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ABSTRACT 
 

This thesis addresses the possibility of cartels applying for leniency, thereby avoiding the fines 
which the cartel would otherwise have been imposed. Applying for leniency, companies repeat-
ing cartel behavior, i.e. recidivists potentially avoid the fines and the deterrent effect which 
the fines intend. This issue is addressed by a legal, economic, and interdisciplinary analysis. 
The legal analysis presents the existing rules of the fines and the rules regarding the leniency 
notice. Besides the aforementioned presentation of the rules, an analysis of the case law has 
revealed that the European Commission has created an opportunity that allows recidivists to 
apply for leniency and thereby avoid potential fines. The economic analysis illustrates which 
factors facilitate the creation of a cartel and how the fines and the possibility of leniency affect 
the cartels. This is illustrated by a game theoretical approach. It appears that the current level 
of fines is not sufficient enough to have a deterrent effect. With the current level of fines, the 
firms, therefore, have an incentive to form cartels, rather than compete with each other. The 
leniency notice weakens cartel stability but is not a deterrent to cartel formation. The analysis 
shows that when there is distrust among the cartelists, the optimal strategy would be to seek 
leniency. If a cartel participant applies for leniency, the optimal strategy for the other partic-
ipants would be applying for leniency as well. This will ensure that the other participants 
reduce their expected costs from the fines. The leniency scheme is therefore seen to be effective, 
however, companies are not sufficiently deterred from cartel formation. As a cartelist, one can 
exploit leniency to avoid the fines and then establish a new cartel. The economic impact of 
cartel behavior shows that the industry is affected by deadweight loss and a reduction in 
consumer surplus. Therefore, when EU case law gives rise to the exploitation of the leniency 
scheme, deadweight loss, and the reduced consumer surplus will result in a lasting effect on 
the industry. The interdisciplinary analysis seeks to make changes to the existing fines and 
leniency rules, contributing to the increase in the deterrent effect and weakened cartel stability. 
The analysis shows that a fine equal to the cartel profit combined with a prison sentence is 
preferable in order for the fines and leniency notice to have a more deterrent and weakening 
effect on the cartel stability. 
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KAPITEL 1 

PROBLEMFELT 
 

1.1 Indledning 
Den Europæiske Union (herefter benævnt EU) har igennem tiden været igennem en stor for-
andring. Lissabontraktaten er indtil videre det endelige resultat, hvor flere medlemsstater har 
tiltrådt dette samarbejde. Lissabontraktaten, som indeholder Traktaten om Den Europæiske 
Union1, TEU og Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsområde2, TEUF, er med til 
at styrke den europæiske integration og det indre marked. Traktatens bestemmelser er til for 
at virkeliggøre Unionens mål, som er fastlagt i TEU, art. 3. Opfyldelse af disse mål skal sikres 
igennem de traktatfæstede bestemmelser, hvor det bl.a. fremgår, at medlemsstaterne og Uni-
onen skal handle i overensstemmelse med princippet om en åben markedsøkonomi og fri kon-
kurrence, som er til for at fremme en effektiv ressourceallokering, jf. TEUF, art. 120. Disse 
forhold bliver reguleret af de konkurrenceretlige regler, hvor TEUF, art. 101, stk. 1, statuerer 
et reelt forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Det skal med denne bestemmelse sikres, 
at virksomhederne i det indre marked opererer på sådan en måde, at den frie konkurrence og 
en effektiv ressourceallokering kan opnås og bevares, i overensstemmelse med førnævnte. 
 
Formålet med en virksomhed er profitmaksimering, hvorfor en konkurrencebegrænsende kar-
telaftale vil være en aftale, der søger at øge profitten i forbindelse med kartelvirksomhed. 
Kommissionen vil søge at forhindre sig dette for at forebygge samfundsmæssige tab, hvorfor 
sanktionsregler for karteldannelse er gældende, således at virksomheder bliver straffet ved at 
indgå disse aftaler. En kartelaftale straffes med bøde til de parter, som har deltaget i kartellet. 
Bødereglerne er reguleret i ”Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gen-
nemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82.” Herudover fremgår retnings-
linjerne for Kommissionens bødeberegning således i: ”Retningslinjer for beregning af bøder 
efter artikel 23, stk. 2, litra a) i forordning nr. 1/2003”3, som omhandler bødefastsættelse ved 
forsætlig eller uagtsom overtrædelse af TEUF, art. 101. Udover disse bøderegler er muligheden 
for straflempelse, i form af leniency, blevet implementeret.4 Leniency-ordningen åbnede op for 

 
1 Traktaten om Den Europæiske Union, C115/16 
2 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, 2012/C 326/01 
3 2006/C 210/02 
4 2006/C 298/1, Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager. 
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karteldeltagernes mulighed for selv at afsløre kartellet, hvorved det var muligt at få en komplet 
bødefritagelse5 eller en reduktion i bøden. Leniency blev introduceret i 1996, hvorved den har 
været underlagt en ændring i 2002 og igen i 2006. Leniency-ordningen er derfor et supplement 
til de eksisterende bøderegler, som mere præcist bidrager med opdagelsen af karteller.  
 

1.2 Problemstilling 
Såfremt en virksomhed tidligere har udøvet kartelvirksomhed og på et senere tidspunkt igen 
vælger at udøve denne konkurrencebegrænsende karteladfærd, er der fastsat en mulighed for 
bødeforhøjelse ved gentagende kartelvirksomhed, jf. 2006/C 210/02, afsnit A, vedrørende skær-
pende omstændigheder. En virksomhed som gentagende gange bryder TEUF, art. 101, stk. 1, 
ved at deltage i et kartel, vil i henhold til ovenstående, potentielt kunne blive tildelt en forhø-
jelse af bøden baseret på de tidligere overtrædelser. Hvis en af disse virksomheder, som udøver 
gentagen karteladfærd, ansøger om leniency, er der tilmed mulighed for at opnå bødefritagelse 
eller en reduktion i dennes bøde. Formålet med en bøde er at have en afskrækkende effekt på 
virksomhederne, jf. 2006/C 210/02, pkt. 4. Når en ansøger af leniency enten får fuld immunitet 
eller en reduktion af bøden, rejser dette spørgsmålstegn ved den reelle retslige virkning af 
sanktionsprincippet de facto. Leniency-ordningen kan i den anledning potentielt set stride mod 
bødereglernes formål om at være afskrækkende. Såfremt leniency-ordningen åbner op for denne 
mulighed, hvorved bøderne kan undgås, er der potentielt mulighed for at leniency-ordningen 
kan udnyttes til dette formål. Nærværende afhandling vil derfor analysere denne problemstil-
ling mellem bødereglerne og leniency-ordningen. For at analysere dette vil afhandlingen tage 
udgangspunkt i de forneden angivne problemformuleringer. 
 

1.2.1 Juridisk problemformulering 
I hvilket omfang stemmer kartelvirksomheders anvendelse af leniency, ved gentagende over-
trædelser af TEUF, art. 101, stk. 1, overens med Kommissionens hensyn om bødereglernes 
afskrækkende virkning? 
 

1.2.2 Økonomisk problemformering 
Hvilke faktorer fremmer karteladfærd og hvordan påvirker bøde samt muligheden for leniency, 
kartelstabiliteten? 
 

 
5 Begrebet bødefritagelse anvendes synonymt med fuld immunitet. 
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1.2.3 Interdisciplinær problemformering 
Hvorledes kan bødereglerne og muligheden for leniency ændres med henblik på at sikre sam-
fundsøkonomisk efficiens og tilmed opretholde Kommissionens sanktionshensyn om en afskræk-
kende effekt?  
 

1.3 Synsvinkel 
Afhandlingens problemstilling vil blive varetaget ud fra Kommissionens synsvinkel, da arbejdet 
med nærværende afhandling søger problemløsning ud fra hvad der er formålet med EU-kon-
kurrenceretten. EU-konkurrenceretten har bl.a. til formål at fremme den økonomiske efficiens 
og beskyttelse af konkurrencen,6 og disse samfundsøkonomiske formål danner rammerne for 
denne afhandling. Karteldannelse- og virksomhed påvirker disse formål, hvorfor EU-Kommis-
sionens synsvinkel er et oplagt udgangspunkt i forbindelse med at løse denne afhandlings pro-
blemstillinger. 
 
Afhandlingens formål er at bidrage med tiltag til hvordan de EU-retlige konkurrenceregler skal 
ændres i overensstemmelse med ovenstående EU-konkurrenceretlige formål. Det er dermed 
nærliggende at anvende Kommissionen som synsvinkel, da det også er dennes rolle ikke blot 
at håndhæve lovgivningen, men også at fremsætte lovforslag.7 Denne sondring i forhold til 
Kommissionens rolle er yderst vigtig, da resultatet for nærværende afhandling vil ændre ka-
rakter alt afhængigt af hvilken del af Kommissionens virke der vælges.  
 
Det er hensigten at anskue afhandlingen ud fra Kommissionens lovgivnings-synsvinkel. I for-
bindelse med den juridiske analyse, vil Kommissionen i sin lovgivende rolle finde det relevant 
at undersøge hvorvidt de nuværende regler på kartelområdet efterlever det bagvedlæggende 
hensyn om en afskrækkende effekt. Dette skyldes det forhold, at Kommissionen dermed har 
juridisk belæg for at kunne undersøge om retsakterne på området kan ændres, for at kunne 
varetage hensynet. Synsvinklen i den økonomiske analyse bliver tilmed varetaget, da Kommis-
sionen som lovgiver vil finde det relevant at undersøge hvordan kartelvirksomheders adfærd 
bliver påvirket af bøder samt muligheden for bødefritagelse. Relevansen skal ses i det forhold, 
at Kommissionen gennem økonomiske analyser kan lære virksomhedernes adfærd at kende, for 
på den måde at kunne udforme regler, der stemmer overens med ønsket om en afskrækkende 
virkning. 

 
6 Kaczorowska-Irland, European Union Law, s. 846 
7 Kommissionens initiativret er fastlagt i TEU, art. 17, nr. 2. 
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Afhandlingens integrerede analyse vil bidrage med forslag til ændring af retsakterne på kartel-
området, hvorfor Kommissionens lovgivnings-synsvinkel også her bliver varetaget. 
 

1.3.1 Analyseniveau  
Afhandlingen behandler problemstillingen på et samfundsniveau, da det således er formålet 
med afhandlingen at belyse samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med karteldannelse. 
Det skal dog nævnes, at der i løbet af afhandlingen vil blive dykket ned i et virksomhedsniveau, 
da analyse af virksomheders adfærd vil hjælpe med forståelsen af de konsekvenser det har på 
samfundsøkonomien. Dermed ikke sagt at fleksibiliteten i analyseniveauerne vil begrænse va-
liditeten af analysernes resultater, da analyse på virksomhedsniveau udelukkende skal anses 
som supplement til analyserne på samfundsniveauet. Da virksomhedsniveauet anvendes som 
et supplement, vil analysen igen blive taget op på et samfundsniveau. Det er vurderet, at 
problemløsningen i nærværende afhandling har behov for denne fleksibilitet mht. analyseni-
veau, fra samfunds- til virksomhedsniveau, for at kunne behandle problemstillingen tilfreds-
stillende.  
 
 
1.3.2 Perspektiv 
EU-konkurrenceretten har gennemgået en principiel omvæltning i retning af en mere økono-
misk tilgang, den såkaldte More Economic Approach.8 Denne udvikling har resulteret i, at 
man i EU-retten i højere grad tager udgangspunkt i økonomisk teori, når gældende ret skal 
statueres. I relation til TEUF, art. 101, har Kommissionen været nødsaget til at anvende en 
mere økonomisk tilgang som udgangspunkt for sin behandling af sager, hvor adfærd potentielt 
har overtrådt bestemmelsen i TEUF, art. 101, stk. 1.9 Helt grundlæggende har Kommissionen 
tilskrevet sig den overbevisning, at TEUF, art. 101, stk. 1 ikke formelt set skal anvendes på 
aftaler, der ikke har en direkte mærkbar effekt på konkurrencen på det indre marked. Derimod 
bør Kommissionens proces i højere grad bære præg af økonomiske analyseværktøjer, der kan 
bidrage til en vurdering af hvorvidt en given adfærd har en mærkbar effekt på konkurrencen.10 
More Economic Approach, har en økonomisk tilgang til anvendelsen af konkurrenceretten. 
Kommissionens afvejning er baseret på en vurdering af de anti-konkurrencemæssige effekter 
en given adfærd har.11 I denne henseende vil efficiensbetragtningen været et mål og spille en 

 
8 Witt, The European Court of Justice and the More Economic Approach, s. 173 
9 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s. 194 
10 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s. 194 
11 Schmidtchen, The More Economic Approach to European Competition Law, s. 1 
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større rolle.12 Ved en konkurrencebegrænsende aftale skal der derfor foretages en efficiensbe-
tragtning. 
 
Da EU-konkurrenceretten har igangsat en udvikling med anvendelse af en mere økonomisk 
tilgang, vil afhandlingen implementere samme strategi. Navnlig vil den interdisciplinære ana-
lyse have More Economic Approach som bagvedliggende princip, da selve formålet med ana-
lysen er at bidrage med en anbefaling til ændring af de EU-konkurrenceretlige regler. I denne 
forbindelse er det nærliggende at inddrage More Economic Approach som redskab til at opti-
mere nuværende regulering, da udviklingen inden for EU-konkurrenceretten tilskriver en sådan 
tankemåde. 
 

1.4 Afgrænsning 
På baggrund af afhandlingens omfattende fokusområde, kan dette forhold give anledning til 
en lang række yderligere problemstillinger, som dog ikke findes relevante at behandle, da disse 
ikke vil bidrage til besvarelsen af afhandlingens problemformulering. 
 
Erstatningsretten vedrørende karteller, navnlig erstatningsdirektivet, vil ikke blive behandlet i 
nærværende afhandling og der afgrænses derfor fra dette emne. Derudover vil muligheden for 
at sanktionere karteller nationalt efter Kommissionen har foretaget sin sanktionering heller 
ikke blive behandlet.  
 
Der vil i nærværende afhandling ikke foretages en analyse af en bestemt industri. Analysen 
foretages udelukkende på et generelt tilfælde af karteladfærd, hvor adfærden består i at fast-
sætte en pris. Den økonomiske analyse vil se på hvornår et kartel er stabilt og hvordan stabi-
liteten kan svækkes. Det bliver derfor ikke relevant at vurdere hvorvidt analysen skal foretages 
med baggrund i Cournot- eller Bertrand-modellen. Dog vil det mht. anvendelsen spilteorien 
og vurderingen af stabiliteten af et kartel, antages at konkurrenceparameteren er prisen. Re-
sultatet af analysen vil ikke ændre sig, hvis konkurrenceparameteren havde været mængden.  
 
Afhandlingen vil på baggrund af ovenstående ikke have til formål at belyse alle aspekter af 
EU-konkurrenceretten og det industriøkonomiske område i forbindelse med karteller, men der-
imod have til fokus at behandle nærværende indsnævrede problemformulering. 

 
12 Schmidtchen, The More Economic Approach to European Competition Law, s. 1 
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1.5 Struktur  
I kapitel 1 bliver afhandlingens fokus og problemstilling introduceret. Ud fra denne problem-
stilling bliver de dertilhørende problemformuleringer præsenteret. Afhandlingens synsvinkel, 
analyseniveau, perspektiv samt afgrænsning for behandlingen af problemstillingen er ligeledes 
angivet.  
 
I kapitel 2 bliver den juridiske analyse foretaget. De gældende kartelregler vil i analysen blive 
behandlet, og dertil vil bøde- og leniencyreglerne undersøges. Der vil på baggrund af dette 
foretages analyse af udvalgte Kommissionsbeslutninger, for at kunne vurdere hvilken tendens 
EU-Kommissionen udviser ved tildeling af bødeforhøjelser til virksomheder med gentagen kar-
teladfærd. Analysen er til for at behandle, hvorvidt der opstår en konflikt mellem bødereglerne 
og leniency-ordningen, som går imod bødereglernes formål om at have en afskrækkende effekt. 
 
I kapitel 3 foretages den økonomiske analyse, hvor karteladfærden er i fokus. Analysen vil 
indledningsvist redegøre for de faktorer, som er kartelfaciliterende. Det vil på baggrund heraf 
blive udledt hvilke forhold, som kan få en virksomhed til at etablere kartel. Incitamentsbetin-
gelsen sammenholdt med den spilteoretiske del vil blive anvendt til at undersøge den påvirk-
ning, som en bøde og mulighed for bødefritagelse har på kartelstabiliteten. Afslutningsvist 
bliver karteladfærden analyseret med udgangspunkt i deadweight loss og consumer surplus 
med henblik på at illustrerer den samfundsøkonomiske efficiens. 
 
I kapitel 4 fremgår den integrerede analyse, som er den interdisciplinære del, som vil indeholde 
både juridiske og økonomiske aspekter. Dette kapitel vil på baggrund af kapitel 2 og 3 bidrage 
med en anbefaling til løsning af de problemer, som gør sig gældende i forbindelse med anven-
delsen af leniency. Dette gøres med basis i økonomiske betragtninger hvorved anbefalinger til 
en ændring af de juridiske konkurrenceregler udledes. 
 
I kapitel 5 foretages en opsamling af de foregående analyser i kapitel 2, 3 samt 4, hvorved 
problemformuleringerne bliver besvaret i en samlet konklusion. 
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1.6 Metode 
1.6.1 Juridisk metode 
Nærværende afhandlings juridiske problemstilling vil blive behandlet ved anvendelse af den 
retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode anvendes med henblik på at systemati-
sere, analysere, beskrive samt lokalisere relevant EU-konkurrenceretlige retskilder.13 Det er 
målet med denne afhandlings juridiske del at fastlægge retstilstanden de lege lata, hvorfor den 
retsdogmatiske metode anses anvendelig.14 
 
Afhandlingen vil beskæftige sig med EU-konkurrenceretten, nærmere specificeret kartelretten, 
hvorfor EU-retlige retskilder udelukkende vil være omdrejningspunktet for den juridiske ana-
lyse.  
Hovedsageligt vil den juridiske analyse tage udgangspunkt i EU-traktaterne, domme fra EU-
Domstolen (Retten og Domstolen)15 og Kommissionens afgørelser. Det er vigtigt at lægge til 
grund, at EU-Domstolens domme på det principielle niveau har høj retskildeværdi, hvilket 
udspringer af det forhold, at EU-Domstolen har til opgave at fortolke traktaterne og i den 
forbindelse også retstilstanden i EU-konkurrenceretligt regi.1617  
EU-retlige fortolkningsbidrag i form af relevant retslitteratur vil tilmed blive inddraget hvor 
dette vurderes relevant for behandlingen af den juridiske problemstilling. Sammenholdt med 
de formaliserede retskilder skal det endvidere bemærkes, at retslitteraturens retskildeværdi 
anses for at være begrænset, hvorfor disse retskilder i overensstemmelse heraf vil blive anvendt 
som fortolkningsbidrag.18 Der vil således blive taget højde for, at EU-institutionerne ikke har 
samme hierarkisk status, hvorfor det i analysen også vil være et bagvedlæggende hensyn, at 
disse institutioners praksis også vil blive tillagt forskellig retskildeværdi.  
 
Udover traktaterne, primærretten, vil der i nærværende afhandling bl.a. tilmed blive anvendt 
forordninger, afgørelser mm., der er bindende sekundærregulering. Disse retsakter er oplistet, 
dog ikke-udtømmende, i TEUF, art. 288. Soft law, i form af udtalelser samt meddelelser er 
også nævnt, og vil også indgå i den juridiske analyse, men disse retskilder er ikke i 

 
13 Blume, Retssystemet og juridisk metode, s. 174 
14 Blume, Retssystemet og juridisk metode, s. 353. Se også Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, s. 29f. 
15 Det uddybes herved at ”Domstolen” er en betegnelse for den øverste instans og ”Retten” betegnes som den første instans, 
i overensstemmelse med TEU, art. 19, stk. 1. 
16 Det er ikke kun EU-konkurrenceretten, der er under EU-Domstolens kompetence. Relevant for denne afhandling er dog 
udelukkende EU-konkurrenceretten, hvorfor dette er fremhævet i afsnittet. 
17 Dette er hjemlet i TEU, art. 19, stk. 1. 
18 Andersen, Ret & Metode, s. 160 
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udgangspunktet bindende. Dog er det af retspraksis statueret, at soft law ikke kan udelukkes 
at have retligt bindende virkning.19   
Domstolens kompetence til at træffe afgørelser er hjemlet i TEUF, art. 258-273. Afgørelser er 
i selv bindende, men udelukkende for dem, som de er rettet til, jf. TEUF, art. 288, 5. pkt. 
Domstolen følger i denne forbindelse ingenlunde stare decicis-doktrinen, hvorfor dens domme 
kun er bindende præjudikater for den selv. Domstolens fortolkningsstil er dertil dynamisk, 
hvorfor Domstolen kan ændre praksis og dermed ikke er fastlåst af tidligere retspraksis. 
 
Omdrejningspunktet for afhandlingens juridiske analyse vil være det EU-retlige forbud mod 
konkurrencebegrænsende aftale i TEUF, art. 101. Hensigten med den juridiske analyse vil 
indledningsvist være at introducere samt analyse den EU-retlige lovgivning, der vedrører kar-
teller, og derefter behandle retsreglerne vedrørende sanktionering af kartelvirksomhed. I den 
forbindelse er både de bagvedliggende EU-retlige principper, der udspringer af TEU og TEUF, 
heriblandt ne bis in idem, samt retningslinjerne for bødeberegning20 valgt med henblik på at 
gøre rede for gældende ret. De tre leniency-notices fra henholdsvis 199621, 200222 og 200623 vil 
tilmed indgå i analysen af de gældende regler på leniency-området.  
Udover disse retsakter vil EU-retspraksis på kartelområdet indgå i både udledning af grund-
læggende principper i forbindelse med fortolkning af gældende ret inden for EU-konkurrence-
retten, men også i form af analyser af de mest centrale af Kommissionens beslutninger inden 

 
19 Jf. dommen i sag C-322/88, Salvatore Grimaldi & Fond des maladies professionnelles, præmis 18. 
20 2006/C 210/02 - Kommissionens meddelelse: ”Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i for-
ordning nr. 1/2003. Herefter også benævnt retningslinjerne. 
21 96/C 207/04 – Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (herefter også benævnt 
1996 LN). 
22 2002/C 45/03 – Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (herefter også benævnt 
2002 LN). 
23 2006/C 298/11 – Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (herefter også benævnt 
2006 LN). 
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for kartelvirksomheders anvendelse af leniency, Organiske peroxider24, Hydrogenperoxid25 samt 
Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien 26. 
 

1.6.2 Den økonomiske metode 
Til besvarelsen af den økonomiske problemformulering vil den deduktive metode anvendes. 
Der vil i den henseende arbejdes med udgangspunkt i bestemte præmisser hvorved en bestemt 
konklusion kan udformes.27 Med andre ord vil konklusionens sandhedsværdi være baseret på 
de præmisser, som anvendes.28 Den anvendte deduktive metode er derfor ikke til for at illu-
strere hvorvidt teorierne er sande eller ej.29 Den økonomiske analyse vil derimod, med udgangs-
punkt i de eksisterende teorier og dets antagelser, analysere og udlede en konklusion, hvis 
sandhedsværdi er baseret på den anvendte teori. Den anvendte teori for nærværende afhand-
ling, er den neoklassiske teori og spilteorien. 
 

1.6.2.1 Økonomisk Teori 
1.6.2.1.1 SCP-paradigmet 
Anvendelsen af de økonomiske teorier vil blive struktureret efter SCP-paradigmet, der giver 
mulighed for at analysere en industri ved at dele analysen op i følgende dele; structure, conduct 
og performance.30 Med structure menes markedskoncentrationen og conduct er virksomheder-
nes adfærd givet markedsstrukturen. Performance er efficiensen af markedet givet markeds-
strukturen og virksomhedernes adfærd.31 SCP-paradigmet illustrerer, at der er en sammenhæng 
mellem markedskoncentrationen, adfærden og efficiensen. Udgangspunktet for analysen vil 

 
24 2005/349/EF: Kommissionens beslutning af 10. december 2003 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-
aftalens artikel 53 (Sag COMP/E-2/37.857 — Organiske peroxider). Beslutningen vil herefter blive benævnt Organiske pe-
roxider. 
25 2006/903/EF: Kommissionens beslutning af 3. maj 2006 vedrørende en procedure i henhold til artikel 81 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og EØS-aftalens artikel 53 angående Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Hol-
ding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide 
SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA og Arkema SA. 
(Sag COMP/F/C.38.620 — Hydrogenperoxid og perborat). Beslutningen vil herefter blive benævnt Hydrogenperoxid. 
26 2009/C 301/14: Resumé af Kommissionens beslutning af 22. juli 2009 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 
81 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag COMP/39.396 – Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindu-
strien). Beslutningen vil herefter blive benævnt Calciumcarbid. 
27 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Videnskabsteori & Forklaringstyper, s. 58 
28 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Videnskabsteori & Forklaringstyper, s. 58 
29 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Videnskabsteori & Forklaringstyper, s. 58 
30 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 128 
31 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 128 
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være på baggrund af incentive contraint,32 som er udviklet inden for industriøkonomien mht. 
karteller.33 
 

1.6.2.1.2 Den neoklassiske teori 
Den neoklassiske teori blev udviklet i 1870’erne, hvori det blev videre udviklet af Alfreds 
Marshall i 1890 med sin bog ”Principles of Economics”, hvor teorien omkring fuldkommen 
konkurrence og monopol blev skabt.34 Disse markedsformer udgjorde yderpolerne, hvortil Ro-
binson og Chamberlin i 1930’erne fremlagde to nye teorier indenfor ufuldkommen- og mono-
polistisk konkurrence.35 Antagelserne inden for den neoklassiske teori siges at udgøre ubegræn-
set rationalitet og profitmaksimering.36 
 
Denne teori anvendes til at forklare hvilke faktorer, som fremmer karteladfærd. Dette kan 
klarlægge de forhold, der er gældende for det specifikke marked, som kan facilitere oprettelsen 
af karteller. Efter klarlæggelsen af de faktorer som faciliterer karteller, vil det på den baggrund 
foretages en vurdering af, hvilken markedsform, som indeholder disse faktorer. Herudover bi-
drager teorien til en undersøgelse af hvorledes samfundsøkonomien bliver påvirket af kartelad-
færden.  
Denne efficiensbetragtning foretages ud fra en vurdering af deadweight loss, consumer- og 
producer surplus. Ud fra dette kan karteladfærdens effekt på samfundsøkonomien udledes. Den 
neoklassiske teori bliver hermed anvendt for at analysere hvad der udgør structure og perfor-
mance-delen i henhold til SCP-paradigmet. 
 

