaten	i	forbindelse	med	forslaget	til	afgørelse	Domstolen	“...forslaget	

indeholder	grundlæggende	af	to	dele:	For	det	første	bør	–	på	det	generelle	plan	–	adgangen	til	Unionens	

retsinstanser	i	lyset	af	den	lovgivningsmæssige	baggrund	for	(ikke	kun)	EU-retten,	som	er	i	forandring,	og	

som	er	kendetegnet	ved	en	stadig	større	udbredelse	af	forskellige	soft	law-instrumenter,	tilpasses	med	

henblik	på	at	imødekomme	denne	udvikling.	I	denne	forstand,	og	for	så	vidt	som	det	teoretiske	ordspil	til-

lader	det,	bør	denne	tilgang	blive	noget	mere	»dworkisk«	for	at	anerkende	det	forhold,	at	der	findes	nor-

mer,	som	afføder	betydelige	retlige	virkninger,	der	ligger	ud	over	den	binære	logik	med	bindende	og	ikke-

bindende	retsregler.	For	det	andet	–	på	det	konkrete	plan	med	den	omtvistede	henstilling	–	bør	et	norma-

tivt	instrument,	som	i	lyset	af	dets	logik,	sammenhæng,	formål	og	delvist	også	sprog	med	rimelighed	kan	

anses	for	at	fastsætte	regler	for	adfærd,	kunne	gøres	til	genstand	for	domstolsprøvelse,	selv	om	det	til	dels	

er	forklædt	som	et	sæt	rene	»principper«	i	en	henstilling.” 

Domstolens	afgørelse:	Domstolen	fandt	at	den	pågældende	henstilling	ikke	havde	bindende	virkning.	

I	forslaget	til	afgørelsen	blev	det	fremsat	at	man	burde	ophæve	kendelsen	(T-	721/14)	og	antager	ap-

pellantens	annullationssøgsmål	i	denne	sag	til	realitetsbehandling.	Domstolen	forkastede	appellen.	

	