1.6.2.1.3 Spilteori 
Efter den neoklassiske teori blev spilteorien udviklet. Spilteorien havde sit frembrud i 1940 i 
Neumann og Morgensterns bog37 ”The Theory of Games and Economic Behavior”. Senere i 
1951 udviklede John Nash spilteorien yderligere med sin artikel ”Non-cooperative Games” 38. 
Konceptet med en Nash-ligevægt blev først set som en løsning i denne artikel. Løsningen, altså 
denne ligevægtstilstand, skulle finde anvendes på spil, som ikke udgjorde et nul-sumsspil, og 

 
32 Incentive constraint anvendes synonymt med incitamentbetingelsen. 
33 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 142 
34 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 45 
35 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 45 
36 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 54 
37 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 83 
38 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 86 
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hvor disse spil var non-cooperative.39 Løsningen på spillet og den endelige tilstand, Nash-lige-
vægten, er defineret til at være hvor begge spillere vælger den bedste strategi givet den anden 
spillers valg.40 
 
I spilteorien er man gået væk fra den ubegrænsede rationalitet, som det ses i den neoklassiske 
teori til at have en strategisk rationalitet. Spillerne træffer derfor sine valg givet de andres 
valg. I den økonomiske tænkning var der derfor den opfattelse at spilteorien kunne håndtere 
situationer under duopol og oligopol, hvad angår beslutningstagen.41 Det forhold at aktørende 
træffer sine valg givet den anden part, kaldes også interdependensen.42 Da karteller og dets 
adfærd kræver strategiske overvejelser, er det relevant at inddrage denne teori, da dette forhold 
kan anvendes til at analysere virksomhedernes strategi.  
 
Spilteorien bliver anvendt til at forklare virksomhedernes adfærd, dvs. conduct, givet den mar-
kedsstruktur, som indledningsvist bliver udledt ved anvendelsen af den neoklassiske teori. Den 
økonomiske analyse vil indeholde flere spilteoretiske simulationer, som vil bidrage til at illu-
strere den påvirkning en bøde samt mulighed for bødefritagelse har på kartelstabiliteten. Dette 
gøres ved at analysere hvordan incitamentet til at stifte og udøve kartelvirksomhed påvirkes. 
Analysen af virksomhedernes adfærd belyses gennem anvendelsen af en spilteoretisk simula-
tion, hvori det udledes hvilken tilstand, som udgør en Nash ligevægt. Spillene vil udgøre to 
virksomheder, som hver især har to strategier. Spillene bliver præsenteret i normal form og 
der er tale om et simultant spil. Det antages, at der er imperfekt information, således at 
virksomhederne ikke kan se den anden spillers valgte strategi. Derudover antages der komplet 
information, hvilket indebærer forudsætningen om at virksomhederne kender til deres respek-
tive strategier og payoffs.43 Strategiernes tilknyttede payoff-værdier vil blive udledt i selve den 
økonomiske analyse.  
 
Disse teorier er valgt, da de udgør et stærkt værktøj til at kunne behandle hvilke faktorer som 
faciliterer karteladfærd og hvordan bødereglerne samt muligheden for leniency påvirker kar-
telstabiliteten. Den omstændighed, at spilteorien og den neoklassiske teori har forskellige an-
tagelser hvad angår rationalitetsprincippet sætter ikke en stopper for anvendelsen af begge 

 
39 Nash, Non-Cooperative Games, s. 286 
40 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 86 
41 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 109 
42 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 88 
43 Knudsen, Økonomisk Metodologi – Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 90 
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teorier. Dette er tilfældet, da teorien inden for den neoklassiske økonomi kun bliver anvendt 
til at beskrive markedsstrukturen og efficiensen, og spilteorien anvendes til at beskrive den 
adfærd, som et kartel udøver. Spilteorien vil således anvendes på en sådan måde, at den ikke 
vil bryde med den hårde kerne, der gælder i henhold til neoklassisk økonomisk teori. Den 
neoklassiske teori og spilteorien vil derfor anvendes på sådan vis, at anvendelse af de to teorier 
vil komplementere hinanden. 

 
1.6.3 Interdisciplinær metode 
I modsætning til den juridiske- og økonomiske analyse, der i udgangspunktet følger en fagmo-
nopolistisk tilgang, vil den integrerede analyse bære præg af en interdisciplinær fremgangs-
måde, der vil have til hensigt at indlejre den juridiske- og økonomiske tænkning, med henblik 
på at udlede de lege ferenda. Det vil således være formålet med den interdisciplinære tilgang 
at undersøge og fremsætte anbefalinger i forbindelse med hvorledes bøde- og leniencyreglerne 
bør udformes, således at Kommissionens sanktionshensyn kan opretholdes. Det vil i den inter-
disciplinære del være omdrejningspunktet at fremhæve samspillet mellem den juridiske- og 
økonomiske analyse, hvilket vil munde ud i en kritisk vurdering af gældende ret og Kommis-
sionens sanktionspraksis fra et økonomisk synspunkt. Denne analyse vil tage udgangspunkt i 
en anvendelse af retsøkonomi og retspolitik. 
 
Den retsøkonomiske metode vil være udgangspunktet for denne behandling, da det med denne 
metode vil være muligt at vurdere og på sin vis analysere de EU-konkurrenceretlige sanktions-
regler, herunder leniency, for derved at kunne bidrage med forslag til ændring af disse regler, 
der vil forbedre samfundsnytten med grundlag i økonomisk teori.44 En inddragelse af økono-
misk teori kan klargøre hvilke konsekvenser en given regel vil have på virksomhederne.45 Denne 
metode vil på denne måde kunne fungere som en analyseramme, som inddrager reglernes øko-
nomiske implikationer set ud fra relevante teorier og modeller, hvorfor retsøkonomien vil kunne 
bidrage med et fornyende element i retspolitiske analyser.46 
 
Som tidligere beskrevet har den retsdogmatiske analysemetode til hensigt at udlede gældende 
ret, de lege lata, hvorimod det i den interdisciplinære del vil blive anvendt retspolitik til at 
kunne bidrage med anbefalinger til at udlede de lege ferenda, altså hvorledes retsreglerne bør 

 
44 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og Retsteorier, s. 348 
45 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og Retsteorier, s. 450 
46 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og Retsteorier, s. 348-349 
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være.47 Det er af Ruth Nielsen og Christina Tvarnø defineret hvad der skal forstås med den 
retspolitiske metode.48  
 
I forbindelse med afhandlingens interdisciplinære del vil retspolitikken således med udgangs-
punkt i ovenstående definition anvendes.  
 
Det er med anvendelse af ovenstående nævnte metode og således interdisciplinære fremgangs-
måde udelukkende hensigten i denne afhandling at fremsætte forslag til ændring af lovgivnin-
gen af EU-konkurrenceretten på kartelområdet og dermed ikke deciderede materielle ændringer 
af lovgivningen. Dermed vil analysens resultat have af mere anbefalende karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og Retsteorier, s. 498 
48 Den retspolitiske del af analysen vil tage udgangspunkt i definitionen, der er fremsat af Ruth Nielsen og Christina 
Tvarnø, der siger, at ”… en retlig videnskabelig analyse, der har til formål at klarlægge, hvordan politiske formål og hensyn 
kan opnås via lovgivning, hvor adfærdsanalysen er baseret enten på videnskabelig anerkendt sociologi eller økonomisk te-
ori.” – se Nielsen & Tvarnø, Retskilder og Retsteorier, s. 500 
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KAPITEL 2 

DEN JURIDISKE ANALYSE 
 

2.1. Introduktion 
Nærværende afhandlings juridiske del har til hensigt at undersøge i hvilket omfang kartelvirk-
somheders anvendelse af leniency, ved gentagende overtrædelser af TEUF, art. 101, stk. 1, 
stemmer overens med Kommissionens hensyn om bødereglernes afskrækkende virkning. Den 
juridiske analyse vil derfor gennemgå en metodisk tilgang, der vil belyse problemformuleringen 
på hensigtsmæssig vis. Indledningsvist vil den gældende EU-retlige retstilstand undersøges, 
med henblik på at klarlægge hvilke retsregler, der anvendes ved en vurdering af lovligheden af 
hardcore karteller. Dernæst vil den juridiske del gennemgå de regler, som Kommissionen gør 
anvendelse af i praksis ved sanktionering af hardcore karteller og tilmed undersøge hvordan 
Kommissionen anvender disse regler i praksis med henblik på at vurdere hvorvidt Kommissi-
onens sanktionshensyn bliver overholdt. Slutteligt vil leniency-reglerne blive undersøgt med 
henblik på at klarlægge kartelvirksomhedernes mulighed for straflempelse, og i denne forbin-
delse vurdere om anvendelse af leniency i retspraksis understøtter Kommissionens sanktions-
hensyn. Det er dermed nærliggende at opdele den juridiske del i tre dele; undersøgelse af 
gældende ret for hardcore karteller, sanktionsreglerne og slutteligt leniency. 
 

2.2. Analyse af gældende ret for hardcore karteller 
2.2.1. Baggrund for forbudsbestemmelsen 
Historisk set er TEUF, art. 101 blevet anvendt til at forbyde konkurrencebegrænsende aftaler. 
I særdeleshed har Kommissionen, understøttet af retspraksis på området i relation til TEUF, 
art. 101, haft til at formål at forhindre aftaler, der har været til fare for at opdele det fælles 
marked og derved forpurre det indre marked.49  
Kommissionen har udstedt nogle retningslinjer50, der har klargjort formålet med TEUF, art. 
101. Det fremgår af retningslinjerne, at formålet med bestemmelsen i traktaten er at beskytte 
konkurrencen på markedet for derigennem at fremme forbrugernes velfærd og sikre en effektiv 
ressourceallokering.51 

 
49 Se sagerne 56 og 58/64, Etablissements Consten SA & Grundig-Verkaufs-GmbH mod Kommissionen. 
50 2004/C 101/08: Meddelelse fra Kommissionen – Retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3. 
51 2004/C 101/08: Meddelelse fra Kommissionen – Retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, pkt. 13. 
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På baggrund af ovenstående uddrag af Kommissionens retningslinjer kan det udledes, at Kom-
missionen tilstræber sig et fokusområde, der tager udgangspunkt i forbrugervelfærd og dertil 
både effektiv konkurrence og markedsintegration. Dette fokusområde viser sig dog at have en 
videre udstrækning end hvad Kommissionen nævner i retningslinjerne, hvilket udspringer af 
Domstolens retspraksis.52  
 
For at kunne vurdere, hvorvidt hardcore karteladfærd strider mod forbuddet mod konkurren-
cebegrænsende adfærd i TEUF, art. 101, stk. 1, er det vigtigt at gøre rede for gældende ret på 
området. TEUF, art. 101 består således af et egentligt forbud mod konkurrencebegrænsende 
aftaler i stk. 1, dertil en bestemmelse, der ugyldiggør en sådan aftale i stk. 253 samt slutteligt 
i stk. 3 en undtagelsesbestemmelse, den såkaldte block excemption regulation. 
Følgende afsnit vil redegøre for EU-rettens regler for kartelvirksomhed, der er oplistet i 
TEUF54, art. 101. 
 

2.2.2. Forbudsbestemmelsens anvendelsesområde 
TEUF, art. 101, stk. 1 definerer et direkte forbud mod samordnet praksis mellem virksomheder, 
der 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. 
Det gælder, at følgende kumulative betingelser skal være opfyldt før der er tale om et forbud. 
TEUF, art. 101, stk. 1, kan først finde anvendelse såfremt der er tale om mærkbar samhan-
delspåvirkning55. Dernæst skal der foreligge en egentlig aftale. Den foreliggende aftale skal være 
indgået mellem virksomheder. Aftalen skal indeholde en konkurrencebegrænsning, der tilmed 
enten direkte eller indirekte skal have enten til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.  
Disse kumulative betingelser vil blive undersøgt i det afsnit. Formålet med undersøgelsen af 
disse betingelser er således, at det kan vurderes hvorvidt en hardcore kartelaftale kan falde ind 
under forbudsbestemmelsen i TEUF, art. 101, stk. 1. 

 
52 Dette statueres således i dommen af sag C-501/06 P – GlaxoSmithKline Services and Others v. Commission and Others, 
hvor det i præmis 63 udledes, at: ”… konkurrencereglerne ikke kun har til formål at beskytte konkurrenters eller forbruger-
nes umiddelbare interesser, men derimod at beskytte strukturen på markedet og dermed konkurrencen som sådan. Følgelig 
er konstateringen af, at en aftale har et konkurrencebegrænsende formål, ikke betinget af, at den endelige forbruger fratages 
fordele af en effektiv konkurrence vedrørende forsyning og pris.” Domstolen hæfter sig ved, at dette udsagn understøttes af 
en analog anvendelse af dommen i sag T-mobile Netherlands m.fl., præmis 38 og 39. 
53 TEUF, art. 101, stk. 2, specificerer, at aftaler eller vedtagelser, som er forbudt i medfør af art. 101, stk. 1 ikke har rets-
virkning. 
54 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 2012/C 326/01. 
55 En nærmere beskrivelse af begrebet samhandelspåvirkning, se Kommissionens meddelelse – Retningslinjer vedrørende be-
grebet påvirkning af handelen i traktatens artikel 81 og 82 (nuværende art. 101 og 102, redigeret.). 
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2.2.2.1. Betingelserne i forbudsbestemmelsen 
Betingelserne, som fremført ovenfor, indebærer følgende; aftale, virksomhed, mærkbarhed samt 
en betingelse om at aftalen skal have enten til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.  
Det er med udgangspunkt i dette relevant at klargøre hvad der skal forstås med de nævnte 
betingelser, da forbudsbestemmelsens ordlyd ikke definerer betingelserne. Derfor skal betingel-
serne undersøges for dertil at kunne vurdere hvorvidt en hardcore kartelaftale vil falde ind 
under forbudsbestemmelsen.  
 

2.2.2.1.1. Aftalebegrebet  
Virksomheder, der indgår i hardcore kartelaktivitet, har normalt hemmelige møder og det kan 
i praksis vise sig vanskeligt for Kommissionen at påvise en egentlig aftale mellem virksomhe-
derne i et kartel. Aftalebegrebet skal defineres på baggrund af EU-retspraksis, da Domstolen 
har taget stilling til dette, hvilket bl.a. kan ses i dommen af sag Treuhand56, hvor Domstolen 
slog fast, at et kartel EU-retligt defineres som værende en samordnet/svigagtig og konkurren-
cebegrænsende adfærd. Uddybende i dette henseende udtalte Domstolen, at et kartel skal anses 
som værende et bredt begreb, der ikke blot kan opstå ved en skriftlig aftale mellem virksom-
heder, men derimod også kan opstå ved en samordnet praksis eller concurrence of wills.57  
 
Et kartel, der har indgået aftale om prisfastsættelse vil på baggrund af ovenstående undersø-
gelse falde ind under aftalebegrebet, da det ikke blot er skriftlige aftaler, som er omfattet af 
begrebet, men også samordnet praksis eller concurrence of wills. Det er dermed utænkeligt at 
et kartel ville kunne igangsætte en praksis om prisfastsættelse uden i det mindste at have haft 
en samstemmende vilje om en indgåelse af denne praksis.  
 

2.2.2.1.2. Virksomhedsbegrebet 
Det fremgår af ordlyden af forbudsbestemmelsen i TEUF, art. 101, stk. 1, at begrebet virk-
somhed er centralt for at kunne fastslå hvorvidt et hardcore kartel vil kunne falde ind under 
forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.  
Et kartel skal i overensstemmelse med virksomhedsbegrebet bestå af en aftale indgået mellem 
mindst en virksomhed, før kartellet kan falde ind under forbudsbestemmelsen i TEUF, art. 
101, stk. 1.  

 
56 T-99/04, AC-Treuhand mod Kommissionen, præmis 118 og den deri nævnte retspraksis. 
57 T-99/04, AC-Treuhand mod Kommissionen, præmis 118 og den deri nævnte retspraksis. I samme retning, se dommen i 
sag C-74/05 P, Kommissionen mod Volkswagen, præmis 37. 
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Det er fastslået i EU-retspraksis, at begrebet virksomhed dækker over enhver enhed, der udø-
ver økonomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde.58 
Domstolen har klargjort at økonomisk virksomhed finder sted såfremt der udbydes varer og/el-
ler tjenesteydelser på markedet,59 eller såfremt aktiviteterne i princippet kunne resultere i at 
virksomheden kunne tjene profit.60 Derfor er det i sig selv irrelevant om virksomheden reelt 
set tjener profit,61 eller om virksomhedsstrukturen er opsat i økonomisk øjemed.62  
 
Et hardcore kartel vil altid have en økonomisk gevinst for øje, hvorfor virksomhedsbegrebet vil 
være opfyldt for denne type konkurrencebegrænsning. Hensigten er således til stadighed at 
generere en profitabel indtjening, hvorfor betingelsen om virksomhed vil være opfyldt, uagtet 
om kartellet reelt set tjener profit. Udover at skulle opfylde det EU-retlige aftale- og virksom-
hedsbegreb, skal karteladfærden i medfør af forbudsbestemmelsen have en mærkbar påvirkning 
på samhandelen. Mærkbarhedskravet vil blive behandlet i følgende afsnit. 
 

2.2.2.1.3. Mærkbarhedskravet 
Mærkbarhedskravet i medfør af TEUF, art. 101, stk. 1 er ikke i sig selv udtrykkeligt nævnt i 
ordlyden af TEUF, art. 101, stk.1, men derimod defineret i retspraksis. Det er i EU-retspraksis 
slået fast, at mærkbarhed finder sted, såfremt aftalen, der er indgået, påvirker samhandlen 
mellem medlemsstater samt den frie konkurrence i et væsentligt omfang.63 
 
Den hardcore kartelaftale skal med udgangspunkt i ovenstående påvirke samhandelen i et 
væsentligt omfang, således at mærkbarhedsprincippet i forbudsbestemmelsen er opfyldt.  
Kommissionen har i denne forbindelse udstedt en meddelelse64 på nærværende område, der 
klarlægger hvilke aftaler, der i sin natur ikke vil have væsentlig betydning og derved ikke vil 

 
58 Jf. dommen i sag C-41/90, Höfner & Elser mod Macroton, præmis 21, dommen i sagerne Poucet og Pistre, præmis 17, og 
dommen i sag Fédération francaise des sociétés d’assurance m.fl., præmis 14. 
59 Jf. bl.a. dommen i sag C-475/99, Ambulanz Glöckner mod Landkreis Südwestpfalz, præmis 19. 
60 Jf. bl.a. dommen i sag C-67/96, Albany International BV mod Stichting Bedriifspensioenfonds Textielindrustrie, præmis 
311. 
61 Jf. bl.a. dommen i sag C-67/96, Albany International BV mod Stichting Bedriifspensioenfonds Textielindrustrie, præmis 
311. 
62 Jf. dommen i sag 155/73, Italien mod Sacchi. 
63 Mærkbarhedskravet blev første gang introduceret i sag 5/69, Völk mod Vervaecke. Begrebet blev tilmed udledt i dommen 
af sag 22/71, Beguelin Import Company mod GL Import-Export SA. 
64 2014/C 291/01, Meddelelse fra Kommissionen: Meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar 
begrænsning af konkurrencen i henhold til artikel 101, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (baga-
telmeddelelsen).  
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indebære en mærkbar begrænsning af konkurrencen i henhold til TEUF, art. 101, stk. 1.65 Det 
fremgår dog at denne meddelelse ikke kan påberåbes af virksomheder, der udøver hardcore 
kartelaktivitet. 
 
Det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at kartelvirksomhed, der påvirker samhand-
len i et væsentligt omfang vil opfylde mærkbarhedskravet. 
Det fremgår ikke klart af retsakterne hvad der skal forstås med udtrykket væsentlighed, hvorfor 
det må bero på en konkret vurdering af Kommissionen, hvorledes en hardcore kartelaftale vil 
betegnes som at have en mærkbar påvirkning af samhandlen. Det må dog på baggrund af 
ovenstående vurderes, at en hardcore kartelaftale, der fastsætter priser på det indre marked, 
mærkbart vil påvirke samhandlen på det indre marked. 
Udover mærkbarhedskravet fremgår det forbudsbestemmelsen, at aftalen skal have til formål 
eller til følge at begrænse konkurrencen, hvilket vil blive behandlet i følgende afsnit. 
 

2.2.2.1.4. Til formål eller til følge 
Det fremgår af forbudsbestemmelsens ordlyd, at aftalen skal indeholde en konkurrencebegræns-
ning, der enten direkte eller indirekte skal have enten til formål eller til følge at begrænse 
konkurrencen. Dette krav vil blive klargjort i nærværende afsnit, med henblik på at undersøge 
hvornår et kartel har til formål eller til følge enten direkte eller indirekte af begrænse konkur-
rencen. 
 
Udtrykket til formål eller til følge skal fortolkes som alternative kriterier, hvilket Domstolen 
slog fast i sag Ferriere Nord66, hvor den italienske sprogversion af TEUF, art. 101, stk. 1 blev 
afvist, da aftalen både skulle have til formål og til følge at begrænse konkurrencen. 
Det fremgår tilmed af retspraksis67, at det i en vurdering af en potentiel overtrædelse af for-
buddet i TEUF, art. 101, stk. 1, nødvendiggør en klargørelse af aftalens egentlige formål. I 
denne forbindelse udtalte Domstolen, at det ikke er nødvendigt at undersøge en aftales virkning 
på konkurrencen, såfremt det i denne forbindelse fastslås, at en aftale har et 

 
65 Selvom Kommissionens meddelelser ikke som udgangspunkt er juridisk bindende for Domstolen eller andre nationale dom-
stole, så har Domstolen alligevel udtalt, at retningslinjer udstedt af Kommissionen ikke kan fravige praksisreglerne uden 
saglig begrundelse, der er forenelige med princippet om ligebehandling, jf. sag 397/03 P, Archer Daniels Midland Co. mod 
Kommissionen, præmis 91. 
66 C-219/95, Ferriere Nord, præmis 14-15. 
67 Dommen i sag C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmetétique SAS mod Président de l’Autorité de la concurrence og Mini-
stre de l’Économie, de l’Industrie et de ’Emploi.  
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konkurrencebegrænsende formål.68 For at vurdere hvorledes aftalen indebærer en konkurren-
cebegrænsning ved sit formål, udtalte Domstolen69, at det kræver at man forholder sig til 
indholdet af bestemmelsen, til de formål, den tilsigter at opfylde, samt til den retlige og øko-
nomiske sammenhæng, hvori den indgår.70 
 
Såfremt et kartel fastsætter priser, vil en sådan adfærd som tidligere nævnt blive betegnet som 
en hardcore konkurrencebegrænsning. Det er i retspraksis slået fast, at aftaler, der indebærer 
prisfastsættelse vil kategoriseres som en åbenbar konkurrencebegrænsning, og dermed auto-
matisk hører ind under forbudsbestemmelsens anvendelsesområde.71 Mere specifikt følgerne 
det, at direkte eller indirekte fastsættelse af købs- eller salgspriser, eller af andre forretnings-
betingelser i princippet vil falde under forbudsbestemmelsen i TEUF, art. 101, stk. 1.72 
Det fremgår således, at hardcore kartelaktiviteter har til formål at begrænse konkurrencen og 
dermed vil en hardcore kartelaftale om prisfastsættelse opfylde kravet om at have til formål 
at begrænse konkurrencen.   
 

2.2.2.2. Undtagelse af forbuddet 
En aftale, der ellers vil falde ind under forbuddet i TEUF, art. 101, stk. 1, om konkurrencebe-
grænsende aftaler, kan fritages fra forbuddet, såfremt den er omfattet af gruppefritagelsesbe-
stemmelsen, eller opfylder de kumulative betingelser for individuel fritagelse, jf. TEUF, art. 
101, stk. 3. Det tilfalder kartelvirksomheden at bevise, at aftalen er omfattet af gruppefrita-
gelse73 eller opfylder de kumulative betingelser for individuel fritagelse.74 TEUF, art. 101, stk. 
3 udelukker ikke på forhånd bestemte aftaletyper, da alle konkurrencebegrænsende aftaler i 

 
68 Til støtte af dette, se forenede sager C-501/06 P, GlaxoSmithKline Services m.fl. mod Kommissionen m.fl., præmis 55 og 
den deri nævnte retspraksis.  
69 Dommen i sag C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmetétique SAS mod Président de l’Autorité de la concurrence og Mini-
stre de l’Économie, de l’Industrie et de ’Emploi, præmis 35. 
70 Domstolen henviste i denne forbindelse til sag C-501/06 P, GlaxoSmithKline Services m.fl. mod Kommissionen m.fl., præ-
mis 58 og den deri nævnte retspraksis.  
71 Jf. forenede sager T-374, 375, 384 og 388/94, European Night Services Ltd m.fl. mod Kommissionen, præmis 136 og den 
deri nævnte retspraksis. 
72 Fejø & Ølykke, EU-Konkurrenceret, s. 85 
73 Dette er hjemlet i 2004/C 101/08, Kommissionens meddelelse: Retningslinjer for anvendelsen af art. 81, stk. 3 (art. 101, 
stk. 3, red.), pkt. 35. 
74 Dette følger af RFO 1/2003, art. 2, 2. pkt. Bevisbyrden er tilmed hjemlet i pkt. 48 i 2011/C 11/01), Kommissionens med-
delelse: Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på horisontale 
samarbejdsaftaler. 
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princippet kan opfylde de kumulative betingelser, oplistet i TEUF, art. 101, stk. 3, og derfor 
vil være omfattet i undtagelsesbestemmelsen.75  
 
Det fremgår dog af pkt. 46 i 2004/C 101/08, at det vil være usandsynligt, at alvorlige konkur-
rencebegrænsninger, såsom hardcore konkurrencebegrænsninger, opfylder betingelserne i arti-
kel 81, stk. 3 (TEUF, art. 101, stk. 3, red.), da aftaler af den art ingenlunde vil opfylde de to 
første betingelser i undtagelsesbestemmelsen, nemlig objektive økonomiske fordele76 eller er 
gavnlighed for forbrugerne77, og typisk næppe kravet om nødvendighed78 i den tredje betingelse. 
 
På baggrund af ovenstående må det konstateres, at kartelvirksomhed næppe vil kunne falde 
ind under undtagelsesbestemmelsen. Et kartel, der udøver hardcore kartelvirksomhed vil der-
med som udgangspunkt ikke kunne opfylde betingelserne i TEUF, art. 101, stk. 3. Da opfyl-
delse af betingelserne for undtagelse af forbuddet ikke vil være realistisk at antage for et 
hardcore kartel, vil kartelvirksomhed, der udøver prisfastsættelse dermed falde ind under for-
budsbestemmelsen i TEUF, art. 101, stk. 1. Kommissionen vil i denne forbindelse på baggrund 
af ovenstående analyse af i de foregående afsnit kunne igangsætte undersøgelse om brud på 
bestemmelsen i TEUF, art. 101, stk. 1, hvilket stiller spørgsmålstegn ved bevisbyrden i forbin-
delse med at påvise overtrædelse af forbudsbestemmelsen. 
 

2.2.2.3. Bevisbyrde 
Det fremgår direkte af art. 2 i forordning 1/200379, at bevisbyrden ifalder Kommissionen i 
forbindelse med at påvise, at art, 101, stk. 1 er blevet overtrådt. Deciderede beviskriterier 
fremgår imidlertid ikke af forordningen, men det udspringer dog af retspraksis, at Kommissi-
onen på tilstrækkeligt nøjagtig og sammenhængende måde skal godtgøre, at det er berettiget at 

 
75 Jf. dommen i sag T-17/93, Matra Hachette SA mod Kommissionen, præmis 85. Her slår Retten således fast, at: ”Retten 
finder, at der i princippet ikke kan findes former for konkurrencebegrænsende praksis, som uanset omfanget af deres virk-
ninger for et bestemt marked ikke kan fritages, selv om alle betingelserne i traktatens artikel 85, stk. 3 (TEUF, art. 101, 
stk. 3, red.), er opfyldt, og den pågældende praksis er behørigt anmeldt til Kommissionen.”. 
76 Se pkt. 49 i retningslinjerne. 
77 Jf. sag T-29/92, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid m.fl. mod Kommissio-
nen, præmis 256. 
78 Jf. sag 258/78, Nungesser, præmis 77. 
79 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 
og 82 (101 og 102, red.). 
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antage, at virksomheders ensartede adfærd skyldtes, at der forelå en samordnet praksis mellem 
dem.80 
 
Kommissionens praksis skal dermed overholde en given standard i henhold til bevisbyrden, og 
Domstolen slår i praksis hårdt ned på manglende opfyldelse af denne standard.81 For at imø-
dekomme denne ikke uvæsentlige bevisbyrde har de EU-konkurrenceretlige myndigheder i ti-
dens løb igangsat initiativer, der skal hjælpe Kommissionen med denne byrde, navnlig ved at 
opfordre virksomheder til at samarbejde med Kommissionen. Blandt andet er muligheden for 
leniency blevet udviklet, hvilket vil blive i afsnittet om leniency, afsnit 2.4.  
 

2.2.3. Sammenfatning 
Ovenstående undersøgelse af gældende EU-ret for hardcore karteller har vist, at der EU-retligt 
er et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, der er statueret i TEUF, art. 101, stk. 1. 
Det er tilmed udledt af analysen, at en aftale, der falder ind under forbudsbestemmelsen i sin 
natur, vil være ugyldig jf. stk. 2, men at der er mulighed for at blive undtaget af forbuddet i 
medfør af undtagelsesbestemmelsen i TEUF, art. 101, stk. 3. Før karteladfærden kan siges at 
være forbudt, kræver det at følgende betingelser er opfyldt; aftalebegrebet, virksomhedsbegre-
bet, mærkbarhedskravet og til formål eller til følge. 
 
Aftalebegrebet er i EU-retten bredt defineret, og en aftale om prisfastsættelse vil dermed op-
fylde kravet om aftale, uafhængigt at om der er tale om en skriftlig aftale, kartellet udøver 
samordnet praksis eller der er en såkaldt concurrence of wills. Et hardcore kartel, der som led 
i sin virkemåde har økonomisk gevinst for øje vil per definition være betegnet som en virksom-
hed i EU-konkurrenceretligt regi.  
For et hardcore kartel, der har gjort anvendelse af prisfastsættelse, vil det altid gælde, at 
dennes virksomhed har til formål at begrænse markedet. Et hardcore kartel vil som udgangs-
punkt have en mærkbar påvirkning af det indre marked, men dette kan ikke udledes på det 
generelle plan af gældende EU-konkurrenceret, hvorfor dette vil være op til en konkret vurde-
ring for Kommissionen i hver enkel kartelsag.  TEUF, art. 101, stk. 3, opstiller betingelser, der 
potentielt kan give karteller mulighed for at blive undtaget af forbuddet i stk. 1.  

 
80 Jf. forenede sager C-29/83 og 30/83, Compagnie Royale Asturienne des Mines SA & Rheinzink GmbH mod Kommissio-
nen, præmis 20. 
81 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s. 801 
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Hardcore karteller falder dog uden for undtagelsesbestemmelsen, da det vurderes, at aftaler 
om prisfastsættelse ikke vil kunne opfylde de kumulative betingelser, der kræves for at kartellet 
kan blive undtaget i medfør af undtagelsesbestemmelsen. Gældende ret på området tilskriver 
tilmed, at bevisbyrden ifalder Kommissionen i kartelsager i forbindelse med at påvise eksisten-
sen af et kartel.  

 
2.3. Sanktioner ved overtrædelse af forbudsbestemmelsen 
Såfremt der sker overtrædelse af forbuddet i TEUF, art. 101, stk. 1, er det som nævnt i 
tidligere afsnit Kommissionens ansvar at påvise denne overtrædelse. I denne forbindelse har 
Kommissionen kompetence til at igangsætte undersøgelser, der har til formål at sanktionere et 
kartels konkurrencebegrænsende adfærd.82 Det vil i det følgende blive undersøgt hvordan Kom-
missionen i praksis vil foretage sanktionering af kartelvirksomheder, der har overtrådt forbuds-
bestemmelsen og i den sammenhæng vurdere om formålet med sanktioneringen kan varetages 
på baggrund af Kommissionens sanktionspraksis.  
 
Af retningslinjerne83 fremgår det, at Kommissionen kan finde det nødvendigt at pålægge dem, 
der har overtrådt forbudsbestemmelsen, en bøde. 84 
Det er EU-retligt det overvejende formål med at pålægge virksomheder, der har overtrådt 
forbuddet i TEUF, art. 101, stk. 1, bøder, at en økonomisk sanktion vil forhindre gentagelse 
af overtrædelse af forbuddet og tilmed gøre forbuddet mere effektivt.85  
 
Derudover er det Kommissionens opgave at påse, at dens tiltag har de nødvendige afskræk-
kende virkninger.86 Det fremgår af meddelelsen, at der bør fastsættes så høje bøder, at de er 
tilstrækkelig afskrækkende, ikke blot som sanktioner over for de pågældende virksomheder 
(specifik afskrækkende virkning), men også som middel til at få andre virksomheder til at 
afholde sig fra at udøve eller fortsat udøve en adfærd, der er i strid med traktatens artikel 101 
(generelt afskrækkende virkning).87 

 
82 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 
og 82 (101 og 102, red.), pkt. 24. 
83 2006/C 210/02 - Kommissionens meddelelse: ”Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i for-
ordning nr. 1/2003. 
84 Jf. 2006/C 210/02, pkt. 4. 
85 Wills, Efficiency and Justice in European Antitrust Enforcement, s. 80 
86 Jf. dommen i de forenede sager 100/80 til 103/80, Musique Diffusion francaise m.fl. mod Kommissionen, præmis 106. 
87 Jf. 2006/C 210/02, pkt. 4. 



 28 

I EU-retligt regi er det udelukkende bøder, der anvendes som sanktionsværktøj, hvorfor bø-
derne i sin natur må bære det fulde ansvar i forhold til at sikre en præventiv effekt, og i denne 
forbindelse antageligvis også være betydeligt højere end i andre jurisdiktioner, hvor bøder 
kombineres med andre sanktionsformer.88 
I dom Musique89 klarlægger Domstolen, at virksomheder vil opretholde konkurrencestridig ad-
færd, såfremt fortjenesten ved den konkurrencebegrænsende adfærd er større end den bøde, 
som virksomhederne vil få, hvorfor dette kun kan modvirkes ved tilstrækkeligt høje bøder.90 
Det står af ovenstående klart, at de overvejende hensyn i forhold til udstedelse af bøder er en 
afskrækkende eller således præventiv effekt for kartelvirksomheder, og tilmed at der EU-retligt 
tilstræbes at effektivisere forbuddet mod konkurrencebegrænsende adfærd i TEUF, art. 101, 
stk. 1. For at imødekomme disse hensyn, har Kommissionen udstedt retningslinjer for bøde-
beregning, hvilket vil blive undersøgt i kommende afsnit. 
 

2.3.1. Retningslinjer for bødeberegning 
Efter mange års erfaring med pålægning af sanktioner har Kommissionen udstedt de nyeste 
retningslinjer for bødeberegning i 2006.91 Disse retningslinjer udspringer af de første retnings-
linjer fra 1998, der havde til formål at sikre gennemsigtighed og objektivitet i relation til 
Kommissionens beslutninger.92  
Det gælder således, at retningslinjerne gælder for alle sager, hvor der meddeles klagepunkter, 
uanset om bøden skal pålægges efter artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 1/2003 eller artikel 15, 
stk. 2, i forordning nr. 1793.94 Disse retningslinjer kan dog fraviges, såfremt der gør sig særlige 
forhold gældende i en given sag, eller det er nødvendigt at sikre et afskrækkende niveau i et 
bestemt tilfælde.95 
 

 
88  International Competition Network, Report to the 7th ICN Annual Conference – Setting of Fines for Cartels in ICN 
Jurisdictions, s. 9 
89 Dommen i forenede sager 100/80 og 103/80, Musique Diffusion francaise m.fl. mod Kommissionen. 
90 Jf. dommen i de forenede sager 100/80 og 103/80, Musique Diffusion francaise m.fl. mod Kommissionen, præmis 104. 
91 2006/C 210/02 - Kommissionens meddelelse: ”Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i for-
ordning nr. 1/2003. 
92 Retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel 15, stk. 2, i Rfo nr. 17 og artikel 65 65, stk. 5 i 98C 9/03, 
EKSF-traktaten.  
93 Artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17 af 6. februar 1962, første forordning om anvendelse af traktatens artikel 85 og 86 (nu 
101 og 102) – EFT 13 af 21.2.1962, s. 204. 
94 2006/C 210/02 - Kommissionens meddelelse: ”Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i for-
ordning nr. 1/2003, pkt. 38. 
95 2006/C 210/02 - Kommissionens meddelelse: ”Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i for-
ordning nr. 1/2003, pkt. 37. 



 29 

2.3.1.1. Bødebestemmelse efter retningslinjerne 
Med forbehold for ovenstående mulighed for fravigelse af retningslinjerne i pkt. 37, vil Kom-
missionen anvende følgende to-trins-metode til fastsættelse af den bøde, der skal pålægges 
virksomheder eller virksomhedssammenslutninger:96  
 

1. Første trin indebærer en fastsættelse af et grundbeløb for hver virksomhed eller virk-
somhedssammenslutning, jf. pkt. 10. 

2. Andet trin skal resultere i en regulering af dette grundbeløb (1.) i op- eller nedadgående 
retning, jf. pkt. 11. 

  
Ved anvendelse af denne metode vurderer Kommissionen indledningsvist bødens grundbeløb 
for hver af kartelvirksomhederne, før dette grundbeløb senere bliver reguleret.  
 

2.3.1.1.1 Bødens grundbeløb 
Kommissionens fastsættelse af bøder tager udgangspunkt i afsætningens værdi og bødens 
grundbeløb afhænger således både af dette samt en vurdering af overtrædelsens grovhed og 
dette multipliceres med det antal år, som overtrædelsen har varet, jf. pkt. 19.97 Overtrædelsens 
grovhed bliver næppe bestemt ud fra en generel betragtning, men derimod bliver grovheden 
vurderet fra sag til sag, hvilket skyldes behovet for inddragelse af specifikke omstændigheder 
i henhold til hver enkelt sag, jf. pkt. 20. Den del af afsætningens værdi, der tages i betragtning, 
kan spænde op til 30% af den samlede afsætning, der har relation til overtrædelsen, jf. pkt. 
21. 
 
Horisontale aftaler om prisfastsættelse, bliver straffet hårdere af Kommissionen grundet over-
trædelsens art, jf. pkt. 23.98 Karteller, som bliver pålagt bøde på baggrund af en konkurrence-
begrænsende prisfastsættelse vil dermed kunne se frem til en markant højere bøde end andre 
mildere former for overtrædelse af TEUF, art. 101, stk. 1. I forbindelse med de konkurrence-
begrænsninger, der anses for at være de mest alvorlige, er der i pkt. 25 hjemmel for Kommis-
sionen til at tilkende et ekstrabeløb, der typisk fastsættes mellem 15-25% af afsætningsværdien. 

 
96 2006/C 210/02 - Kommissionens meddelelse: ”Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i for-
ordning nr. 1/2003, pkt. 9. 
97 Bødens grundbeløb bliver af Kommissionen fastsat på basis af afsætningsværdi, jf. pkt. 12. Afsætningen bliver bestemt på 
baggrund af virksomhedens omsætning af varer eller tjenesteydelser, som er direkte eller indirekte forbundet med overtræ-
delsen, i det relevant geografiske marked, jf. pkt. 13. 
98 I forbindelse med horisontale konkurrencebegrænsninger, såsom prisfastsættelse, befinder bødens grundbeløb sig i den 
øvre del af den skala, der er defineret i retningslinjernes pkt. 22. 
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Denne bestemmelse har til formål af have en afskrækkende effekt for virksomheder, der vælger 
at indtræde i disse konkurrencebegrænsende aftaler. Efter at have vurderet grundbeløbet kan 
Kommissionen dernæst regulere beløbet med udgangspunkt i enten skærpende- eller formid-
lende omstændigheder. 
 

2.3.1.1.2 Regulering af grundbeløbet 
Andet trin om regulering af grundbeløbet er hjemlet i pkt. 27-35, hvor grundbeløbet kan enten 
forhøjes grundet skærpende omstændigheder eller nedsættes grundet formidlende omstændig-
heder, jf. pkt. 27.  
De skærpende omstændigheder er i retningslinjerne defineret i pkt. 28 som værende: 
 

1. En virksomhed fortsætter eller gentager overtrædelsen af forbuddet eller en tilsvarende 
overtrædelse. 

2. En virksomhed hindrer eller afslår samarbejde med Kommissionens undersøgelser. 
3. En virksomhed har spillet en ledende rolle ved overtrædelse eller har været initiativta-

ger under forløbet. 
 
Det ses altså, at gentagende overtrædelser af forbuddet i TEUF, art. 101, stk. 1 kan resultere 
i en forhøjelse af bødens grundbeløb. Det ses samtidig i bestemmelsen, at denne skærpende 
omstændighed vil udmunde i en forhøjelse af grundbeløbet med op til 100% pr. overtrædelse. 
Kommissionen har, som tidligere formidlet, et særligt ansvar om at varetage hensynet om 
afskrækkelse. Dette afspejler sig tilmed i pkt. 30 og 31, der er indskrevet i afsnittet C. Specifik 
forhøjelse i præventivt øjemed.  
 
Kommissionen kan i medfør af disse bestemmelser forhøje bøden for virksomheder, der har en 
særligt stor omsætning og varetager derudover hensynet ved at sikre, at en forhøjelse af bøden 
vil resultere i at bøden samlet set vil overstige den ulovlige gevinst, som virksomheden har 
opnået ved overtrædelsen. Dette vil bero på et skøn, hvorfor det antageligt næppe vil være 
muligt for Kommissionen at sikre, at bøden altid vil overstige den givne gevinst for virksom-
hederne. 
 
Retningslinjerne inddrager tilmed formidlende omstændigheder i pkt. 29. De formidlende om-
stændigheder kan foreligge såfremt: 
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1. Virksomheden fremlægger bevis for overtrædelsens ophør så snart Kommissionen greb 
ind;  

2. Virksomheden fremlægger bevis for, at overtrædelsen skyldes uagtsomhed; 
3. Virksomheden fremlægger bevis for, at dens deltagelse i overtrædelsen er stærkt be-

grænset; eller 
4. Virksomheden i øvrigt samarbejder effektivt med Kommissionen uden for anvendelses-

området for meddelelsen99 om samarbejde i kartelsager og ud over dens retlige pligt til 
at samarbejde. 

 
Det fremgår af 1., at den formidlende omstændighed ikke gælder for hemmelige aftaler eller 
hemmelig praksis, i særdeleshed karteller. Kartelvirksomhed vil dermed som udgangspunkt 
næppe kunne falde ind under ovenstående formidlende omstændigheder, tværtimod vil kartel-
virksomhed snarere i udgangspunktet føre til en bødeforhøjelse, grundet hensynet om afskræk-
kende virkning. 
Det skal dog nævnes, at der er et retligt fastsat loft for bødestørrelsen, der tilsiger at bøden 
under ingen omstændigheder må overstige 10% af virksomhedens samlede omsætning, jf. pkt. 
32. 
 
Begrænset betalingsevne vil i princippet i særlige tilfælde være et forhold, som Kommissionen 
vil varetage i sin vurdering af fastlæggelsen af bøden, jf. pkt. 35.  
I forbindelse med kartelvirksomhed kan det ikke forventes, at Kommissionen kan komme i 
besiddelse af samtlige relevante data, da kartelvirksomhed i udgangspunktet udspringer af 
hemmelige aftaler eller samordnet praksis. Dermed er den skønsmæssige vurdering af bøden, 
som hjemlet i pkt. 31, et vigtigt redskab for at kunne bekæmpe kartelvirksomhed og tilskrive 
bødestørrelsen den tilstrækkelige afskrækkende effekt.  
 

2.3.1.2 Kommissionens skønsmæssige vurdering af bødestørrelsen 
Kommissionen har mulighed for at anvende et skøn ved bestemmelse af bødens størrelse inden 
for rammerne af retningslinjerne.100 Kommissionens skøn er til for at fremme fleksibiliteten i 
forhold til vurderingen af den korrekte sanktionering, og de ydre grænser for skønnet er i denne 
forbindelse tilstrækkeligt vide.  

 
99 2006/C 298/11 – Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager. 
100 C-189/02, Dansk Rørindustri A/S m.fl. mod Kommissionen, præmis 211. 
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Det fremgår af retspraksis, at det udelukkende er åbenbart urigtige skøn fra Kommissionen i 
forbindelse med bedømmelsen af kartelmedlemmers samarbejde, der kan anfægtes, eftersom 
Kommissionen har et vidt skøn for at vurdere kvaliteten og brugbarheden af en virksomheds 
samarbejde, navnlig i forhold til andre virksomheders bidrag.101 Denne bemyndigelse til anven-
delsen af skøn ved fastsættelsen af bødestørrelsen må dog ingenlunde stride mod de EU-retlige 
grundprincipper; navnlig ligebehandlingsprincippet102, begrundelsespligten103 samt proportio-
nalitetsprincippet.  
 
Det følger af proportionalitetsprincippet104, at sanktionen skal relatere sig til overtrædelsen og 
dermed skal stå i proportionelt forhold til den konkrete overtrædelse. Proportionalitetsprin-
cippet kan dermed anfægtes i sager, hvor midlerne i forbindelse med forfølgelsen med et lovligt 
formål ikke er egnet til opfyldelsen af formålet, eller hvor midlerne går ud over, hvad der er 
nødvendigt. Proportionalitetsprincippet inkluderes typisk i argumenter omkring bødestørrelse, 
når en virksomhed mener at bøden er uproportionelt høj. Argumentet om manglende propor-
tionalitet er dog ikke noget, der har haft stor indflydelse på retspraksis på området, da Dom-
stolene typisk afviser anfægtelsen med det argument, at Kommissionen til enhver til kan til-
passe bøden for at sikre en effektiv overholdelse af konkurrencepolitikken, som anført i Papier-
fabrik-sagen.105  
Disse retsprincipper har således ikke særlig stor betydning for Kommissionens vurdering af 
bødestørrelsen, men det fremgår dog af retspraksis hvor principperne indgår som argument, at 
Kommissionens vide skøn bliver bekræftet og det står således klart, at Kommissionen har et 
bredt skøn i forbindelse med vurdering af den hensigtsmæssige bødestørrelse i praksis.  

 
101 Jf. T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 134-138. 
102 Ligebehandlingsprincippet udspringer af TEUF, art. 18 og 34, men er udviklet i retspraksis, se nærmere herom i dommen 
af sag T-704/14, Marine Harvest ASA mod Kommissionen, præmis 207. Retten henviser i præmis 207 tilmed til præmis 75 i 
sag T-58/05, Centeno Mediavilla mod Kommissionen og den deri nævnte retspraksis. I sag C-167/04, JCB Service mod 
Kommissionen udtalte Domstolen i præmis 207, at Kommissionen skal overholde princippet om ligebehandling, med mindre 
objektive forhold kan begrunde afvigelse. Domstolen henviser i denne forbindelse til C-189/02, Dansk Rørindustri m.fl. mod 
Kommissionen, præmis 209. 
103 Retten udtalte i forenede sager T-204/08 og 212/08, Team Relocations NV m.fl. mod Kommissionen, præmis 97 og C-
248/98 P KNP BT mod Kommissionen, præmis 46, at det i forbindelse med begrundelsespligten forudsætter, at Kommissio-
nen ikke er forpligtet til at opstille en detaljeret redegørelse eller tal i forbindelse med metoden for beregning af bødestør-
relse. Begrundelsen kan derimod fremgå indirekte, forudsat at de berørte parter i en konkret sag kan få kendskab til de 
grunde, som dommen hviler på, og således at Domstolen kan råde over de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan 
udøve sin prøvelsesret i forbindelse med en appel, hvilket fremgår af forenede sager C-204/00, Aalborg Portland m.fl. mod 
Kommissionen, præmis 372. 
104 Hjemlet i TEU, art. 5. 
105 Jf. de forenede sager C-322/07, Papierfabrik August Köhler AG m.fl. mod Kommissionen, præmis 127. Der henvises i 
præmissen til den appellerede doms præmis 494 og den deri nævnte retspraksis. 
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Udover disse principper er ne bis in idem blevet påberåbt i sager om gentagne overtrædelser 
af forbudsbestemmelsen, da dette princip kan give anledning til problemer for Kommissionen 
i forbindelse med dens sanktionspraksis. Dette princip er væsentligt i forbindelse med genta-
gelsestilfælde af karteladfærd. 
 

2.3.1.2.1 Ne bis in idem 
Princippet ne bis in idem er hjemlet i EU-chartret i TEU, art. 6.106 Ne bis in idem indebærer, 
at en juridisk person ikke kan straffes gentagende gange for samme overtrædelse af en bestem-
melse. Ved sager, hvor en virksomhed er blevet anerkendt at have overtrådt EU-konkurrence-
lovgivningen i gentagende tilfælde, er princippet blevet anvendt som argumentation mod straf-
lempelse. Virksomheden vil dermed hæfte sig ved, at en forhøjelse af grundbeløbet på baggrund 
af tidligere overtrædelse vil resultere i en dobbeltsanktion og således være i strid med ne bis 
in idem. Dette var bl.a. tilfældet i dom Aalborg107, hvor Domstolen i samme forbindelse afviste 
argumentet. Domstolen henviste i sin argumentation til, at der skal være følgende kumulative 
betingelser opfyldt før princippet108 kan anvendes: 
 

1. De faktiske omstændigheder i sagerne skal være identiske. 
2. Lovovertrædelsen skal være begået af samme person. 
3. Den retsbeskyttende interesse skal være identisk. 

 
Det følger af ovenstående, at det i princippet er forbudt at straffe den samme person mere end 
en gang for samme ulovlige adfærd for at beskytte det samme retsgode.109 Da der i gentagel-
sestilfælde næppe er tale om identiske faktiske omstændigheder, vil princippet ne bis in idem 
ikke være tilsidesat.110  
Det fremgår af retspraksis, at princippet forbyder, at en virksomhed domfældes eller atter 
forfølges for en konkurrencebegrænsende adfærd, for hvilken den allerede er blevet pålagt en 
sanktion, eller med hensyn til hvilken den er blevet erklæret ansvarsfri ved en tidligere beslut-
ning, der ikke længere kan anfægtes.111  

 
106 Princippet udspringer af EFT C 364 af 17. december 2000, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettighe-
der, art. 50. 
107 C-204/00, Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen. 
108 Jf. C-204/00, Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, præmis 338. 
109 Jf. C-204/00, Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, præmis 338. 
110 Jf. C-204/00, Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, præmis 339-340. 
111 Jf. dom i sag C-17/10, Toshiba Corporation m.fl. mod Kommissionen, præmis 94 og den deri nævnte retspraksis. 
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Denne fortolkning af princippet er ikke blot stadfæstet i retspraksis, men er også blevet vur-
deret til at finde støtte i ordlyden af chartrets art. 50 og i rationalet bag princippet.112 I forhold 
til rationalet bag princippet, er det væsentligt at understrege, at princippet er en tæt naturlig 
følge af det EU-retlige grundprincip, res judicata, der har til formål at sikre retssikkerhed og 
lighed. Det er i denne forbindelse formålet med princippet at sikre, at når den pågældende er 
blevet retsforfulgt, og i givet fald straffet, har vedkommende sikkerhed for ikke at ville blive 
yderlige retsforfulgt for den samme overtrædelse.113 Retssikkerheden bliver dermed overholdt i 
henhold til ne bis in idem, såfremt samtlige tre kumulative betingelser bliver overholdt.  
 
Ved gentagelsestilfælde vil betingelserne dog næppe være overholdt, hvorfor det ikke strider 
mod princippet at sanktionere en virksomhed med udgangspunkt i tidligere overtrædelse af 
samme EU-konkurrenceretlige bestemmelse.  
Det fremgår af retspraksis, at det er uden betydning, at en ny sag vedrører faktiske omstæn-
digheder, som er sammenfaldende med en tidligere sag.114 Denne udtalelse fra Domstolen ce-
menterer således lovligheden af sanktionering af gentagelsestilfælde, hvor Kommissionen ind-
drager tidligere sager i sin vurdering af bøden.  
 
Udover retssikkerheden vægter, som tidligere nævnt, den afskrækkende effekt tungt ved sank-
tionering af virksomheder, der overtræder bestemmelsen om konkurrencebegrænsende aftaler. 
I særdeleshed vil der i sager, hvor virksomheder har udvist gentagende overtrædelser af be-
stemmelsen, lægges betydelig vægt på det præventive forhold i sanktionsvurderingen. Det er i 
forbindelse med gentagelsestilfælde i sin natur ingenlunde den tidligere overtrædelse der på ny 
sanktioneres, men derimod snarere den nye overtrædelse, med den hensigt at sanktionen skal 
have en afskrækkende effekt.115  
Det vil således være i strid med målet om sanktioneringens afskrækkende virkning, såfremt 
Kommissionen tager hensyn til den omstændighed, at den i en tidligere beslutning på grund 
af gentagne overtrædelser har taget hensyn til en første overtrædelse for i en senere beslutning 
at udelukke en forhøjelse af bødens grundbeløb af nævnte overtrædelse.116  

 
112 Jf. dom i sag C-617/17, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A mod Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, præmis 30. 
113 Jf. dom i sag C-617/17, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A mod Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, præmis 33. 
114  Sag T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 89. 
115 I denne retning også T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 80-84. 
116 Jf. T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 88. Domstolen udtaler i denne forbindelse: ”Således vil denne 
adfærd være kontraproduktiv, hvori den sanktionering, som pålægges en virksomhed, som har begået gentagne 
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Det udledes af ovenstående undersøgelse af konsekvenserne af ne bis in idem, at Kommissionen 
kan tage udgangspunkt i tidligere overtrædelser, når den på ny skal fastsætte en bødestørrelse. 
Ne bis in idem-princippet bliver således ikke en udfordring for Kommissionens sanktionsprak-
sis, da de nævnte betingelser for ne bis in idem ikke bliver opfyldt ved Kommissionens anven-
delse af tidligere overtrædelser. Følgende afsnit vil behandle Kommissionens fremgangsmåde 
ved behandling af gentagne overtrædelser af forbudsbestemmelsen. 
 

2.3.2 Kommissionens behandling af gentagende overtrædelser af TEUF, art. 101, 
stk. 1 
I det følgende vil det blive undersøgt hvordan Kommissionen behandler en virksomheds gen-
tagende overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, altså gentagen kar-
teladfærd.   
Det fremgår af EU-retspraksis at gentagen karteladfærd indebærer, at virksomheden har be-
gået en ny overtrædelse efter at have været straffet for en lignende sag.117  
Denne definition er blevet udvidet i Group Danone, hvor det af Retten blev slået fast, at det 
med gentagen adfærd ikke nødvendigvis indebærer, at der har været tildelt en bøde for en 
tidligere sag, men alene det, at det har kunne bevises, at en lignende overtrædelse har gjort 
sig gældende.118  
 
Det er værd at nævne at en overtrædelse af TEUF, art. 102 og derefter en overtrædelse af 
TEUF, art. 101 ikke vil falde ind under gentagelsestilfælde, da der ikke vil være tale om en 
lignende sag.119  
Det fremgår således af ovenstående retspraksis, at man først anses for at være en recidivist, 
såfremt man starter nyt kartel efter at være fundet skyldig i forbindelse med et tidligere kartel.  
 
Ved bedømmelsen af en sag, skal det desuden fremgå hvorvidt der er tale om en gentagelses-
situation, hvilket tilmed skal indgå i vurderingen af overtrædelens grovhed.120 Dertil fremgår 

 
overtrædelser, ikke progressivt stiger ud fra antallet af overtrædelser, som den har begået, men hvori det marginale sanktio-
neringsbeløb, som virksomheden kan pålægges, derimod progressivt reduceres ud fra det stigende antal beslutninger, hvor-
ved den pålægges en sanktion.”, jf. præmis 88. 
117 Jf. T-141/94, Thyssen Stahl mod Kommissionen, præmis 617. 
118 T-38/02, Group Danone mod Kommissionen, præmis 363. 
119 Jf. T-101/05, BASF og UCB mod Kommissionen, præmis 64. 
120 jf. sag C-204/00, Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, præmis 91 samt sag C-3/06 Groupe Danone mod Kommis-
sionen, præmis 26. 
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det af retspraksis, at virksomheder med gentagen karteladfærd er bevis på, at den tidligere 
straf ikke har haft den fornødne præventive effekt.121  
 
Af ovenstående udledes det, at Kommissionen har været opmærksomme på gentagelsestilfælde, 
som også resulterede i revideringen af Rådets forordning nr. 1/2003. I 2006 blev forordningen 
revideret, hvori det fremadrettet skulle gælde at gentagen karteladfærd skulle straffes hårdere. 
Revisionen indeholder tre elementer hvad angår gentagen karteladfærd. Følgende fremgår: 
 

1. Inkludere tidligere EU-retlige sager samt tidligere sager foretaget af de natio-
nale konkurrencemyndigheder 
2. Forøge bøden med 100% ved gentagelse 
3. En tidligere lignende sag vil retfærdiggøre en forhøjelse af bøden. 

 
I henhold til pkt. 1, ses det, at en virksomhed nemmere kan falde under kategorien for at have 
gentaget den samme overtrædelse. I medfør af pkt. 2 og 3, står det klart, at det fremover bliver 
muligt at fordoble bøden ved gentagelse. 
 
Nærværende undersøgelsen har vist, at Kommissionen har mulighed for at straffe recidivister, 
og tilmed viser retspraksis at Kommissionen gør anvendelse af denne mulighed. Kommissionen 
straffer således gentagen karteladfærd, hvilket rejser spørgsmålet om hvorvidt det er muligt at 
medtage samtlige tidligere overtrædelsestilfælde af en kartelvirksomhed i forbindelse med sin 
sanktionering af denne.  
 

2.3.2.1 Mulighed for at medtage samtlige tidligere overtrædelser  
Det ses i retspraksis, at Kommissionen ved sin vurdering af grovheden af overtrædelsens natur 
ikke blot tager en enkelt tidligere overtrædelse i betragtning, men derimod flere.  
Dette ses i dom Arkema122. Arkema-sagen omhandler et kartel bestående af adskillige virksom-
heder, der havde udøvet konkurrencebegrænsende adfærd på markedet for natriumklorat. Kar-
tellet begik primært konkurrencebegrænsende virksomhed ved prisfastsættelse, allokering af 
udbud samt udveksling af konkurrencefølsom information.   
 

 
121 C-3/06 P, Groupe Danone mod Kommissionen, præmis 47. 
122 T-343/08, Arkema France mod Kommissionen. 
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Kommissionen pålagde sagsøger i sagen en bødeforhøjelse på 90%, hvilket sagsøger anfægtede 
med argumentet om, at en skærpende omstændighed, der er taget i betragtning i en forhen-
værende beslutning, ikke kan medtages igen.123 Dette argument blev imidlertid nedskudt af 
Retten.124 Retten støttede sin argumentation med, at Kommissionen i medfør af retspraksis 
har hjemmel til at tage ikke blot en tidligere beslutning, men derimod adskillige tidligere 
beslutninger med i sin vurdering af en ny sanktion.125 I denne forbindelse slår Retten fast at 
denne vurdering skal varetage proportionalitetsprincippet.  
Retten fastslog i dommen, at Kommissionen ikke har tilsidesat sin forpligtigelse vedr. overhol-
delse af proportionalitetsprincippet ved at tage hensyn til peroxygen-beslutningen, polypropy-
len-beslutningen og PVC-beslutningen.126  
 
Sagsøger fremførte i sagen endnu et klagepunkt vedr. tilsidesættelse af ne bis in idem ved 
inddragelse af de tidligere beslutninger i sin vurdering af den nye sag. Dette bliver afvist af 
Retten, som anfører, at den omstændighed at Kommissionen allerede har taget hensyn til disse 
samme overtrædelser i beslutningerne mellem 2003 og 2006, ikke indebærer en tilsidesættelse 
af princippet.127 Hensynet om afskrækkende virkning bliver tilmed af Retten nævnt som tungt-
vejende argument for legitimiteten af Kommissionens anvendelse af de tidligere overtrædelser 
ved vurderingen af den nye overtrædelses grovhed. 
Slutteligt fremførte sagsøger påstand om manglende proportionalitet ved en forhøjelse af bø-
dens grundløb med 90%, jf. præmis 91 i dommen. Dette bliver atter afvist af Retten med 
henvisning til retspraksis, der bl.a. hjemler Kommissionens vide skøn ved bødefastsættelse og 
tilmed understreger vigtigheden af Kommissionens mål om at afskrække virksomheder til ikke 
at overtræde konkurrencereglerne.128  
 
Retten slog desuden i dommens præmis 103 fast, at Kommissionens skøn også har til formål 
at inddrage den omstændighed, at en virksomhed har vist en stærk tilbøjelighed til at over-
træde konkurrencereglerne, hvilket med rette kan medføre en forhøjelse af bødens grundbeløb. 

 
123 T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 51. 
124 T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 56-57. 
125 T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 68. 
126 T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 72. Disse tre beslutninger vedrører samme virksomheds overtræ-
delse af konkurrencereglerne. Retten slår fast, at medtagelsen af disse beslutninger i vurderingen af hvorvidt der er tale om 
gentagende overtrædelser af konkurrencereglerne ikke strider mod proportionalitetsprincippet. I præmis 74 anfører Retten 
tilmed, at sagsøgers klagepunkt om Kommissionens tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet skal forkastes som ugrun-
det.  
127 T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 82. 
128 T-343/08, Arkema France mod Kommissionen, præmis 96-115. 
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Dermed kan det ses, at Kommissionen i sin vurdering inddrager det forhold, at en virksomhed 
tidligere har overtrådt reglerne inden for konkurrenceområdet, og bødens størrelse derfor skal 
modsvare denne adfærd. Ved at forhøje bøden er det altså Kommissionens formål at bekæmpe 
gentagelsestilfælde, som det står klart i præmis 103 i dommen. 
 
Af Arkema-dommen kan det således udledes, at Kommissionen med rette kan inddrage samt-
lige forhenværende overtrædelser, også selvom disse allerede er afsluttet, med det formål at 
vurdere forhøjelsen af bødestørrelsen. Så længe de EU-retslige grundprincipper, bl.a. proporti-
onalitetsprincippet, ne bis in idem mm. overholdes, har Kommissionen mulighed for at ind-
drage tidligere beslutninger i sin behandling af en ny overtrædelse, såfremt dette findes rele-
vant i henhold til at kunne gennemtvinge sanktionshensynet om afskrækkende hensyn.  
 

2.3.3. Sammenfatning 
Kommissionens sanktionshensyn er at afskrække virksomheder til at overtræde TEUF, art. 
101, stk. 1, hvilket ses i den generelle- henholdsvis specifikke afskrækkende virkning. For at 
sikre nærværende hensyn har Kommissionen hjemmel til at sanktionere kartelvirksomheder 
med bødepålægning. Kommissionens retningslinjer vedrørende bødefastsættelse beskriver de 
forhold, der skal indgå i vurderingen af bødestørrelsen.  
 
Retningslinjerne foreskriver, at bødens grundbeløb skal fastsættes med udgangspunkt i over-
trædelsens grovhed og art, hvorefter den kan reguleres såfremt Kommissionen vurderer at der 
foreligger skærpende- og/eller formidlende omstændigheder, der vil opretholde hensynet om en 
afskrækkende virkning. I forbindelse med at sikre den afskrækkende virkning har Kommissio-
nen endvidere hjemmel til at sanktionere recidivister. Det er udledt af Arkema-dommen, at 
samtlige tidligere overtrædelsestilfælde kan indgå i Kommissionens vurdering af en ny sankti-
onering.  
 

2.4. Leniency 
Kommissionen har i praksis besværligheder forbundet med afsløring og bevisførelse af kartel-
virksomhed. Kartelparter udøver ofte konkurrencebegrænsende virksomhed velvidende om at 
den er ulovlig, hvorfor kartelpraksissen foregår i hemmelighed.129 Kommissionen og adskillige 

 
129 Wish, & Bailey, Competition Law, s. 280 
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medlemsstater har udviklet en straflempelsespolitik130, der har i sinde at hjælpe Kommissionen 
med at opdage og bevise karteller. 
Leniency-tiltagene har været et af nøglebrikkerne i forbindelse med bekæmpelse af karteller.  
De konkurrenceretlige myndigheder, herunder den EU-retlige, som har valgt at anvende leni-
ency, tror på at den samfundsmæssige nytte ved at bekæmpe karteller opvejer nytten ved at 
straffe de virksomheder, der indgår i kartelvirksomhed.131  
 

2.4.1. Udvikling af LN fra 1996-2006 
Kommissionen iværksatte leniency-initiativet i 1996132, hvorefter initiativet blev udviklet i 
2002133 og senest i 2006.134  
Leniency-tiltagene giver en virksomhed, der deltager i kartelvirksomhed, mulighed for fuld-
kommen immunitet, såfremt den er den første til bl.a. at fremlægge brugbar information til 
Kommissionen. Såfremt virksomheden ikke er den første til at bidrage med de fornødne infor-
mationer, som 2006 LN forlanger, kan virksomheden til stadighed få en betragtelig bødereduk-
tion. Leniency kan kun anvendes i kartelsager, hvilket bl.a. direkte udspringer af ordlyden i 
2006 LN, men bl.a. også er statueret i retspraksis.135  
Leniency-initiativerne har været et brugbart værktøj for Kommissionen, og mange kartelsager 
er siden 1996 kunne blive behandlet på baggrund af disse initiativer.  
Mere end 80 ansøgninger om leniency fandt sted i de første seks år efter indførelsen af 1996 
LN. Efter indførslen af 2002 LN blev der i tidsrummet 2002-2006 ansøgt om immunitet i 104 
tilfælde og i 99 tilfælde om bødenedsættelse.136 
 
Grundet bl.a. problematikken om manglende gennemsigtighed i 1996-versionen af LN, blev 
meddelelsen udbedret til 2002-versionen. Det var nu nemmere for Kommissionen at tildele 
virksomheder fuldkommen immunitet. Dette tiltag om immunitet var en stor forbedring af 
leniency-reglerne, og dette resulterede tilmed i en øget succes i kampen mod kartelvirksom-
hed.137 

 
130 Stedkommer af ”leniency”, som er det engelske udtryk for straflempelsespolitik. 
131 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s. 801 
132 96/C 207/04 – Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager. 
133 2002/C 45/03 – Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager. 
134 2006/C 298/11 – Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager. 
135 Se her sag T-13/03, Nintendo mod Kommissionen, præmis 157. 
136 European Commission, Report on Competition Policy, paragraf 21 
137 Barlingen & Barennes, The European Commission’s 2002 Leniency Notice in Practice 
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På trods af den øgede effektivitet blev 2002 LN udskiftet med 2006-versionen. Denne udgave 
af leniency-reglerne var udbedret i overensstemmelse med ECN Model Leniency Programme.138  
Hovedpunkterne for 2006 LN er som følger:139 
 

1. Immunitet er garanteret til den første virksomhed, der tildeler tilstrækkelige beviser, 
således at Kommissionen kan igangsætte en undersøgelse om overtrædelse af TEUF, 
art. 101, stk. 1., såfremt andre fornødne betingelser er opfyldte. 2006 LN uddyber hvilke 
informationer eller beviser, der er tilstrækkelige for at opfylde kravene om immunitet.  

2. Virksomheder, der ikke kommer først med informationer til Kommissionen kan tildeles 
bødenedsættelse, såfremt betingelserne for dette er opfyldt. I denne forbindelse skal det 
nævnes, at der ikke er en garanti, hvorfor Kommissionen ikke er forpligtet til at tildele 
en bødenedsættelse, såfremt omstændighederne taler herfor. 

3. En procedure er hjemlet i 2006 LN, der indebærer en beskyttelse af de informationer 
som en virksomhed fremfører for Kommissionen, således at virksomheden er beskyttet 
mod efterfølgende civile erstatningskrav.  

 
Af ovenstående hovedpunkterne fremgår det således, at reglerne giver Kommissionen mulighed 
for at tildele kartelmedlemmer immunitet i form af bødefritagelse eller bødenedsættelse, så-
fremt de fornødne betingelser i reglerne er opfyldt. 
 

2.4.1.1. Immunitet i medfør af 1996, 2002 og 2006 LN 
Det fremgår af afsnit B i 1996 LN samt i afsnit A i 2002 og 2006 LN, at immunitet skal tildeles, 
såfremt den afslører at have deltaget i et påstået kartel, der påvirker Fællesskabet, hvis virk-
somheden er den første til at fremlægge oplysninger og bevismateriale, som Kommissionen 
mener sætter den i stand til at enten: 
 

1. Foretage en målrettet inspektion i relation til det påståede kartel, eller 
2. Konstatere en overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 (TEUF, art. 101, red.) i forbin-

delse med det påståede kartel.   
 
Udfordringen for en virksomhed, der overvejer at ansøge om leniency vil bl.a. være hvorvidt 
de beviser, der fremsættes, i sig selv er tilstrækkelige for at opfylde de i LN nævnte krav, eller 

 
138 European Competition Network, ECN Model Leniency Programme 
139 2006/C 298/11. 
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om Kommissionen i forvejen besidder tilnærmelsesvis identiske oplysninger, der vil undermi-
nere værdien af de fremsatte beviser. Pkt. 12 i 2006 LN fastsætter tre kumulative betingelser, 
der skal være opfyldt, for at der kan opnås bødefritagelse. Disse betingelser indebærer bl.a. at 
virksomheden samarbejder oprigtigt, fuldt ud, permanent og effektivt fra tidspunktet for ind-
givelse af ansøgning og under hele Kommissions administrative procedure. Af samme punkt 
står det derudover klart at virksomheden skal bringe sin deltagelse i kartellet til ophør umid-
delbart efter ansøgningsindgivelsen og virksomheden må tilmed ikke have forfalsket, ødelagt 
eller skjult beviser i forbindelse med kartellet. Dette står også defineret i 2002 LN, navnlig 
pkt. 11. 
Disse betingelser står ikke klart beskrevet i det tidligere 1996 LN, hvorfor det her tydeligt ses 
hvilken udvikling LN har oplevet gennem tiden, og den nævnte manglende gennemsigtighed 
af reglerne bliver således bl.a. fremhævet af disse betingelser for opnåelse af immunitet. 
 

2.4.1.2. Bødenedsættelse i medfør af 1996, 2002 og 2006 LN 
Såfremt en virksomhed ikke opfylder kravene for bødefritagelse, har den til stadighed mulighed 
for at opnå nedsættelse af bøden. I 1996 LN står det beskrevet, at en virksomhed kan modtage 
en meget væsentlig bødereduktion på over 75%, såfremt Kommissionen ikke vurderer at fuld-
stændig bødefritagelse er hensigtsmæssig, jf. afsnit B. En væsentlig bødereduktion på mellem 
50% og 75% kan tildeles virksomheden, jf. afsnit C. Såfremt en virksomhed ikke har opfyldt 
kravene i afsnit B eller C, så kan den stadig få tilkendt en betydelig bødenedsættelse på mellem 
10% til 50%, jf. afsnit D. Det fremstår ikke klart hvor stor bødenedsættelse man som virksom-
hed kan få, så Kommissionen har således stor mulighed for at foretage et skøn. 
 
I medfør af 2002 og 2006 LN er graden af bødenedsættelsen også som i 1996-versionen afhængig 
af hvor langt tilbage i rækken af ansøgere virksomheden er.  
I medfør af pkt. 26 i 2006 LN vil den første virksomhed i rækken blive tildelt en nedsættelse 
på 30-50%, den anden i rækken vil få tildelt en nedsættelse på 20-30% og de efterfølgende en 
nedsættelse på op til 20%. Samme procentsatser er hjemlet i 2002 LN, her i pkt. 23. 
For at kunne blive tildelt nedsættelsen, er det således påkrævet, at virksomheden bidrager 
med informationer, der repræsenterer en betydelig merværdi i forhold til det bevismateriale, 
Kommissionen allerede er i besiddelse af, og opfylde de kumulative betingelser, der er fastsat 
i pkt. 12, litra a) til pkt. 12, litra c), jf. pkt. 24, 2006 LN. Samme gør sig gældende i 2002 LN, 
og er hjemlet i pkt. 24 og 26. 
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I praksis vil det være vanskeligt for virksomheder længere nede i rækken at bidrage med 
information, der repræsenterer denne betydelige merværdi, da det må antages, at bevismate-
rialet, som virksomheder længere fremme i rækken allerede har fremsat samtlige, eller i hvert 
fald tilnærmelsesvis, betydelige informationer vedr. kartellet.  
 

2.4.1.3. Kritik af Leniency-tiltagene 
Virksomheders mulighed for at gøre anvendelse af leniency og derved få tildelt bødefritagelse 
eller en betydelig nedsættelse af bødebeløb kan anses som at være moralsk uønskeligt, set fra 
et samfundsmæssigt niveau. Synspunktet kan være, at muligheden for immunitet på trods af 
samfundsøkonomisk skadelig kartelvirksomhed, medfører at disse virksomheder slipper for kon-
sekvenserne ved deres overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Muligheden for at gøre brug 
af leniency kan derfor rejse spørgsmålstegn ved opfyldelsen af formålet med sanktionering af 
overtrædelser af TEUF, art. 101, stk. 1 – afskrækkende virkning. Formålet med at sanktionere 
virksomheder, der overtræder TEUF, art. 1 om konkurrencebegrænsende aftaler er at bøderne 
skal indebære en præventiv effekt.  
 
Et kritikpunkt i forbindelse med muligheden for anvendelse af leniency er, at virkningen vil 
modstride den afskrækkende effekt, der ellers er hensigten med bødesanktionering. Som det er 
nævnt i analysen, er hensynet med sanktionering meget tungtvejende, og hensynet med leni-
ency må derfor opveje den afskrækkende virkning, som bøderne har til formål at gennemtvinge. 
Faren er således, at man fra EU-konkurrenceretlig side har forsøgt at inddrive de gevinster, 
som kartelvirksomhederne har indtjent, ved en streng bødepolitik, og at leniency nu potentielt 
giver mulighed for at undgå denne sanktionering. Denne potentielle undvigemanøvre gælder 
således ikke kun enkeltstående kartelvirksomheder, men derimod, mere problematisk endda, 
virksomheder, der har overtrådt konkurrencelovgivningen i gentagende tilfælde. 
 
Det er i analysen udledt, at Kommissionen sætter hårdt ind mod gentagelsestilfælde, hvilket 
udspringer af retningslinjerne fra 2006140, men også af retspraksis. Dog kan det udledes af 
ovenstående analyse af LN, at immunitet og bødenedsættelse kan tildeles virksomheder, der 
som led i kartelvirksomhed har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. 
TEUF, art. 101, stk. 1. Der er i forbindelse med EU-konkurrenceretten ikke noget til hinder 
for at en virksomhed kan udøve kartelvirksomhed gentagende gange og dertil i gentagende 
tilfælde få tildelt immunitet eller bødenedsættelse som minimum. Dette rejser således 

 
140 Her henvises til de i retningslinjerne fastsatte 100% forhøjelse af bøde ved gentagelsestilfælde. 
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spørgsmålet om hvorvidt virksomheder kan anvende leniency til at få immunitet eller bøde-
nedsættelse og derved undgå den tilstrækkelige sanktionering, som Kommissionen ellers i sine 
retningslinjer har tilskrevet væsentlig betydning. 
 

2.4.2. Analyse af EU-retspraksis for anvendelsen af leniency 

2.4.2.1. Introduktion til sagerne 
I det følgende vil tre af Kommissionens beslutninger, Organiske peroxider, Hydrogenperoxid 
samt Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien, hvor leniency 
er blevet anvendt, blive analyseret. Beslutningerne vedrører karteller, hvor enkelte eller flere 
af kartelvirksomhederne tidligere har overtrådt forbudsbestemmelsen i TEUF, art. 101, stk. 1, 
hvorfor det er formålet med kommende analyse af retspraksis at undersøge Kommissionens 
praksis i forbindelse med bødepålægning når kartelsagerne vedrører recidivister.141 Med denne 
analyse vil det kunne undersøges hvorvidt Kommissionens sanktionshensyn om afskrækkende 
virkning bliver inddraget i vurderingen af bødestørrelsen og om hvilke konsekvenser anvendel-
sen af leniency har i forbindelse med opretholdelsen af sanktionshensynet. 
 

2.4.2.2. Organiske peroxider 
Den 10. december 2003 vedtog Kommissionen en beslutning om en procedure efter bl.a. EF-
traktatens artikel 81 (TEUF, art. 101, red.). Sagen vedrører overtrædelse af forbuddet i TEUF, 
art. 101, stk. 1 om konkurrencebegrænsende aftaler på markedet for organiske peroxider. Føl-
gende virksomheder og/eller virksomhedssammenslutninger var indblandet i kartellet; Akzo 
Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel NV142, 
Atofina143 SA, Degussa UK Holdings Limited (herefter benævnt Degussa), Peroxid Chemie 
GmbH & Co. KG (herefter benævnt Chemie), Peroxidos Organicos SA samt AC Treuhand 
AG. 
 
Det blev af Kommissionen vurderet at virksomhederne indgik en vedvarende aftale, hvor de 
fastsatte priserne på produktet, vedtog og gennemførte en ordning en ordning for 

 
141 Analyserne vil tage udgangspunkt i Akzo, Atofina og Degussa, da disse virksomheder er recidivister. Retsvirkningerne for 
de resterende virksomheder, der indgår i beslutningerne vil dermed ikke blive behandlet i indgående grad, men kun når det 
findes hensigtsmæssigt. 
142 Akzo-virksomhederne, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel NV, 
bliver herefter benævnt Akzo, som en samlet betegnelse. 
143 Atofina SA og Arkema SA er samme virksomhed. Analysen af dom Arkema i afsnit 2.3.2.1., er således samme virksom-
hed som denne beslutning vedrører.  
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prisforhøjelser, fordelte kunderne mellem sig og oprettede en mekanisme til at kontrollere og 
håndhæve deres aftaler.144  
Kommissionen konstaterede at det geografiske marked mindst bestod af EØS-området.145 
Kartelaftalen tog sigte på at opretholde markedsandele og samordne prisforhøjelser og var 
baseret på en skriftlig kontrakt i 1971.146 Hovedaftalen blev indgået af de tre oprindelige kar-
teldeltagere; Akzo, Chemie og Atofina. Karteller ophørte i 1999, hvilket betød at kartellet var 
igangværende i 29 år.147  
 

2.4.2.2.1. Bødens udmåling 
Kommissionen vurderede i forbindelse med udmålingen af grundbeløbet af bøden, at de på-
gældende virksomheder havde begået en meget alvorlig overtrædelse, hvilket både grundede i 
overtrædelsens art og udstrækningen af det geografiske marked.148 
Kommissionen fandt det dertil nærliggende at behandle karteldeltagerne forskelligt, med hen-
syntagen til deres respektive rolle i kartellet, samt konkrete faktiske omstændigheder, herunder 
virksomhedernes økonomiske mulighed for at kunne påføre konkurrenterne alvorlig skade.149  
Tilmed fandt Kommissionen det nødvendigt at behandle karteldeltagerne forskelligt af hensyn 
til at kunne fastsætte en bødestørrelse, der har den tilstrækkelige afskrækkende effekt.150  
Akzo havde i forbindelse med sagens omstændigheder en markedsandel på over 40% og Atofina 
på omtrent 20-25%, hvilket gav Kommissionen endnu en saglig grund til at behandle disse 
virksomheder forskelligt.151  
 
Kommissionen mente at Akzo og Atofinas virksomhedsstørrelse og samlede ressourcer burde 
lede til en justering af grundbeløbet.152  
Med henvisning til overtrædelsens varighed af de respektive karteldeltagere, besluttede Kom-
missionen at forhøje bødestørrelsen med henholdsvis 245% for Akzo og Atofina og 70% for 
Degussa.153  
 

 
144 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 2. 
145 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 6. 
146 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 8. 
147 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 10 og 22. 
148 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 11. 
149 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 12. 
150 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 12. 
151 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 12. 
152 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 16. 
153 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 19. 
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2.4.2.2.2. Skærpende- og formildende omstændigheder 
Udover overtrædelsens varighed tog Kommissionen i sin beslutning også stilling til eventuelle 
skærpende henholdsvis formildende omstændigheder i kartelsagen. 
Kommissionen fandt, at Atofina og Degussa skulle tildeles en yderligere forhøjelse af den givne 
bødes grundbeløb på baggrund af gentagne overtrædelsestilfælde.154 I den forbindelse mente 
Kommissionen at hver af virksomhederne skulle have en forhøjelse af bødens grundbeløb på 
50%.155  
Med henblik på vurderingen af formildende omstændigheder slog Kommissionen fast, at Ato-
fina skulle have reduceret bøden med 94,19 mio. EUR på grund af virksomhedens effektive 
samarbejde uden for samarbejdsmeddelelsen.156 
 

2.4.2.2.3. Anvendelse af LN 1996 
Kommissionen gjorde i beslutningen brug af LN 1996 i sin vurdering af hvorvidt kartelvirk-
somhederne skulle ifalde bødefritagelse eller bødenedsættelse.157 
Akzo fik vedkendt bødefritagelse i medfør af afsnit B158 i LN 1996, da virksomheden var den 
første til at gøre Kommissionen opmærksom på kartellet.159 Derudover fik Atofina en væsentlig 
bødenedsættelse på 50% i medfør af afsnit D160 i LN 1996, hvilket skyldes virksomhedens 
værdifulde samarbejde og informationsudveksling i forbindelse med Kommissionens undersø-
gelser af kartellet.161 Degussa fik vedkendt en nedsættelse af bøden på 25%, hvilket er baseret 
på dens værdifulde samarbejde og fremsatte informationer vedrørende kartelvirksomheden, der 
dog var mere begrænset end Akzos og Atofinas.162 Slutteligt fik Perorsa tilkendt bødenedsæt-
telse på 15%.163 
 

 
154 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 20. Atofina var tidligere pålagt bøde for sin deltagelse i fire karteller 
og Degussa var pålagt bøde for deltagelse i et enkelt kartel. 
155 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 21. 
156 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 24. ”Samarbejdsmeddelelsen af 1996” er ”LN 1996”. 
157 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 26. 
158 Afsnit B i 1996 LN omhandler bødefritagelse eller meget betydelig bødenedsættelse. Dette afsnit er i 2006 LN videreud-
viklet i del II og III. 
159 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 26. 
160 Afsnit D i 1996 LN omhandler væsentlig bødenedsættelse. Dette afsnit er videreudviklet i 2006 LN i del III. 
161 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 27. 
162 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 28. 
163 Sag COMP/E-2/37.857, Organiske perioxider, pkt. 29. Kommissionen begrundede nedsættelsen på 15% med, at virksom-
heden var den sidste til at bistå med et effektivt samarbejde, hvorfor nedsættelsen i denne sammenhæng også er begrænset i 
modsætning til de andre karteldeltagere.  
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2.4.2.3. Hydrogenperoxid og perborat 
Kommissionen vedtog d. 3. maj 2006 en beslutning angående overtrædelse af forbuddet i 
TEUF, art. 101, stk. 1 om konkurrencebegrænsende aftaler. Overtrædelsen fandt sted på mar-
kedet for hydrogenperoxid og perborat. Følgende virksomheder og/eller virksomhedssammen-
slutninger var indblandet i kartelvirksomhed; Akzo Nobel NV (herefter benævnt Akzo), Ar-
kema SA (herefter benævnt Atofina) og Degussa UK Holdings Limited (herefter benævnt 
Degussa),164  
 
Kommissionen vurderede, at kartellet fastsatte priser blandt andre konkurrencebegrænsende 
mekanismer, der ikke i sig selv var udmøntet i en egentlig skriftlig aftale, men derimod gennem 
samordnet praksis, der ligeledes er omfattet af forbudsbestemmelsen i TEUF, art. 101, stk. 
1.165 
Det geografiske marked blev tilmed vurderet til at omfatte hele EØS-området.166   
Degussa var den første virksomhed, der henvendte sig til Kommissionen med henblik på sam-
arbejde inden for rammerne af LN 2002. I denne forbindelse gav Degussa Kommissionen bevi-
ser, der satte Kommissionen i stand til at iværksætte kontrolundersøgelser af nogle af de in-
volverende kartelvirksomhederne.167  
 

2.4.2.3.1. Bødens udmåling 
Kommissionens fastsatte bødens grundbeløb med udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og 
varighed.168 Det var Kommissionens vurdering, at overtrædelsens karakter, den omstændighed, 
at den måtte have haft virkning på markedet, og at den omfattede hele EØS, gav anledning 
til at betegne overtrædelsen som værende meget alvorlig.169 Ligesom i Organiske peroxider 
mente Kommissionen også i denne beslutning, at sagens omstændigheder gav anledning til at 
give virksomhederne en differentieret behandling. Kommissionen henviste her til retningslin-
jerne for bødeudmåling, der åbner muligheden for netop denne behandling, såfremt overtræ-
delsen vurderes til at være meget alvorlig.  

 
164 I alt var 17 virksomheder indblandet i kartellet, men kun Akzo, Degussa og Atofina er relevant for analysen, hvorfor de 
resterende virksomheders indblanding i kartellet ikke vil blive behandlet.  
165 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 12. Samordnet praksis falder ind under aftalebegrebet jf. 
afsnit om aftalebegrebet. 
166 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 10. 
167 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 13. 
168 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 15. 
169 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 17. 
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Derudover blev Degussas samt Akzos bødestørrelse ganget med en faktor på 1,75 på baggrund 
af deres store omsætning, hvilket var en konsekvens af Kommissionens mål om en tilstrækkelig 
afskrækkende virkning.170 Kommissionen valgte i beslutningen tilmed at inddrage overtrædel-
sens varighed i forbindelse med en yderligere bødeforhøjelse. Degussa fik i den sammenhæng 
tilkendt en bødeforhøjelse på yderligere 65% og Atofina blev pålagt en yderligere bødeforhøjelse 
på 55%.171 
 

2.4.2.3.2. Skærpende- og formildende omstændigheder 
Kommissionen havde tidligere vedtaget beslutninger rettet mod Atofina og Degussa. Derfor 
blev de i led af deres gentagende kartelvirksomhed pålagt yderligere bødeforhøjelse på 50%, 
da de tidligere sanktioner ikke havde vist sig at have den tilstrækkelige afskrækkende virkning 
på deres adfærd.172 Kommissionen vedkendte ingen formildende omstændigheder i beslutningen 
hvad angår Atofina, Degussa eller Akzo.  
 

2.4.2.3.3. Anvendelse af LN 2002 
LN 2002 blev anvendt i Kommissionens vurdering af hvorvidt kartelmedlemmerne skulle ifalde 
bødefritagelse eller bødenedsættelse.173 Degussa fik tilkendt bødefritagelse efter pkt. 8 (a)174 i 
LN 2002, da virksomheden som den første oplyste Kommissionen om eksistensen af et kartel 
på markedet for hydrogenperoxid og perborat. Derudover havde Degussa under hele Kommis-
sionens sagsbehandling vedvarende og effektivt samarbejdet med Kommissionen og tilmed gi-
vet tilstrækkeligt værdifuld information under processen.175 Atofina blev vedkendt en bøde-
nedsættelse på 30% i overensstemmelse med dens opfyldelse af betingelserne i LN 2002, pkt. 
23 (b)176, andet led, hvilket skyldes effektivt samarbejde samt udleveringen af bevismateriale, 

 
170 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 21. 
171 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 22. 
172 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 23. Kommissionen henviste i fodnote 3 til, for Degussas ved-
kommende, følgende beslutninger: 
Kommissionens beslutning af 23. november 1984 vedrørende en procedure i medfør af EØF-traktatens artikel 85 (IV/30.907 
— Peroxygenprodukter, EFT L 35 af 7.2.1985, s. 1), samt 
Kommissionens beslutning af 23. april 1986 vedrørende en procedure i henhold til EØS-traktatens artikel 85 (IV/31.149 — 
Polypropylen, EFT L 230 af 18.8.1986, s. 1). 
For Atofinas vedkommende henviste Kommissionen til følgende beslutning: 
Kommissionens beslutning af 23. november 1984, op. cit. (Peroxyge produkter), Kommissionens beslutning af 27. juli 1994, 
op.cit. (PVC II). 
173 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, afsnit 2.5. 
174 Pkt. 8 (a) i LN 2002 omhandler bødefritagelse, der kan sammenlignes med LN 2006 del II. 
175 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 28. 
176 Pkt. 23 (b) i LN 2002 omhandler betingelserne for bødenedsættelse, der kan sammenlignes med LN 2006 del III. 
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som Kommissionen vurderede til at have en væsentlig merværdi i forhold til det materiale, 
som den allerede var i besiddelse af.177 
Akzo Indleverede ikke anmodning om bødefritagelse eller bødenedsættelse og fik dermed pålagt 
en bøde på 25,2 mio. EUR. 178 
 

2.4.2.4. Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien  
Kommissionen vedtog d. 22. juli 2009 en beslutning angående overtrædelse af forbuddet i 
TEUF, art. 101, stk. 1 om konkurrencebegrænsende aftaler. Overtrædelsen fandt sted på mar-
kedet for calciumcarbid pulver, calciumcarbid granulat og magnesium granulat.  
Beslutningen var rettet mod 15 juridiske enheder som havde indgået i et kartel, heriblandt 
Akzo Nobel NV (herefter benævnt Akzo) og Evonik Degussa GmbH (herefter benævnt De-
gussa). Kartellet forløb mellem 7. april 2004 til 16. januar 2007, der omfattede store dele af 
EØS. 
Ifølge beslutningen var formålet med kartellet at fastfryse markedet ved at fremme koordine-
rede prisforhøjelser og rentabilitet samt stabilisere leverandørernes markedsandele.179 
 

2.4.2.4.1. Bødens udmåling 
Kommissionen fastlagde med afsæt i retningslinjerne for bødefastsættelse et grundbeløb på 
17% af virksomhedernes salg af de produkter, som overtrædelsen direkte eller indirekte ved-
rørte i det relevant geografiske marked.180 
Derudover medtog Kommissionen overtrædelsens varighed i sin fastsættelse af grundbeløbets 
størrelse, der multipliceres med det antal år, som overtrædelsen varede, under hensyntagen til 
hvor længe hver virksomhed deltog i kartellet.181 
 

2.4.1.4.2. Skærpende omstændigheder 
Degussa og Akzo var blevet pålagt bøde i forbindelse med tidligere kartelbeslutninger, hvorfor 
bøderne blev forhøjet med henholdsvis 50% og 100%.182  

 
177 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 32. 
178 Sag COMP/F/C.38.620, Hydrogenperoxid og perborat, pkt. 40. 
179 Resumé af sag COMP/39.396, Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien, pkt. 5. 
180 Resumé af sag COMP/39.396, Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien, pkt. 10. 
181 Resumé af sag COMP/39.396, Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien, pkt. 11. 
182 Resumé af sag COMP/39.396, Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien, pkt. 12. 
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Kommissionen inddrog i sin vurdering hensynet om en afskrækkende virkning, hvorfor virk-
somhederne blev pålagt en yderligere bødeforhøjelse på 17%.183  
 

2.4.1.4.3. Anvendelse af LN 2002 
Akzo og Degussa havde indgivet ansøgt om fritagelse henholdsvis nedsættelse af bøden i med-
før af LN 2002. Akzo havde som den første virksomhed bidraget med værdifulde informationer 
om kartellet, hvorfor Kommissionen tildelte Akzo immunitet og dermed en 100% nedsættelse 
af bøden.184  
Degussa havde tilmed ansøgt om nedsættelse af bøden i medfør af LN 2002, og Kommissionen 
vurderede, at samarbejdet var tilstrækkelig effektivt og værdifuldt, til at Degussa blev tilkendt 
en bødenedsættelse på 20%. 
 
2.4.3. Sammenfatning 
Det følger af ovenstående analyser af EU-retspraksis, at virksomheder, der indgår i gentagende 
kartelvirksomhed, er blevet sanktioneret for sine overtrædelser i overensstemmelse med Kom-
missionens retningslinjer om bødefastsættelse. Det ses, at Kommissionen i alle tre domme har 
disse retningslinjer som udgangspunkt for fastsættelsen af bøderne. Retningslinjerne fungerer 
ikke blot som løftestang for Kommissionen, men viser sig som et effektivt redskab til at kunne 
skabe en kontinuerlig sanktionsproces, hvor de samme vurderingskriterier går igen i samtlige 
af de tre sager. Af beslutningerne kan det udledes, at Kommissionen har en fast vurderings-
proces, hvor bødernes grundbeløb indledningsvist vurderes på baggrund af bl.a. overtrædelsens 
art, grovhed og dertil varighed. Dertil viser beslutningerne, at Kommissionen efter at have 
fastlagt bødens grundbeløb, efterfølgende vurderer hvorvidt sagens omstændigheder giver an-
ledning til eventuelle skærpende- eller formidlende omstændigheder. Denne systematik ud-
springer af retningslinjerne, og det ses altså at Kommissionen også anvender denne systematik 
i praksis, ikke blot på overfladisk vis, men derimod metodisk ved vurderingen af bødens stør-
relse.  
Kartelvirksomhederne, der er omdrejningspunktet i beslutningerne, har anvendt LN 1996 og 
2002 (versionen af LN afhænger af beslutningsdato), og det kan udledes af analyserne, at 
Kommissionen er tilbøjelig til at give karteldeltagerne bødefritagelse og nedsættelse såfremt 
de opfylder betingelserne i de respektive LN. Akzo blev tildelt immunitet i to tilfælde (Orga-
niske peroxider og Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien), 

 
183 Resumé af sag COMP/39.396, Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien, pkt. 13.  
184 Resumé af sag COMP/39.396, Calciumcarbid og magnesium baserede reagenser til stål- og gasindustrien, pkt. 14. 
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mens Degussa fik tildelt bødefritagelse i en enkelt af beslutningerne (Hydrogenperoxid og per-
borat). Derudover blev Degussa og Atofina tilkendt betydelige bødenedsættelser i Organiske 
peroxider. 
 

2.5. Vurdering 
Som det fremgår af tidligere undersøgelser, er det altså Kommissionens mål at undgå genta-
gende overtrædelser af forbudsbestemmelsen, hvorfor den af EU-retspraksis udledte anvendelse 
af LN kan anses som værende en hæmsko i forbindelse med eksekveringen af det præventive 
hensyn. Konsekvenserne af anvendelsen af LN medfører som nævnt immunitet eller bødened-
sættelse for karteldeltagere, der i princippet skulle tildeles en mere bebyrdende sanktionering, 
og dette kan give anledning til at undersøge hvorvidt formålet med sanktionering af kartel-
medlemmer bliver svækket. 
 

2.5.1 Sanktionshensyn 
Ved udmåling og vurdering af bøder til kartelvirksomheder, er det i analysen påvist, at Kom-
missionen har et stærkt hensyn om at sanktioneringen af disse skal have en tilstrækkelig af-
skrækkende virkning for fremtidig karteladfærd. I forbindelse med gentagende overtrædelser 
af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i TEUF, art. 101, stk. 1, er det således 
udledt, at Kommissionen har til formål at straffe karteller endnu hårdere, således at bødestør-
relsen vil afskrække kartellerne i en mere betydelig udstrækning. Det fremgår både af retsreg-
lerne på området, i særdeleshed retningslinjerne for bødefastsættelse, men det kan også udledes 
af EU retspraksis, at Kommissionen varetager dette hensyn som afskrækkende virkning.  
 
Af analysen af beslutningerne ses det, at Kommissionen eksekverer på dette område og med-
tager hensynet om afskrækkende virkning i sin vurdering af bødestørrelsen.   
Det er dog fundet, at kartellernes anvendelse af LN i praksis har resulteret i enten immunitet 
eller betydelig bødenedsættelse i forbindelse med et effektivt samarbejde med Kommissionen, 
under dennes undersøgelser af kartelvirksomhederne. Det fremgår således tydeligt, at LN har 
været et værktøj af stor betydning inden for EU-konkurrencen, da Kommissionen har haft 
lempeligere arbejdsvilkår i forbindelse med opklaring af kartelvirksomhed og efterfølgende 
sanktionering af selvsamme. 
Anvendelsen af LN har derfor medført, at ledende kartelmedlemmer kan tilkendes immunitet 
eller bødenedsættelse. Såfremt et kartelmedlem tidligere har begået overtrædelse af forbuds-
bestemmelsen, påvirker det ingenlunde resultatet af afgørelserne, og kartelmedlemmerne 
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mærker således ikke konsekvenserne af de tidligere overtrædelser, selvom dette ellers skulle 
være det klare udgangspunkt i medfør af retningslinjerne og EU-retspraksis.  
 
Akzo er bl.a. blevet tildelt immunitet i flere tilfælde, selvom virksomheden var en stor brik i 
kartellernes virksomhedsudøvelse. Degussa og Atofina er tilmed tilkendt enten immunitet eller 
bødenedsættelse, selvom de tidligere er pålagt sanktionering af Kommissionen. Det kan argu-
menteres, at LN virker efter hensigten, da karteller bliver påvist og derefter sanktioneret på 
baggrund af kartelmedlemmernes samarbejde, men dette argument kan ikke bestride de rets-
virkninger, de facto, der udspringer af anvendelsen af LN.  
 
Det står klart af tidligere analyse, at karteldeltagerne, der anvender beføjelserne af LN reelt 
set undgår sanktionering, og dette forhold har en afgørende betydning af hensynet om afskræk-
kende virkning. Kommissionen har i sine beslutninger forsøgt at tage hensyn til den præventive 
effekt, men de facto svækkes dette hensyn når gentagne kartelmedlemmer undgår sanktione-
ring ved anvendelse af LN. Til støtte heraf blev det udledt, at Akzo blev tildelt immunitet i 
Calcium-beslutningen efter tidligere at være pålagt bøde for overtrædelse af TEUF, art. 101, 
stk. 1 og det samme var tilfældet for Degussa i Hydrogen-beslutningen. Virksomhederne havde 
således de facto undgået sanktionerne, der ellers var blevet skærpet med grundlag i deres 
tidligere overtrædelser. Sådan som LN på nuværende tidspunkt er udformet, er det ikke muligt 
for Kommissionen at udøve den tilsigtede sanktion i praksis, og derved også sikre den præven-
tive virkning, som er det primære hensyn i forbindelse med sanktionsudøvelse.  
 
EU-retligt er der ikke taget stilling til om Kommissionen i sine beslutninger har afvejet de 
negative konsekvenser for øje ved udmåling af sine bøder. Det er således opsigtsvækkende, at 
der i samtlige af de analyserede beslutninger fremgår skærpende omstændigheder, der resulte-
rer i forhøjede bødebeløb, hvilke herefter frafalder som konsekvens af beføjelserne i forbindelse 
med LN. Der fremgår ingenlunde på noget tidspunkt i beslutningerne en afvejning, ej heller 
en vurdering af det svækkede sanktionshensyn i de tilfælde for gentagende kartelvirksomheder 
får tildelt bødefritagelse.  
 
Principielt kan det, på baggrund af analyserne af Kommissionens beslutninger, lade sig gøre 
for gentagende kartelvirksomheder, bl.a. Akzo og Degussa, at undgå sanktionering og dermed 
også den afskrækkende virkning. Den direkte konsekvens af det svækkede hensyn kan ses ved, 
at virksomhederne reelt set gentager kartelvirksomhed, hvilket sanktionerne i udgangspunktet 
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har til hensigt at forhindre. Slutteligt er det værd at bemærke, at der i beslutningerne sker 
anvendelse af LN 1996 og 2002, og analyserne viser i udviklingen i LN ikke har haft en betyd-
ning for denne problematik. Det er altså uafhængigt af LN, at gentagende kartelvirksomheder 
undgår sanktioner og derfor også den afskrækkende effekt. 
 
Af ovenstående konstateres det, at en kartelvirksomhed, der gentager overtrædelse af TEUF, 
art. 101, stk. 1 har mulighed for at slippe for sanktionering, såfremt den opfylder betingelserne 
i LN, og dette forhold vurderes til at svække Kommissionens sanktionsformål om en afskræk-
kende virkning.  
 

2.5.2. EU-konkurrencerettens formål 
Det er fastslået, at Kommissionens formål med sanktionering, at have en afskrækkende virk-
ning, svækkes ved kartelvirksomheders mulighed for at undgå sanktionering. Det vil nu blive 
undersøgt om det ikke udelukkende er Kommissionens sanktionshensyn, der bliver begrænset, 
men om de bagvedliggende EU-konkurrenceretlige formål potentielt set også kan blive påvirket 
af dette forhold. Af retningslinjerne for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3185, fremgår 
det bl.a. at formålet med TEUF, art. 101 er at beskytte konkurrencen på markedet. Det skal 
nu undersøges om dette hensyn lider skade af muligheden for at gentagen kartelvirksomhed 
kan undgå sanktionering.  
 
Indledningsvist skal det nævnes, at det af tidligere undersøgelse er påvist, at kartelvirksomhed 
af sin art er konkurrencebegrænsende, hvorfor udøvelsen af karteladfærd som konsekvens heraf 
vil forvrænge konkurrencen på det indre marked. Såfremt en kartelvirksomhed udøver kon-
kurrencebegrænsende adfærd i gentagne tilfælde, vil dette forhold også lede til en forvrængning 
af konkurrencen. Dette har Kommissionen til hensigt at undgå ved at pålægge kartelvirksom-
heder bøder, der vil afskrække disse og på denne måde forhindre gentagende overtrædelser af 
forbudsbestemmelsen. Dog ses det af beslutningerne, at kartelvirksomheder kan slippe for 
sanktionering og dermed også den afskrækkende virkning, hvilket i sin helhed vil betyde at 
konkurrencen på markedet vil forvrænges. Det er således ikke blot hensynet bag sanktionering, 
der svækkes ved at gentagende overtrædelsestilfælde kan undgå at blive straffet, men også det 
bagvedliggende formål med EU-konkurrenceretten om at beskytte konkurrencen. 
 

 
185 2004/C 101/08: Meddelelse fra Kommissionen – Retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3. 
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Dette forhold styrker yderligere argumentationen om at der foreligger en klar divergens mellem 
ikke blot Kommissionens sanktionshensyn om en afskrækkende virkning, men også det bag-
vedliggende EU-konkurrenceretlige hensyn om beskyttelse af konkurrencen. Dette rejser 
spørgsmålet om de nuværende sanktionsregler i virkeligheden varetager de tilsigtede hensyn, 
og i så fald om der bør ske ændringer i konkurrencelovgivningen. 
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2.6. Juridisk delkonklusion 
Den juridiske analyse har haft til formål at undersøge i hvilket omfang kartelvirksomheders 
anvendelse af leniency, ved gentagende overtrædelser af TEUF, art. 101, stk. 1, stemmer 
overens med Kommissionens hensyn om bødereglernes afskrækkende virkning. Det står klart i 
henhold til analysen af den gældende retstilstand, at karteladfærd som det klare udgangspunkt 
vil falde under forbudsbestemmelsen, såfremt de kumulative betingelser opstillet i TEUF, art. 
101, stk. 1 er opfyldt. Analysen af gældende ret har slået fast, at et medlem af et hardcore 
kartel skal være omfattet af kravet om aftaleindgåelse, medlemmet skal kunne høre ind under 
det udledte virksomhedsbegreb, aftalen skal mærkbart påvirke samhandlen på det indre marked 
og slutteligt skal aftalen have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.  
 
Af den juridiske analyse fremgår det, at Kommissionen har udstedt retningslinjer for bødefast-
sættelse, som de også følger på et nøje strukturelt plan i praksis. Af EU-retspraksis er det 
således udledt, at Kommissionen anvender den samme fremgangsmåde i udformningen af sine 
beslutninger, hvilket er påvist i forbindelse med beslutningerne; Organiske peroxider-, Hydro-
gen- og Carbon-beslutningen. 
  
Ved fastsættelsen af bøder gennemgår Kommissionen konsekvent nogle punkter i sin vurdering, 
der bl.a. indebærer bødens grundbeløb, regulering af grundbeløb og slutteligt leniency. Disse 
punkter ses gennemgået konsekvent i hver sag, hvorfor denne fremgangsmåde vurderes til at 
være fast praksis ved Kommissionens vurdering af bøder.  
 
Kommissionen har i sine beslutninger hensynet om tilstrækkelig afskrækkende virkning for øje, 
hvilket tydeligt ses i vurderingerne af bødestørrelsen. Især gælder det ved gentagelsestilfælde 
af overtrædelse af TEUF, art. 101, stk. 1, at Kommissionen forhøjer bøder med de fastsatte 
procentsatser, med det formål at afskrække kartelvirksomheder fra at begå de samme overtræ-
delser. Vurderingskriteriet om skærpende omstændigheder, som Kommissionen konsekvent 
inddrager i praksis, er til for at give Kommissionen mulighed for at udøve dette hensyn om 
afskrækkende virkning.  
 
Anvendelsen af leniency-reglerne har både på det teoretiske og praktiske plan givet Kommis-
sionen bedre arbejdsvilkår i forbindelse med at afsløre hardcore karteller. I praksis udnytter 
kartelvirksomheder reglerne til at få tildelt bøde-fritagelse og nedsættelse, hvilket har konse-
kvenser i forbindelse med håndhævelse af Kommissionens hensyn om en afskrækkende 
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virkning. Det er vurderet, at hensynet bliver svækket, da gentagen kartelvirksomhed kan re-
sultere i at disse virksomheder undslipper sanktionering, såfremt de ansøger om leniency. Kom-
missionen har med sine sanktioner til hensigt at slå hårdt ned på hardcore karteller, og i 
særdeleshed er det udledt at der fremgår endnu strengere sanktioneringsmuligheder i de til-
fælde hvor der er gentagne overtrædelser, men anvendelsen af leniency resulterer i at virksom-
heder omgår den afskrækkende virkning.  
 
Udover at det er blevet vurderet, at sanktionshensynet om en afskrækkende virkning svækkes 
ved kartelvirksomheders anvendelse af leniency, er det tilmed fundet, at også EU-konkurren-
cerettens formål om at beskytte konkurrencen lider under muligheden for kartelvirksomheders 
anvendelse af leniency-reglerne, da konkurrencen på det indre marked bliver påvirket når en 
virksomhed undgår sanktionering og gentagelsestilfælde ikke bliver bekæmpet. Dermed vurde-
res det, at der er en klar divergens mellem ikke blot konsekvenserne af leniency-reglernes 
anvendelse og Kommissionens sanktionshensyn om en afskrækkende virkning, men også det 
bagvedliggende EU-konkurrenceretlige hensyn om beskyttelse af konkurrence. 
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KAPITEL 3 

DEN ØKONOMISKE ANALYSE  
 

3.1 Introduktion 
Den økonomiske analyse vil foretage en behandling af hvorvidt bøderegler, samt en mulighed 
for leniency, kan påvirke kartelstabiliteten. Indledningsvist vil der i den økonomiske analyse 
blive taget et skridt tilbage og undersøgt hvilke virksomheder, som er tilbøjelige til at danne 
karteller. Dette vil blive vist gennem en behandling af de faktorer, som faciliterer et kartel. 
Fastlæggelsen af disse faktorer vil bidrage til at kunne vurdere, hvilke markedsformer, som vil 
have en tendens til være eksponeret af kartelaftaler. Ud fra denne behandling vil en passende 
model kunne udledes, som kan bidrage til forståelsen af et prisfastsættende kartel.  
 
Når disse typer af karteller bliver etableret, er det således relevant for Kommissionen at klar-
lægge kartellets stabilitet, da kartelstabiliteten er afgørende for om karteldeltagerene kan for-
sætte samarbejdet. Dette udgangspunkt vil danne grundlag for en undersøgelse af den påvirk-
ning, som de nuværende bøderegler og leniency-reglernes anvendelse har på stabiliteten. Denne 
undersøgelse foretages på baggrund af incentive constraint - også nævnt incitamentbetingelsen 
– med anvendelsen af spilteori. Det vil tilmed i den økonomiske analyse blive undersøgt, hvilket 
forhold muligheden for leniency og bødereglerne har til hinanden, og i denne forbindelse vil en 
bødes påvirkning på kartelstabiliteten blive behandlet. 
 
Hvad angår bødereglerne vil det blive undersøgt, hvorvidt der er incitament til at oprette 
kartellet givet bødereglernes bødeniveau. Hvad angår leniency-området vil der blive foretaget 
en todelt analyse, hvorved muligheden for bødefritagelse og bødenedsættelse behandles. Det 
vil heraf blive vurderet, hvorvidt parterne har incitament til at afsløre kartellet eller ej. Nær-
værende analyse vil munde ud i en behandling af den samfundsøkonomiske konsekvens, som 
vil tage udgangspunkt i deadweight loss, producer- og consumer surplus som relevante faktorer. 
 

3.2 Faktorer som faciliterer karteller 
Følgende afsnit vil behandle de faktorer, som kan virke faciliterende i forhold til oprettelsen 
af karteller. Såfremt markedsforholdene er optimale for at denne adfærd kan udmønte sig, vil 
en profitmaksimerende virksomhed, etablere et kartel. Den neoklassiske teori har udviklet ad-
skillige markedsformer, som spænder fra fuldkommen konkurrence til monopol. Disse 
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forskellige markedsformer indeholder hver især deres egne karakteristika. De forskellige karak-
tertræk relaterer sig til markedsstrukturen, adgangsbarrieren til markedet,186 produkthomoge-
nitet samt symmetrien.187 Disse faktorer er derfor relevante, da incitamentet for etableringen 
af et kartel vil afhænge af den givne markedsform. Hvordan disse faktorer skal være udformet 
for at danne rammerne for et marked, som faciliterer et kartel, vil således blive undersøgt i 
kommende afsnit. 
 

3.2.1 Markedsstruktur 
Forskellige markedsformer har forskellige markedsstrukturer. Med markedsstruktur menes an-
tallet af virksomheder i en given industri. Hvorvidt det er muligt for de konkurrerende parter 
at indgå en aftale om manipulering af prisen, afhænger af det marked, som virksomheden 
opererer i. Det er nemmere at indgå en kartelaftale, såfremt der ikke er mange aktører på et 
marked.188 Markedsformer såsom fuldkommen konkurrence, vil ikke være optimalt med henblik 
på etablering af karteller, da markedsandelen er spredt ud på flere aktører. Dette vil resultere 
i at profitten ved kartellets virksomhed skulle deles mellem flere virksomheder.189 Virksomhe-
derne, som afviger fra den aftalte kartelpris kan derfor opnå en profit, som er betydeligt højere 
end kartelprofitten.190 På baggrund af dette kan udledes, at et kartel på et marked, hvor der 
forekommer fuldkommen konkurrence, ikke kan opretholdes, da der altid vil være konkurren-
ter, som vil forsøge at presse prisen ned og tiltvinge sig markedet fra de resterende karteldel-
tagerne. For at et kartel kan opretholdes, kræves dermed et marked med færre virksomheder. 
 
Af ovenstående kan det lægges til grund, at jo færre virksomheder, der eksisterer på markedet, 
jo bedre muligheder er der for dannelsen af karteller. Et marked, som åbner op for gentagen 
karteladfærd, vil derfor være et marked med få virksomheder. 

 
3.2.2 Adgangsbarrierer 
Udover antallet af virksomheder, vil graden af adgangsbarriererne ligeledes påvirke hvorvidt 
et kartel kan etableres og opretholdes. Adgangsbarrierer er de omkostninger, som en virksom-
hed skal afholde for at kunne træde ind i en bestemt branche.191 Disse omkostninger afhænger 

 
186 Samuelson & Marks, Managerial Economics, s. 284 
187 Atmanand, Managerial Economics, s. 318 
188 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 142 
189 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 142 
190 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 143 
191 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 144 
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af den specifikke branche, der er tale om. Af disse omkostninger kan der være tale om etable-
ringsomkostninger og diverse omkostninger, som relaterer sig til promovering af sin virksom-
hed. Såfremt der foreligger lave adgangsbarrierer, kan nye virksomheder med få omkostninger 
trænge ind på markedet, hvorfor det i nævnte scenarie kan være mere bebyrdende for karteller 
at opretholde kartelprisen. Nye virksomheder vil således have øget incitament til at trænge 
ind på et marked, når det kan observeres at profitten er høj.192 En ny virksomhed som trænger 
ind på markedet, vil derfor kunne sætte en lavere pris og tage hele efterspørgslen. Efterhånden 
som der trænger flere virksomheder ind på markedet, vil profitten i samme ombæring blive 
lavere på markedet. Således kan det konstateres, at lave adgangsbarriere vil resultere i at 
karteller ikke kan opretholdes.193 

Det vil modsætningsvist være nemmere for et kartel at opretholde den høje pris, såfremt der 
foreligger høje adgangsbarrierer. Det kunne i denne forbindelse være tilfældet, at de indtræn-
gende virksomheder ville følge de allerede eksisterende karteldeltageres kartelpris og i så fald 
ville de lave adgangsbarriere ikke være et problem for kartellet. Efterhånden som flere virk-
somheder trænger ind på markedet, vil det dog blive sværere at opretholde kartelprisen, da 
kartellet lettere kan opretholdes jo færre virksomheder der er.  

Det ses heraf at et marked med høje adgangsbarriere vil være en faktor, som vil kunne facilitere 
dannelsen og opretholdelsen af et kartel. Virksomheder, som udøver gentagen karteladfærd, 
skal i et marked med høje omkostninger derfor ikke tage højde for den problematik med nye 
indtrængende virksomheder. 

 
3.2.3 Produkthomogenitet 
Udover adgangsbarriererne vil forskellige markedsformer have forskellige karaktertræk, hvad 
angår produkterne på markedet. Der kan være tale om differentierede eller homogene produk-
ter. Med produkthomogenitet menes, at varerne er ens i modsætning til differentierede produk-
ter. Det fremgår ikke klart hvilken effekt homogeniteten har på karteller i forhold til at være 
en faktor som faciliterer karteller. Det fremgår af Levenstein og Suslows studie, at produktho-
mogenitet oftere ses blandt stiftede karteller.194 Motta angiver, at konkurrencemyndighederne 
har den holdning at homogeniteten har en effekt, som faciliterer karteller.195 Når produkter er 

 
192 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 143 
193 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 144 
194 Levenstein & Suslow, What Determines Cartel Success, s 10. Det skal dog bemærkes, at studiet er foretaget i USA, hvor-
for der tages forbehold for anvendelsen af dette i analysen.  
195 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 146 
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homogene, medfører det således den egenskab, at virksomhederne tager den samme pris.196 
Produkterne vil derfor være substituerbare, dvs. at der ved en virksomheds prisforøgelse, vil 
ske et ryk i efterspørgslen til den virksomhed med den laveste pris.197 

På baggrund af ovenstående vil virksomheder, som gentager karteladfærd have mindre bebyr-
dende forhold i forbindelse med dannelsen af nye karteller, når der er tale om homogene pro-
dukter. 

 
3.2.4 Symmetri 
Når virksomhederne producerer homogene produkter, er det i den forbindelse relevant at se på 
den symmetri, der forekommer blandt virksomhederne. Såfremt produkterne er ens og substi-
tuerbare, må det antages, at der må være en form for ens træk blandt virksomhederne. Sym-
metri er et begreb, som dækker over markedsandele, produktportefølje, omkostningsstrukturer, 
teknologi, knowhow samt kapacitet.198 Såfremt denne symmetri kan statueres at være gældende 
blandt virksomhederne, vil disse parametre derfor være ens. Effekterne af asymmetri på nogle 
af disse punkter er også blevet studeret. Når en virksomhed har en større kapacitet, eller sågar 
en større variation af produkter sammenlignet med konkurrenterne på markedet, vil der altså 
være tale om en skævhed i størrelsen på virksomhederne. Størrelsen på virksomhederne skal 
således måles efter hvor stor en kapacitet de har og hvor stor en variation af produkter de har. 
Virksomheden med den største kapacitet vil have incitament til at afvige fra kartelprisen.  

Dog kan det også gælde at den mindste virksomhed, som i dette tilfælde er defineret som at 
være det selskab med færrest produkter i porteføljen, have størst incitament til at afvige. Dette 
forhold indebærer at hver af disse elementer skal være ens for karteldeltagerne før kartelaftalen 
er stabil, da incitamenter til at afvige fra kartelprisen vil være mindre.199  Det kan heraf udle-
des, at såfremt der er tale om symmetri blandt virksomhederne, så vil kartellet nemmere kunne 
udøver gentagen karteladfærd. 

 

3.2.5 Interaktion 
Udover de ovennævnte faktorer er interaktionen mellem deltagerne vigtigt. Karteldeltagere, 
som hyppigt har kontakt til hinanden vil have bedre vilkår i henhold til opretholdelsen af en 

 
196 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 154 
197 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 102 
198 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 147 
199 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 147 
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kartelaftale, da de kan holde øje med de priser, der bliver sat.200 Dette kan hjælpe karteldelta-
gerne med at opdage mulige parter, som afviger fra kartelprisen. Såfremt der ikke er hyppig 
interaktion mellem deltagerne, vil det betyde, at afvigelsen i kartelprisen først ville kunne blive 
opdaget lang tid efter.201  

For at kartellet kan etableres og derefter opretholdes, er det således på baggrund af ovenstå-
ende nødvendigt, at der foreligger hyppig interaktion blandt parterne. 

 

3.2.6 Opsamling af de faciliterende faktorer 
Ud fra ovenstående behandling kan det slås fast, at markedsstrukturen, adgangsbarrierer, pro-
dukthomogenitet, symmetri og derudover interaktionen mellem virksomhederne vil kunne fa-
cilitere dannelsen af karteller, såfremt disse faktorer bliver struktureret på ovenstående måde. 
Et marked med få virksomheder, høje adgangsbarrierer, substituerbare produkter samt sym-
metriske virksomheder, vil øge tilbøjeligheden til at danne karteller.  

Et marked, hvor disse forhold er gældende, vil derfor være et marked, hvor etableringen og 
opretholdelsen af kartellet er mere optimalt, end såfremt det er tilfældet at disse forhold ikke 
er gældende. Et marked med disse træk vil derfor også facilitere gentagen karteladfærd. Kom-
missionen bør i denne henseende være opmærksomme på industrier hvor disse karaktertræk er 
gældende. 

 

3.3 Markedsformen 
De faktorer, der faciliterer karteldannelser, som blev behandlet foroven, udtrykker karakter-
trækkene for et oligopol.202 Det kan fra ovenstående konstateres, at det er lettere at opretholde 
et kartel, såfremt markedet har oligopolistiske træk. Virksomheder, som opererer på sådan et 
marked, er afhængige af hinanden,203 og denne afhængighed bliver i litteraturen illustreret ved 
at anvende en Bertrand- og Cournot-model,204 som henholdsvis behandler pris- og mængde-
konkurrence. Antallet af virksomheder på et oligopolistisk marked er lavere end ved fuldkom-
men konkurrence og højere end ved et monopol.205  

 
200 Ivaldi et al. The Economics of Tacit Collusion, s. 19 
201 Ivaldi et al. The Economics of Tacit Collusion, s. 19 
202 Samuelson & Marks, Managerial Economics, s. 284 
203 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics, s. 498 
204 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 102 
205 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 3 
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Når modellerne for Cournot og Bertrand anvendes, er det generelt accepteret at illustrere dem 
med udgangspunkt i to virksomheder.206 Et oligopol anses således at være et marked bestående 
af to eller flere virksomheder.207 Årsagen til kun at anvende to virksomheder er, at det forsim-
pler modellerne, men resultatet af dem, dvs. interdependensen, kan skaleres op og anvendes 
på flere virksomheder.208 

På baggrund af denne nævnte interdependens vil virksomhederne reagere på de andre virk-
somheders valgte udbud og pris, for at producere eller sætte den optimale pris. Resultatet af 
den optimale fastsatte pris eller mængde under Bertrand- og Cournot-konkurrence afhænger 
af hvilken model, som anvendes. Under Cournot-konkurrence vil den optimale producerede 
mængde og den dertilhørende pris være lavere end ved et monopol, men højere sammenlignet 
med et fuldkommen konkurrence-marked. Under Bertrand-konkurrence vil priserne ende på 
marginalomkostningerne, marginal cost, dvs. det er det samme resultat som under fuldkommen 
konkurrence.209 Et afgørende moment mht. hvilken model, som er bedst egnet, afhænger af den 
industri, som skal analyseres.210 Da afhandlingen behandler karteller, som fastsætter en pris, 
kan der i den anledning med fordel anvendes en Bertrand-model. Når virksomheder konkurrer 
med hinanden under Bertrand-konkurrence, er det den virksomhed, som sætter den laveste 
pris, der tager hele efterspørgslen.211 Sammenhængen mellem den fastsatte pris og efterspørgs-
len kan illustreres, som det er anført forneden: 

𝐷(𝑝$, 𝑝&)

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐷(𝑝$), ℎ𝑣𝑖𝑠	𝑝$ < 𝑝&

𝐷(𝑝$)
2

, ℎ𝑣𝑖𝑠	𝑝$ = 𝑝&
𝐷(𝑝$) = 0, ℎ𝑣𝑖𝑠	𝑝$ > 𝑝&	

 

 
𝐷(𝑝$), er efterspørgslen for virksomhed i, hvor efterspørgslen afhænger af prisen 𝑝$. Prisen på 
den anden virksomhed er 𝑝&. Virksomheden, som sætter den høje pris, får ingen efterspørgsel. 
Såfremt parterne sætter en pris lig hinanden, vil de dele efterspørgslen mellem sig.212 Den Nash-
ligevægt, hvor begge parter ikke har incitament til at sætte en lavere pris end den anden, er 
hvor begge parter sætter en pris lig marginal cost.213 Når prisen er fastsat marginal cost kan 

 
206 The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 29 ff. 
207 Et marked med to virksomhed kaldes også mere præcist for et duopol. 
208 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics, s. 498 
209 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 113 
210 Denne betragtning er dog ikke relevant for nærværende afhandling, jf. afgrænsningen. 
211 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 102 
212 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 102 
213 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 103 



 62 

ingen af parterne sætte en lavere pris og deraf opnå en højere profit.214 Derved vil virksomheder, 
der konkurrerer på priser, ende med at fastsætte prisen til marginal cost. 

Da formålet med virksomheden er et profitmaksimere, og når de korrekte forhold taler for det, 
som netop er tilfældet under et oligopol, vil karteldannelser således være oplagte. Ved dannel-
sen af et kartel, maksimeres den totale profit, som herefter kan deles med antallet af delta-
gerne.215 Kartellet kan herefter agere som om den kun var én enkel virksomhed, dvs. agere som 
et monopol. Da der reelt set ikke er tale om én virksomhed, så kan det lede til udfordringer i 
forhold til at opretholde monopolprisen.216 Denne omstændighed drejer sig om stabiliteten af 
kartellet. 

 

3.4 Kartelstabilitet 
Det er i afsnit 3.3 slået fast, at når der er tale om et oligopolistisk marked, så vil der eksistere 
optimale forhold for dannelsen nye af karteller, og der vil dermed også være incitament til at 
gentage karteladfærd. Når parterne i markedet koordinerer deres adfærd, så kan de operere 
som et monopol på markedet. Da der reelt set ikke er tale om én virksomhed, men flere, som 
hver især har til hensigt at maksimere deres egen profit, kan der opstå problemer i henhold til 
samarbejdet. Dette problem relaterer sig til kartelstabiliteten. Stabiliteten af et kartel afhæn-
ger af den profit, som en virksomhed opnår her og nu i modsætning til profitten, der kan opnås 
i fremtiden.217 Dette medfører at virksomhederne skal vurdere den profit, der er i kartelsamar-
bejdet sammenholdt med den profit, som kan fås ved at afvige fra prisen, og dermed tage hele 
efterspørgslen. Når der indgås et kartelsamarbejde, er det derfor relevant at se på om dette 
samarbejde er stabilt og dermed en vedvarende tilstand.  
 
Såfremt parterne, virksomhed 1 henholdsvis 2, under konkurrence går sammen og former et 

kartelsamarbejde vil de opnå en profit, 6
7

$
	, hvor i er lig med antallet af virksomheder i aftalen. 

Parterne i dette samarbejde vil afhængigt af antallet af aktører i samarbejdet dele kartelpro-
fitten, 𝜋9, mellem sig. Da virksomhederne har et ønske om profitmaksimering, så kan de en-
kelte virksomheder have incitament til at afvige fra aftalen. Dette forhold kan illustreres spil-
teoretisk.  

 
214 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 103 
215 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics, s. 513 
216 Begrebet monopolpris og kartelpris anvendes synonymt med hinanden. 
217 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 131 
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Såfremt et kartelsamarbejde antages at have i = 2 virksomheder, vil deres respektive strategier 
være enten at følge kartelaftalen eller afvige.  

Ved at blive i aftalen får hver part 6
7

:
 af profitten.218 Ved at afvige, tager virksomheden en 

pris, som er lavere end kartelprisen og vil dermed opnå hele markedsefterspørgslen. Profitten 
for den ene part ved at afvige, 𝜋;, vil derfor være 𝜋; > <

:
𝜋9.  

Såfremt begge parter vælger at afvige, så vil parterne dele profitten for deviation mellem sig, 
dvs. <

:
𝜋;.219 Begge kartelmedlemmer kan vælge at bryde aftalen og derved afvige, og i medfør 

heraf tage en lavere pris end kartelprisen. I dette tilfælde vil den tilhørende profit være lavere 
end kartelprofitten, dvs. <

:
𝜋; < <

:
𝜋9. Der kan på baggrund af disse faktorer opstilles et spil 

mellem kartelmedlemmerne, hvilket vil blive konstrueret på følgende vis: 
 
 

Virksomhed 1/ Virksomhed 2 Kartel Afvige 
Kartel <

:
𝜋9, <

:
𝜋9 0, 𝜋; 

Afvige 𝜋;, 0 <
:
𝜋;, <

:
𝜋; 

Figur 1: Illustrerer spillet vedr. karteldannelse og afvigelse. 

 
Ovenstående spil har samme karaktertræk som et Prisoner’s Dilemma. Ligesom et Prisoner’s 
Dilemma vil ovenstående spil have en Nash-ligevægt, som også udgør den dominerende stra-
tegi. Derudover udgør Nash ligevægten en pareto-inefficient tilstand.220 
 
Kartelvirksomhederne vil med deres strategiske rationalitet forsøge at maksimere sit udbytte 
(herefter benævnt payoff). Såfremt virksomhed 1 vælger at følge kartelaftalen, så vil virksom-
hed 2 afvige. Hvis virksomhed 1 vælger at afvige, så vil virksomhed 2 på samme vis vælge at 
afvige fra aftalen. Såfremt virksomhed 2 vælger at følge kartelaftalen, så vil virksomhed 1 
afvige. Modsætningsvist, såfremt virksomhed 2 vælger at afvige, så vil virksomhed 1 også vælge 
at afvige. Tilstanden hvor begge virksomheder ikke har incitament til at ændre sin strategi 
givet den anden virksomheds strategi, vil resultere i et scenarie hvor begge vælger strategien, 
afvige. Strategien, afvige, udgør derfor en Nash ligevægt og strategien udgør således en domi-
nerende strategi. Derudover ses det at kartelprofitten, hvor begge følger kartelaftalen, udgør 

 
218 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 128 
219 De deler profitten mellem sig, fordi de hver især får den halve efterspørgsel. 
220 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics, s. 528 
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en pareto optimal tilstand, da det stiller begge parter bedre uden at stille nogen værre. Det 
ses derfor, at karteaftaler som udgangspunkt ikke er stabile nok til at blive opretholdt, selvom 
payoff reelt set er højere såfremt spillerne vælger at følge kartelaftalen.  
 
Dette spil tager dog ikke højde for fremtiden og skal derfor betegnes som et one-shot game, 
dvs. et spil som ikke bliver gentaget. I virkeligheden vil virksomhederne vurdere deres strate-
gier gennem flere omgange, eller runder, således at ovenstående spil mellem kartelvirksomhe-
derne bliver et gentaget spil.221  
 
Spillet foroven viste, at en virksomhed kan sætte sin pris under den anden virksomhed, og 
derved opnå hele efterspørgslen. Det er i den henseende relevant at konstatere, hvornår sådan 
en afvigelse vil blive opdaget. Virksomheden, som vælger at afvige fra en kartelaftale, kan 
forsætte med dette indtil vedkommende bliver opdaget, under forudsætning om, at der er tale 
om et gentaget spil. Jo længere tid dette tager, desto større er fordelen ved at afvige.222 For at 
ende i den pareto optimale tilstand, kræver det at spillerne kan monitorere hinanden.223 Jo 
hyppigere denne kontrol foretages, desto større chance er der for at opdage en potentiel afvi-
gende spiller.  
 
Der er forskellige måder at opdage om en deltager afviger fra kartelprisen. Monitorering af 
deltagerens fastsatte pris er den åbenlyse metode.224 Ved at anvende denne metode kan der 
oprettes en ordning hvorved deltagerne skal udveksle informationer blandt hinanden vedrø-
rende de priser, som virksomheder har fastsat. Det fremgik i afsnit 3.2.1, at det som udgangs-
punkt er nemmere at opretholde kartellet, såfremt der opererer færre virksomheder på marke-
det. Antallet af virksomheder har dermed en væsentlig rolle i forbindelse med at påvise hvor 
håndterbart det er for disse at monitorere hinanden.  
Modsætningsvist er det sværere at monitorere virksomhederne, hvis der er flere virksomheder 
på markedet.225 Omkostningerne for monitorering vil således være højere i dette tilfælde, da 
der skal bruges ressourcer i forbindelse med koordinering af møder blandt deltagerne.  
 

 
221 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 128 
222 The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 150 
223 The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 150 
224 The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 150 
225 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 150 
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Karteldeltagerene kan ligeledes opdage, at en af parterne afviger ved at holde øje med efter-
spørgslen. Såfremt efterspørgslen på de øvrige deltageres produkter falder, må det alt andet 
lige være en indikation på, at en af deltagerne afviger fra kartelprisen.226 En måde hvorpå 
omkostningerne ved den hyppige kontrol kan minimeres, er ved implementeringen af en straf-
mekanisme, som ikke kræver en hyppig kontrol af de andre virksomheder. Strafmekanismen 
er et system, der gør det muligt for de andre karteldeltagere ovenpå en opdagelse af en afviger, 
at straffe vedkommende. Straffen består i, at man bevæger sig væk fra kartelprisen og sætter 
en pris, der er lavere, som derfor resulterer i en reducering af den samlede profit.227 Kartelvirk-
somheden, der afviger fra aftalen, får herved en lavere gevinst ved at afvige. Varigheden af 
straffen og hvor lavt denne pris bliver sat i praksis kan påvirke en virksomheds incitament til 
at afvige kartelaftalen. Som konsekvens heraf vil en straf af længere varighed og lavere pris 
resultere i et mindre incitament for kartelvirksomheder til at afvige aftale.228 Det kan være 
relevant for kartelmedlemmerne indbyrdes at komme til enighed om en strafstrategi, hvilken 
kan udformes på forskellig vis. Ens for disse forskellige former for strafstrategi skal dog være 
at truslen om straf skal være troværdig. En måde hvorpå dette kan opnås er ved at karteldel-
tagerne indgår en aftale herom, da der på den måde opstår enighed blandt parterne om hvor-
ledes strafstrategien skal udformes.229 
 
Såfremt spillet mellem kartelvirksomhederne bliver gentaget i flere perioder, kan den virksom-
hed, som ikke har afveget fra kartelprisen straffe den anden part for at have afveget, og i 
anledning deraf fastsætte en lavere pris, hvilket betegnes som en grim-strategi.230 Straffen be-
står i at kartelvirksomheden sætter sin pris lig med marginal cost og forbliver ved denne pris 
i alle perioder.231 Ved at sætte sin pris lig med marginal cost vil man ende ud med en profit, 
der er den samme som ved fuldkommen konkurrence. Det ses i anledning heraf at strategien, 
afvige, udelukkende er en kortsigtet strategi, da den kun giver et højt payoff i én periode. 
Antagelsen om at spillet skal gælde i en given periode er dog ikke tilstrækkelig, da det derimod 
skal antages at spillet gentages et uendeligt antal gange. Årsagen til denne antagelse er, at, 
kartelvirksomhederne vil have incitament til at afvige i den sidste periode, såfremt spillet bliver 
gentaget et endeligt antal gange. Med denne viden vil virksomhederne vælge at afvige i alle 

 
226 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 150 
227 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 151 
228 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 151 
229 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 151 
230 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 128 
231 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 128 
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perioder og dermed aldrig kunne danne et kartel.232 På baggrund af nævnte rationalisering vil 
resultatet ved et endeligt gentaget spil derfor være det samme som foroven, hvor begge parter 
vil vælge strategien, afvige. 
 
Ud fra det ovenstående kan man konstatere, at stabiliteten af et kartel afhænger af den profit, 
der kan forekomme ved at afvige fra kartelaftalen og den profit, som en kartelvirksomhed vil 
indtjene i fremtiden efter udløsning af grim-strategien, altså strafmekanismen. Det kan altså 
udledes, at jo lavere profitten er for at afvige, og jo lavere profitten er i fremtiden efter grim-
strategien bliver indført, desto større er chancerne for opretholdelse af et kartel.233 Man kan 
ud fra dette opstille en betingelse, som er nævnt incentive constraint. Betingelsen er angivet 
forneden:234  
 

𝜋$9 + δV$9 ≥ 𝜋$; + 𝛿𝑉$
C, hvor i = 1,..,n.  (1) 

 
𝜋$9: Virksomhed i’s profit i kartellet.  
 
VDE: Virksomhed i’s fremdiskonterede værdi af profitten for kartellet. 
 
𝜋$F: Virksomhed i’s profit ved at afvige fra kartellet. 
 
𝑉$
C: Virksomhed i’s diskonterede værdi af den deviation profit, som den får i grim-strategipe-

rioden og fremover. 
 
δ: Virksomhedernes diskonteringsfaktor, hvor δ ∈ [0,1]. For δ → 0, vil virksomhederne ikke 
tillægge fremtiden nogen værdi. For δ → 1, vil virksomheder tillægge fremtiden den samme 
værdi som nutiden. 
 
Ud fra ovenstående betingelse kan det udledes, at opretholdelsen af kartelstabiliteten afhænger 
af profitten i kartellet i nuværende periode samt i fremtiden, profitten ved at afvige i nuvæ-
rende periode samt den straf, som modtages i efterfølgende perioder. Profitten ved at afvige 
skal derfor være mindre i denne periode og fremtidige perioder for, at kartellet ville kunne 

 
232 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 160 
233 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 142 
234 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 160. 
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opretholdes. Med andre ord skal gevinsten for at afvige være mindre end gevinsten ved et 
kartelsamarbejde. Såfremt dette gør sig gældende, så vil parterne forsætte kartellet. En vigtig 
faktor i betingelsen foroven er virksomhedernes tildeling af vægt til fremtiden, som er givet 
ved værdien, δ. Det kan udledes hvor høj diskonteringsfaktoren, δ, skal være for at parterne 
vil indgå kartelsamarbejdet. I ovenstående spil var profitten ved at indgå kartel angivet til at 
være:  <

:
𝜋9, ved i = 2 virksomheder.  

Dette er profitten i perioden t = 0. I de efterfølgende perioder skal profitten multipliceres med 
diskonteringsfaktoren, δ, da denne faktor er et væsentligt udtryk til at bestemme den korrekte 
værdi af fremtidige indtjeninger. Udtrykket for diskonteringsfaktoren bliver derfor: ∑ 𝛿MN

MOP =
<

<QR
. 235  

Beregningen af kartelprofitten for den nuværende periode, t=0, samt kartelprofitten i fremti-
den, bliver derfor:236 
 

S
1
2𝜋

9𝛿M =
N

MOP

1
2𝜋

9 +
1
2𝜋

9𝛿 +
1
2𝜋

9𝛿: +
1
2𝜋

9𝛿T+….=
1
2𝜋

9

1 − 𝛿 =
𝜋9

2 ×
1

1 − 𝛿 

 
Ovenstående udtryk svarer til venstre side af incitamentsbetingelsen. Såfremt den ene part 
vælger at afvige fra aftalen, så sættes en pris, som er en smule under den pris, som er fastsat 
i forbindelse med en potentiel overholdelse af kartelaftalen. Da prisen kun bliver sat en smule 
under kartelprisen, så vil den profit, som opnås, være tæt på den profit, der opnås ved at 
deltage i kartellet. Derfor antages det således, at profitten, som opnås ved at afvige, er den 
samme som kartelprofitten,237 altså heraf udtrykket: 𝜋; = 𝜋9. Virksomheden, som vælger stra-
tegien, afvige, får derfor en profit på 𝜋; = 𝜋9 i perioden t=0. I de efterfølgende perioder, 𝑡 =
1,2, . . , 𝑛, får den en profit på 0 i al fremtid, da den afvigende virksomhed bliver straffet af den 
anden spiller.238 Udregningen af højre side af incitamentsbetingelsen vil se ud som følgende: 
 

𝜋9 + 0𝛿 + 0𝛿: + 0𝛿T+….= 𝜋9 
 
Den udregnede incitamentsbetingelse bliver derfor: 
 

 
235 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 162 
236 Til beregning af kartelprofitten er sumformlen for en uendelig geometrisk række anvendt. Formlen er illustreret i Syd-
sæter, Matematisk Analyse, s. 235 
237 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 162 
238 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 162 
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:
× <
<QR

	≥ 𝜋9  (2) 

 
Det kan heraf udledes hvad diskonteringsfaktoren skal være for at parterne vil have et stabilt 
kartelsamarbejde. Kravet til et stabilt samarbejde kan udledes ved at isolere 𝛿 i udtrykket. 
Denne betingelse er udledt nedenfor: 
 

𝜋9

2
×
1

1 − 𝛿
	≥ 𝜋9 

 

→	
𝜋9

2(1 − 𝛿)
	≥ 𝜋9	

 
→ 	𝜋9 ≥ 𝜋92(1 − 𝛿) 

 

→	
	𝜋9

2𝜋9
	≥ 1 − 𝛿 

 

→	
1
2
	≥ 1 − 𝛿 

 

→	
1
2
− 1	 ≥ −𝛿 

 

→ 	𝛿 ≥ 1 −
1
2
 

 
Af ovenstående udledes det, at såfremt der er 2 virksomheder i et kartel, så vil det kræve en 
diskonteringsfaktor på mindst <

:
, førend et kartel er stabilt. Det vil således være en ligevægt at 

følge kartelaftalen, såfremt der foreligger en diskonteringsfaktor på mindst <
:
. Hvor det i spillet 

foroven kunne påvises, at parterne havde incitament til at afvige og altså ikke følge kartelaf-
talen, kan det nu ses, at virksomheder ved implementeringen af en strafmekanisme, en grim-
strategi, kan løse dette afvigelsesproblem og derved danne et kartel samt sikre at kartelaftalen 
bliver overholdt. Grim-strategien sørger således for, at profitten ved at afvige fra kartelaftalen 
er mindre end at blive i kartellet, hvorfor virksomhederne, der implementerer en sådan straf-
mekanisme, kan opnå den pareto optimale tilstand, der er at følge kartelaftalen. 
 
Betingelsen i (2), som blev udledt foroven og er et udtryk, der beskriver stabiliteten i et kartel 
med 2 virksomheder. Det er imidlertid mulighed at udvide nævnte udtryk til at omfatte flere 
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virksomheder. Betingelsen, 6
7

:
× <
<QR

	≥ 𝜋9, kan omskrives til at kunne blive anvendt på 𝑖 virk-

somheder. Såfremt betingelsen skal indeholde 𝑖 virksomheder, så vil betingelsen se ud som 
forneden udledt: 
 

𝜋9

𝑖
×
1

1 − 𝛿
	≥ 𝜋9 

 
Med en tilsvarende udledning, som foroven angivet, fås en diskonteringsfaktor på: 
 

𝛿 ≥ 1 −
1
𝑖  

 
Ud fra dette generelle udtryk for diskonteringsfaktoren ses det, at det vil være mere besværligt 
at opretholde et kartelsamarbejde når der er flere virksomheder med i samarbejdet. Dette ses 
i udtrykket ved at lade antallet af virksomheder, i, stige. Når antallet af virksomheder i stiger, 
så bliver diskonteringsfaktoren ligeledes større, hvilket betyder at et stabilt kartel kræver en 
stærkere diskonteringsfaktor. Resultatet understøtter desuden afsnit 3.2.1 angående markeds-
strukturen, hvori det fremgik, at det i udgangspunktet er lettere at danne et kartel, når der er 
få virksomheder på et marked.  
 
Det fremgår foroven, at det med en implementering af grim-strategien, muliggør en bevægelse 
fra tilstanden hvorved begge parter afviger fra kartelaftalen, til den pareto optimale tilstand, 
hvor begge parter følger kartelaftalen. 
 

3.4.1 Grim-strategiens realisme 
Tidligere analyse har vist, at den pareto optimale tilstand, hvorved begge parter vælger at 
følge kartelaftalen, kan håndhæves såfremt der implementeres en grim-strategi. Nærværende 
strafmekanisme er baseret på at karteldeltagerne straffer afvigeren ved at gå tilbage til den 
pris, som svarer til prisen under konkurrence. Ved at gå tilbage til en pris, som er lig marginal 
cost, vil de resterende karteldeltagere også opnå den lave profit, hvorfor de med andre ord 
også mærker konsekvenserne, selvom de ikke har afveget fra kartelaftalen. Når dette er tilfæl-
det, kan der stilles spørgsmålstegn ved om denne strategi er den ønskede strategi for at sikre 
opretholdelsen af kartellet.  
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Det fremgår af Rabins teori om fairness i en spilteoretisk kontekst, at en aktør vil ofre sin 
egen nytte for at straffe en anden, hvis denne er ”unkind”.239 Såfremt de øvrige karteldeltagere 
straffer den part, som har afveget fra kartelaftalen, har vedkommende derfor været unkind. 
De øvrige karteldeltageres anvendelse af en grim-strategi stemmer derfor ovnes med Rabins 
teori om fairness, hvorfor en strafmekanisme, såsom en grim-strategi, er anvendelig som en 
straf af virksomheder, som afviger fra kartelaftalen. 
 

3.4.2 Bødens påvirkning på kartelstabiliteten 
Af tidligere afsnit blev det fundet, at parterne kunne eliminere incitamentet til at afvige fra 
kartelaftalen ved at implementere en grim-strategi. Ovenstående analyse har dog taget ud-
gangspunkt i et tilfælde, hvor en bødesanktionering af Kommissionen ikke finder sted. Ved 
dannelsen af et kartel står parterne netop over for en bøde, som vil blive pålagt de virksom-
heder, der er indgået i kartelsamarbejdet. Indgåelse i et stabilt samarbejde afhænger derfor 
ikke udelukkende af hvorvidt parterne i aftalen har incitament til at afvige fra kartelaftalen. 
Virksomhederne bliver nødsaget til at spekulere i de bøder de vil modtage, hvorfor virksom-
hederne i et kartel kun vil anse indgåelse af et kartelsamarbejde som profitabelt, så længe de 
fremtidige gevinster er højere end bøden. Så længe dette er tilfældet vil virksomhederne ikke 
være afskrækket fra at danne og derefter opretholde kartellet.  
 
Virksomhederne kan baseret på en given bøde kunne foretage et estimat af den bøde, som de 
kan forvente at blive tildelt. Baseret på dette estimat, kan de således vurdere hvorvidt de skal 
gennemføre samarbejdet, og dermed kun indgå i kartellet såfremt det vurderes, at profitten vil 
være højere end estimatet på bøden. Effekten af en bøde kan vurderes ved anvendelse af 
incitamentsbetingelsen (1), der tidligere er udledt:  
 

𝜋$9 + δV$9 ≥ 𝜋$; + 𝛿𝑉$
C 

 
Da det ikke er sikkert at kartellet vil blive opdaget, er det den forventede bøde, som er relevant. 
Den forventede bøde vil være sandsynligheden for at blive opdaget multipliceret med bøde-
størrelsen.240  Såfremt sandsynligheden for at blive opdaget benævnes 𝜇 og bøden F, vil den 
forventede bøde være 𝜇𝐹. Den forventede bøde for virksomheden, som har afveget kartelafta-
len, vil være 𝑑𝑓. Incitamentsbetingelsen kan herefter blive udvidet til at omfatte de forventede 

 
239 Rabin, Incorporating Fairness into Game Theory and Economics, s. 1282 
240 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 191 
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bøder for virksomhederne, hvoraf den udvidede incitamentsbetingelse vil kunne udledes som 
nedenfor:  
 

𝜋$9 + 𝛿𝑉$9 − 𝜇𝐹 ≥ 𝜋$; + 𝛿𝑉$
C − 𝑑𝑓  (3)241 

 
På venstre siden ses det, at den fremtidige kartelprofit bliver mindsket med værdien af den 
forventede bøde. På højre side bliver profitten for at have valgt strategien, afvige, også mind-
sket. For at betingelsen skal gælde og kartellet er stabilt, kræves det, at den fremtidige kar-
telprofit fratrukket bødeværdien er højere end profitten for at afvige fratrukket den forventede 
bøde. 
 
Ved inddragelsen af bøderne vil kravet til kartelprofitten være højere, da profitten skal opveje 
bøderne. Hvis bøden øges, vil der i anledning heraf være tale om et højere krav til diskonte-
ringsfaktoren, hvilket alt andet lige vil påvirke kartelstabiliteten. En forøgelse af den forven-
tede bøde, altså en forøgelse af sandsynligheden for at blive opdaget eller bødestraffen, vil 
derfor kunne have en destabiliserende effekt på dannelsen af karteller. Allerede den omstæn-
dighed at introduktionen af bøderne svækker stabiliteten, må være et argument der taler for 
at bøderne virker efter hensigten. Hvis der skal være tale om en afskrækkende effekt, skal 
bøderne, med udgangspunkt i ovenstående modeller, sættes højere. Hvor stor den destabilise-
rende effekt reelt set er, afhænger af den bøde, der tildeles. 
 
Det fremgår foroven, at profitten skal opveje bøderne før virksomheder vil have incitament til 
at indgå i et kartel. Såfremt der antages en maksimal bøde for at værende på 10% af virksom-
hedens samlede omsætning, giver det virksomhederne mulighed for at kunne påregne den for-
ventede maksimale bøde.  
 
Hvorvidt der er incitament til at oprette et kartel givet bødeniveauet, eller om man vil gå 
tilbage til den situation, hvor man konkurrerer mod hinanden, kan illustreres spilteoretisk. 
Strategierne i dette opstillede spil vil være enten at danne kartel eller at konkurrere mod 
hinanden.242 Ved at danne kartel sættes kartelprisen og ved at konkurrere sættes konkurrence-
prisen. Spillet tager udgangspunkt i situationen hvor kartellet bliver opdaget og bøden tildeles, 
dvs. ved 𝜇 = 1. Ved opdagelsen af kartellet får virksomheden en bøde F, som skal trækkes fra 

 
241 Buccirossi og Spagnolo, Optimal Fines in the Era of Whisteblowers. Should Price Fixers still Go to Prison, s. 27. 
242 I spillet bliver strategien at danne kartel betegnet ”kartel” og strategien at konkurrere betegnet ”konkurrence”. 
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kartelprofitten 6
7

<QR
 .243 Det gælder desuden at 6

7

<QR
> 𝐹, da bøden kun kan sættes til maksimalt 

10% af virksomhedens omsætning. Spillet er illustreret forneden: 
 

Virksomhed 1/ Virksomhed 2 Kartel Konkurrence 
Kartel 67

<QR
− 𝐹; 6

7

<QR
− 𝐹 67

<QR
− 𝐹	; 6

_

<QR
 

Konkurrence 6_

<QR
; 6

7

<QR
− 𝐹 6_

<QR
; 6

_

<QR
 

Figur 2: Illustrerer et spil angående bødens effekt på virksomhedens incitament. 

 

Hvis virksomhed 1 vælger kartel, vil virksomhed 2 også vælge kartel, da 6
7

<QR
− 𝐹 > 6_

<QR
 . Hvis 

virksomhed 1 vælger konkurrence, vil virksomhed 2 igen vælge kartel. Hvis virksomhed 2 
vælger kartel, vil virksomhed 1 også vælge kartel. Såfremt virksomhed 2 vælger konkurrence, 
vil virksomhed vælge kartel. Strategien hvorved der dannes kartel er derfor Nash-ligevægten 

med tilhørende payoff på ` 6
7

<QR
− 𝐹; 6

7

<QR
− 𝐹a. Herudover udgør strategien kartel, den domine-

rende strategi. Det kan af ovenstående derfor ses, at et bødeniveau på 10% ikke er tilstrække-
ligt for at kunne afskrække virksomheder fra at danne kartellet. Det ses heraf, at når der bliver 
tildelt bøder, og i dette tilfælde en bøde på 10% af omsætningen, har virksomhederne stadig 
incitament til at danne kartel. Selv efter bødens tildeling, kan det bedre betale sig at danne 
kartel end at konkurrere mod hinanden. Et ønsket scenarie for Kommissionen vil derfor være 
en bevægelse fra Nash-ligevægten over til en tilstand hvor der er incitament til at konkurrere. 
Dette kan opnås ved at ændre på bødeniveauet F.  
 
Hvis virksomhederne skal bevæge sig over til tilstanden hvorved der er incitament til at kon-
kurrere, skal payoff for dette være højere end at danne kartel. Kommissionen bør derfor ændre 
bødeniveauet således, at dette vil være tilfældet og med henblik på et bødeniveau, som er 
afskrækkende.  
Da bøderne ikke er det eneste middel anvendt af Kommissionen må en lignende analyse af 
leniency-ordningen foretages. Dette fører til en behandling af hvilken påvirkning leniency-ord-
ningen har på et kartel. 
 

 
243 Dette er den tilbagediskonterede kartelprofit, med en diskonteringsfaktor på ∑ 𝛿MN

MOP = <
<QR

, som angivet i afsnit 3.4. 
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3.4.3 Leniency og kartelstabiliteten 
Udover de ovenstående bøder har EU-Kommissionen implementeret muligheden for at afsløre 
sit kartelsamarbejde gennem leniency-ordningen. EU-Kommissionen har med indførelsen af 
denne ordning skabt et værktøj, som kan reducere tiden, og de omkostninger der måtte være 
med at finde beviser på karteller, da leniency-ordningen er til for at karteldeltagerne kan melde 
sig selv. I dette afsnit vil det vurderes hvordan kartelstabiliteten bliver påvirket givet leniency-
ordningen. Der er to dele i ordningen, hvorved det er muligt at opnå bødefritagelse eller en 
reduktion. Hvad angår bødefritagelsen behandles den med udgangspunkt i karteldeltagernes 
adfærd for tidspunktet før parterne ansøger om leniency. Herefter behandles det med udgangs-
punkt i tidspunktet efter en af karteldeltagerne har afsløret kartellet. Hvad angår bødenedsæt-
telsen foretages denne analyse med antagelsen om, at virksomhederne kan vælge at ansøge om 
leniency eller ej, efter Kommissionen har påbegyndt sin efterforskning. 

 
3.4.3.1 Leniency med bødefritagelse 
Som det fremgår foroven, vil analysen af bødefritagelsen blive behandlet med udgangspunkt i 
tidspunktet før og efter afsløring af kartellet. Tidspunktet før afsløringen vil blive behandlet 
som det første og herefter vil behandlingen af tidspunktet efter afsløringen fremgå. 
 

3.4.3.1.1 Før afsløringen af kartellet 
På tidspunktet hvor ingen af parterne har søgt om leniency, vil der ikke være noget incitament 
til at benytte sig af ordningen, da virksomhederne ikke vil blive opdaget.244 Kartellet kan derfor 
forsætte sit samarbejde og forsat generere kartelprofitten. Karteldeltagerne vil dog skulle over-
bevise hinanden om, at de ikke har tænkt sig at anvende leniency-ordningen. Et argument i 
henhold til hvorfor deltagerne ikke skal afsløre kartellet kan blive begrundet i den høje profit 
kartellet generer, og en afsløring af kartellet til Kommissionen vil sætte en stopper for profit-
ten.245 Det bliver derfor et spørgsmål om den tillid parterne har til hinanden. Leniency-ordnin-
gen har den egenskab, at den største reduktion i bøden bliver tildelt den virksomhed, som 
afslører kartellet først. Denne virksomhed får nemlig fuld immunitet, såfremt den er den første 
til at afsløre kartelvirksomheden. Det kan se ud som om, at den bedste strategi for en kartel-
deltager er at søge leniency lige meget hvad, da man ikke ville påtage sig den risiko, for at 

 
244 Sandsynligheden for at blive opdaget er den samme, selvom der er mulighed for leniency. Sandsynligheden stiger kun 
såfremt, en af karteldeltagerne gør brug af ordningen. 
245 Leslie, Antitrust Amnesty, Game Theory and Cartel Stability, s. 464 
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være den anden eller tredje person, som søger om leniency.246 Såfremt kartellet derimod kunne 
forsætte uden afsløring af samarbejdet, ville det være mere profitabelt og dermed også være 
den profitmaksimerende strategi.247 I det øjeblik, hvor frygten for at blive opdaget eksisterer, 
er den profitmaksimerende strategi at være den første til at søge leniency.248 Der kan være flere 
årsager til hvorfor der kan opstå mistillid i samarbejdsforholdet. Hvis der sker et skift i ledelsen 
hos en af deltagerne, hvis deltagerne har grund til at tro at Kommissionen vil starte en efter-
forskning, eller der er miskommunikation mellem deltagerne.249 Kartelstabiliteten kan dog godt 
opretholdes, med det kræves at parterne ikke får en mistillid til hinanden. Denne mistillid vil 
over tid vil være uundgåelig, da virksomhederne går igennem konstant udvikling og forandring. 
 
Hvorvidt parterne vil forsætte med at følge kartelaftalen eller afsløre kartellet, kan illustreres 
med forneden angivne spil. Det antages, at kartellet består af to virksomheder og de hver især 
har strategien collude eller confess. Dvs. der kan vælges at følge kartelaftalen eller at afsløre 
kartellet til Kommissionen gennem leniency.  

Ved at collude får begge parter et payoff på 6
7

<QR
. Hvis begge vælger confess betyder det, at det 

med afsløringen af kartellet sætter en ende på kartelsamarbejdet, hvorfor de går tilbage til 

situationen, som hvis de konkurrerede mod hinanden og payoff er derfor 6
_

<QR
. Såfremt den ene 

part vælger collude og den anden confess, vil de respektive payoff henholdsvis være  6
_

<QR
− 𝑓250 

og 6
_

<QR
. Spillet er illustreret forneden: 

 
Virksomhed 1/ Virksomhed 2 Collude Confess 

Collude 67

<QR
; 6

7

<QR
 6_

<QR
− 𝑓; 6

_

<QR
 

Confess 6_

<QR
; 6

_

<QR
− 𝑓 6_

<QR
; 6

_

<QR
 

Figur 3: Spil over hvorvidt der er incitament til at afsløre kartellet 

 

 
246 Leslie, Antitrust Amnesty, Game Theory and Cartel Stability, s. 467 
247 Leslie, Antitrust Amnesty, Game Theory and Cartel Stability, s. 467 
248 Leslie, Antitrust Amnesty, Game Theory and Cartel Stability, s. 467 
249 Leslie, Antitrust Amnesty, Game Theory and Cartel Stability, s. 472 
250 Dette er profitten efter en afsløring og virksomheden er gået tilbage til konkurrenceprofitten. Lille f er bøden efter at kar-
tellet er blevet opdaget. 
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Givet virksomhed 1 spiller strategien collude, vil virksomhed 2 også spille collude, da 6
7

<QR
> 6_

<QR
 

. Hvis virksomhed 1 spiller strategien confess, vil virksomhed 2 også spille confess, da 6
_

<QR
>

6_

<QR
− 𝑓. Omvendt gælder der det samme, hvis virksomhed 2 spiller strategien collude, vil virk-

somhed 1 også spille collude og hvis virksomhed 2 spiller confess, vil virksomhed 1 også vælge 
confess. Spillet illustrerer, at leniency-ordningen med mulighed for bødefritagelse skaber to 
Nash ligevægte. Stratgien [Collude;Collude] og [Confess;Confess] udgør ligevægtstilstandene. 
Leniency-ordningen skaber her et resultat hvor karteldeltagerne enten forsætter kartelsamar-
bejdet eller afslører kartellet til Kommissionen. Spilteoretisk betyder dette, at virksomhederne 
vil være indifferente mht. til at collude eller confess. Derudover ses at spillet foroven kan 
karakteriseres for at være et stag hunt-spil. 
 
Det fremgår af ovenstående, at det ikke definitivt kan slås fast om parterne vil forsætte kar-
tellet eller afsløre det til Kommissionen. Dette fører videre til løsningskonceptet mixed strate-
gies, som er et værktøj, der potentielt kan løse spillet. 
 

3.4.3.1.1.1 Mixed strategy-ligevægten 
Det fremgår af ovenstående at virksomhederne er indifferente mellem [Collude;Collude] og 
[Confess;Confess]. Når man er indifferent mellem [Collude;Collude] og [Confess;Confess] vil 
man randomize mellem strategierne, dvs. vælge tilfældigt mellem dem. Ved to eller flere Nash 
ligevægte, anvender man derfor en mixed strategy-metode for at finde frem til den ligevægt, 
hvor spillerne blander strategierne.251 Som det fremgår af løsningskonceptet, mixed strategies, 
er det derfor en strategi hvori man blander mellem enten at collude eller confess. I den anled-
ning vil der i det følgende blive anvendt en mixed strategy tilgang. 
Denne metode illustrerer for hvilken sandsynlighed parterne er indifferente mellem at vælge 
collude eller confess. Virksomhed 2’s sandsynlighed for at collude kan sættes til p og 1-p for 
confess.252 Derudover gælder det at 0 < 𝑝 < 1.253 
 
 
 

 
251 Jehle & Reny, Advanced Microeconomic Theory, s. 316 
252 Jehle & Reny, Advanced Microeconomic Theory, s. 316 
253 For værdien p gælder det at 𝑝	¹		0 og 𝑝	¹		1, da dette henholdsvis vil betyde, at man med 0% eller 100% vil vælge en 
given strategi. Dette vil ikke været tilfældet, da parterne med mixed strategy vil blande mellem collude eller confess. 
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Det forventede payoff, når virksomhed 1 vælger collude er: 𝑝 ⋅ 67

<	QR
+	(1 − 𝑝) ⋅ d 6_

<	QR
− 	𝑓e  

 

Det forventede payoff, når virksomhed 1 vælger confess er: 𝑝 ⋅ 6_

<	QR
+	(1	– 	𝑝) ⋅ 6_

<	QR
.  

 
Dette sættes lig hinanden og sandsynligheden p bestemmes: 
 

𝑝 ⋅ 67

<	QR
+	(1	 − 	𝑝) ⋅ d 6_

<	QR
− 	𝑓e = 𝑝 ⋅ 6_

<	QR
+ (1	– 	𝑝) ⋅ 6_

<	QR
 	

 

→ 𝑝 = g
h7
i	jkQ

h_
i	jkl	g

  

  
Virksomhed 1 vælger confess med sandsynlighed 𝑝 = g

h7
i	jk	Q	

h_
i	jk	l	g

  og collude med sandsynlighed 

1 − 𝑝 = 67	–	6_

gl	67–	6_–	gR
= 𝑝Emn. 

 
Da spillet foroven i figur 2 er symmetrisk, gælder de samme sandsynligheder for virksomhed 
2. Da virksomhederne blander mellem strategierne med sandsynlighed p og 1-p, er det ikke til 
at vide om virksomhederne har i sinde at følge kartelaftalen eller ej. Det kan kun slås fast, at 
virksomhederne vil følge aftalen eller afsløre kartellet med visse sandsynligheder. Leniency-
ordningen skaber herved en tilstand, hvor parterne ikke uforstyrret kan opretholde et stabilt 
kartel. Selvom kartellet internt håndhæver kartellet gennem en grim-strategi, vil leniency-
ordningen svække dette og give incitament til at afsløre kartellet med en vis sandsynlighed. 
Den mistillid som muligheden for leniency kan skabe, vil derfor kunne resultere i at kartellet 
potentielt kan blive afsløret. Det kan af ovenstående udledning ses at sandsynlighederne af-

hænger af 𝑓, 67

<	QR
	 og 6

_

<	QR
, altså den tildelte bøde, kartel- og Nashprofit. 

Parametrene i udtrykket for p og 𝑝Emn, kan analyseres for at vurdere de effekter parametrene 
har på sandsynlighederne. Dette bliver udledt forneden. 
 
Hvilken effekt disse parametre har på sandsynligheden p og 𝑝Emn, kan analyseres ved at be-
stemme den første afledte til disse parametre. Bødens effekt på sandsynlighederne er som 
følger: 
 
oC
og
= − p67–	6_q(Q<lR)

pgl67Q	6_Q	gRq
r > 0, oCstu

og
= p67	Q	6_q(Q<	l	R)

pg	l	67	Q	6_Q	gRq
r < 0 
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Det ses heraf, at når bøden f stiger med en enhed, vil sandsynligheden p for at afsløre kartellet 
også stige. Sandsynligheden for at følge kartelaftalen 𝑝Emn, vil falde med stigning i bøden f.  
I samme retning kan i henhold til kartelprofitten udledes at: 
 
oC
o67

= − g

vg	l h7
i	jkQ

h_
i	jk	w

r
(<	Q	R)

< 0, oCstu
o67

= g	Q	gR

dQ67l	6_	l	g(Q<	l	R)e
r > 0 

 
Kartelprofitten har en negativ effekt på sandsynligheden p for at afsløre kartellet. Det vil altså 
gælde, at når kartelprofitten stiger, så vil sandsynligheden for at afsløre kartellet falde. Det 
kan også udledes af ovenstående, at sandsynligheden for at følge kartelaftalen 𝑝Emn stiger, når 
kartelprofitten stiger. Dette resultat giver tilmed mening intuitivt, da en højere bøde vil resul-
tere i at sandsynligheden for at afsløre kartellet stiger. Det samme gælder for kartelprofitten, 
at jo højere den er, jo større er incitamentet til ikke at afsløre kartellet. Effekten af bøderne 
og karteltprofitten kan illustreres forneden i følgende tabel: 
 

p 𝑝Emn Parametre Beskrivelse 
 
 

 
¯ 

 
𝑓 

En forøgelse af 𝑓 har en positiv effekt på sandsynligheden for 
at afsløre kartellet og negativ effekt på at følge kartelaftalen 

 
¯ 

 
 

 
𝜋9 

Jo højere kartelprofitten er, jo lavere bliver sandsynligheden 
for at afsløre kartellet, og jo større bliver sandsynligheden for 
at følge kartelaftalen 

Figur 4: En illustration af bøden og kartelprofittens effekt på sandsynligheden p og pcol	
 

Ud fra ovenstående kan det siges at sandsynligheden for at afsløre kartellet 𝑝 = g
h7
i	jk	Q	

h_
i	jk	l	g

, 

kan af Kommissionen påvirkes ved at ændre på bødeniveauet. Hvis der er et loft på bødeni-
veauet på 10%, vil sandsynligheden for at afsløre kartellet ikke kunne overstige et vist ni-
veau. Med andre ord vil et loft på bødeniveauet resultere i, at der også kommer et loft på 
sandsynligheden for at afsløre kartellet. Det ses desuden at leniency-ordningen har en tæt til-
knytning til bødeniveauet. 
 
Når den ene part med en vis sandsynlighed afslører kartellet, er der imidlertid andre forhold, 
som gør sig gældende, hvilke vil blive behandlet nedenfor. Følgende afsnit vil omhandle tids-
punktet efter en af karteldeltagerne har afsløret kartellet til Kommissionen. 
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3.4.3.1.2 Efter afsløringen af kartellet 
På det tidspunkt hvor en af deltagerne rent faktisk bryder kartelaftalen, og som den første 
ansøger om leniency, vil vedkommende opnå immunitet og dermed blive bødefritaget. Dette 
tidspunkt kan indtræde grundet den mistillid, der opstår blandt deltagerne kartellet. Når dette 
er tilfældet, vil den forventede bøde for virksomheden, som afviger og søger om leniency være 
lig 0.254  
Hvorvidt en af karteldeltagerne vil anvende leniency er en risiko, som må ligge i overvejelserne 
på de virksomheder, som vil etablere et kartel. Den part, som ønsker at afvige fra aftalen, har 
større incitament til dette under leneincy-ordningen, da gevinsten ved at afvige er større, da 
vedkommende ikke får en bøde. Såfremt det foreligger, at en af karteldeltagerne søger leniency, 
så bør de andre deltagere også gøre det samme for at mindske bøden.  
 
Det kan af ovenstående konstateres, at kartellet ikke kan opretholdes, efter en af deltagerne 
har søgt om leniency og kartellet kollapser dermed. Det kan heraf udledes, at efter tidspunktet 
hvor parterne har afsløret kartellet, vil det for de andre karteldeltagere være den bedste stra-
tegi også at afsløre kartellet, hvilket skyldes hensigten om at mindske bødestørrelsen gennem 
anvendelse af leniency. 
 

3.4.3.2 Leniency med bødenedsættelse 
Som det fremgår foroven, kan leniency skabe mistillid blandt parterne og denne mistillid vil 
kun blive forstærket ved at Kommissionen starter en efterforskning. Såfremt efterforskningen 
er indledt af Kommissionen og karteldeltagerne således vurderer, at de vil blive dømt, så vil 
det være muligt for parterne at reducere bøden ved at ansøge om leniency. 
Den forventede bøde har indtil nu været afhængig af sandsynligheden for at blive opdaget 𝜇. 
Dette kan dekomponeres til at indeholde sandsynligheden for at kartellet bliver efterforsket, 
𝛼, multipliceret med sandsynligheden for Kommissionens succes i forbindelse med at få kar-
tellet dømt skyldig 𝑝. Sidstnævnte afhænger af om Kommissionen får samlet nok beviser sam-
men og derved kunne indlede en effektiv efterforskning. Sandsynligheden for at blive opdaget 
vil således være 𝜇 = 𝛼𝑝, og den forventede bøde vil derfor være 𝛼𝑝𝐹.255 Hvorvidt virksomhe-
derne vil anvende leniency efter en påbegyndt efterforskning kan illustreres ved opstilling af 
et spiltræ.  
 

 
254 Det er her antaget, at virksomheden opfylder de af leniency opstillede krav for at opnå den fulde immunitet. 
255 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 195 
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Spiltræets opsætning er som følgende. Kommissionen, AA kan starte en efterforskning med 
sandsynlighed 𝛼 eller ikke starte efterforskningen med sandsynlighed 1 − 𝛼, hvor 𝛼 ∈ [0,1]. 
Herefter skal virksomhederne vælge hvorvidt de vil reveal eller not reveal, dvs. om de vil 
afsløre kartellet eller ikke afsløre kartellet. Spillet antages at have en uendelig periode. Spillet 
er en illustration over interaktionen mellem 2 virksomheder i et kartel. Antallet af virksomhe-
der er ikke det vigtige element i denne opsætning, men kun adfærden. Spiltræet ses forneden: 
 

 
Figur 5: Spiltræ over leniency efter Kommissionen har påbegyndt sin efterforskning.  Kilde: Motta, Competition Policy – 
Theory and Practice, s. 197 
 

De enkelte elementer som fremgår af spiltræet vil forklares forneden: 
	

𝜋y: Hvis Kommissionen ikke starter efterforskningen, så får virksomhederne monopolprofit-
ten.256 
 
6z
<QR

: Den tilbagediskonterede monopolprofit, hvor diskonteringsfaktoren var angivet for at være 

∑ 𝛿MN
MOP = <

<QR
, under afsnittet for kartelstabiliteten. Denne profit gør sig gældende når Kom-

missionen ikke har kunne erklære dem skyldige, hvorfor virksomhederne får monopolprofitten 
i al fremtid.257 

 
256 Da virksomhederne agerer som et monopol under et kartel, kan monopolprofitten ses som kartelprofitten. 
257 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 196 
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𝜋{: Profitten når grim-strategien bliver anvendt under deviation. Virksomheden går tilbage 
til profitten, som hvis de konkurrerede mod hinanden. 
 
6_
<QR

: Profitten under konkurrence, som opnås ved gennemførelsen af grim-strategien multipli-

ceret med diskonteringsfaktoren <
<QR

. 

 
R: Den reducerede bøde258 virksomheden får grundet leniency, hvor det gælder, at 0 ≤ 𝑅 ≤ 𝐹, 
hvor F antages at være den maksimale bøde, som Kommissionen kan give.259 
 
f1 og f2: Virksomhed 1 og 2 
 
Hvis en virksomhed vælger at reveal, så får de den reducerede bøde R. Såfremt de vælger not 
reveal får de den fulde bøde F. Hvis ingen af parterne vælger at reveal så har Kommissionen 
strategien guilty eller not guilty, hvorved de kan erklære virksomheden skyldig med sandsyn-
lighed p, hvor 𝑝 ∈ [0,1].  
 
Et spiltræ, hvor der er tale om et sekventielt spil, løses ved anvendelsen af backwards induction. 
Spiltræet i figur 5 indeholder dog et informationssæt,260 hvilket viser, at der i den gren skal 
spilles et simultant spil. Virksomhederne kan derfor ikke iagttage den anden virksomheds stra-
tegi og herefter vælge baseret på dette. Spiltræet kan derfor omskrives til at være i matrixform, 
hvilket vil fremgå af følgende: 
 
 

Virksomhed 1/ Virksomhed 2 Reveal Not Reveal 
Reveal 6_

<QR
− 𝑅; 6_

<QR
− 𝑅 6_

<QR
− 𝑅; 6_

<QR
− 𝐹 

Not Reveal 6_
<QR

− 𝐹; 6_
<QR

− 𝑅 𝑝 d 6_
<QR

− 𝐹e + (1 − 𝑝) 6z
<QR

; 

𝑝 d 6_
<QR

− 𝐹e + (1 − 𝑝) 6z
<QR

 

Figur 6: Spiltræet i matrixform. Kilde: Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 198 
 

 
258 Den reducerede bøde R er ikke et udtryk for hvor meget bøden reduceres med, men et udtryk for bøden efter reduktio-
nen har fundet sted. 
259 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 195 
260 Informationssættet ses i spiltræet hvor der er en cirkel omkring f2. 
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Løsningen af dette spil er ikke ligetil, da det indeholder variablen p, hvorved det kræver en 
estimering af denne for at kunne tilskrive den en værdi.  
Det ses dog at såfremt virksomhed 1 vælger at reveal, så vil virkomshed 2 også vælge at reveal, 
da R < F og derfor vil 6_

<QR
− 𝑅 > 6_

<QR
− 𝐹. Såfremt virksomhed 2 vælger reveal vil virksomhed 

1 også vælg at reveal. Hvis det antages at begge virksomheder vælger ikke at reveal, så vil de 

hver især få payoff-værdien 𝑝 d 6_
<QR

− 𝐹e + (1 − 𝑝) 6z
<QR

.  

 
Udtrykket viser sandsynligeden for at blive dømt skyldig multipliceret med den profit, der 
opnås herved, fratrukket bøden for at være dømt skyldig. Det andet led af udtrykket viser 
sandsynligheden for ikke at blive dømt, multipliceret med monopolprofitten,261 som opnås i al 
fremtid. Nash ligevægten i spillet afhænger altså af sandsynligheden p.  
Motta nævner i den henseende, at hvor begge parter spiller not reveal, vil der være en ligevægt 
når 𝑝𝐹	 < 	𝑅 og når 𝑝𝐹 ≥ 𝑅, såfremt betingelsen forneden er opfyldt:262  
 

𝑝 ≤ 6zQ6_l~(<QR)
6zQ6_l�(<QR)

= 𝑝�(𝛿, 𝑅, 𝐹)   (4) 

 
Derudover bliver det nævnt af Motta, at virksomheder vil reveal når 𝑝 > 𝑝�.263  
Med andre ord gælder det at for alle værdier af pF < R, er not reveal en ligevægt. For alle 
værdier af pF, som er større end eller lig med R, er not reveal en ligevægt, såfremt sandsyn-
ligheden p for at blive dømt skyldig er mindre end 𝑝�. Det ses altså at valget for virksomheden 
om enten at reveal eller ej afhænger af 𝑝�.  
 
Det er her relevant at undersøge hvordan de forskellige parametre påvirker 𝑝�. Parameterana-
lysen er foretaget ved at se på effekten af 𝑝�, ved at lave de forskellige parametre stige.264 Dette 
er vist forneden: 
 
 
 
 

 
261 Motta anvender begrebet monopolprofit, synonymt med kartelprofit 
262 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 197 
263 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 198 
264 Analysen foretages ikke på parametrene F og 𝛿. F er antaget til at være den maksimale bøde, hvorfor den ikke kan stige 
yderligere. Diskonteringsfaktoren, 𝛿 er konstant på 0,5 da analysen foretages på baggrund af et kartel med to virksomheder. 
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𝑝� Parametre Beskrivelse 
 
 

𝜋y Jo højere kartelprofitten er, jo større skal sandsynligheden p være for 
at reveal 

 
¯ 

𝜋{ En øgning af profitten under konkurrence vil virksomheder reveal ved 
en lavere p for at blive opdaget 

 
 

 
R 

En øgning af R vil resultere i, at sandsynligheden for at blive opdaget 
skal være højere før virksomhederne vil reveal. En reducering af bøden 
vil have den modsatte effekt. 

   Figur 7: Illustration over parametrenes effekt på 𝑝� 
 

Hvorvidt virksomheden ønsker at søge leniency efter en efterforskning er startet afhænger af 
ovenfor nævnte parametre. Det ses i effekterne for 𝑝�, at jo mere reduceret bøden R er, jo lavere 
bliver 𝑝�. Jo lavere 𝑝� bliver, desto lavere krav er der i forbindelse med sandsynligheden for at 
blive erklæret skyldig, før virksomheden ønsker at reveal. Med andre ord vil virksomheden 
afsløre kartellet til Kommisionen, når der er en lavere sandsynlighed for at blive erklæret 
skyldig, så længe R er lav.265  
Motta foreskriver, at det bedste en konkurrencemyndighed kan gøre er at sætte 𝑅 = 0.266 En 
𝑅 = 0, svarer til en komplet bødefritagelse.  
 
Reduktionen i bøden ved anvendelsen af leniency viser, at virksomhederne har incitament til 
at reveal givet en vis sandsynlighed for at blive erklæret skyldig. Jo større denne reduktion er, 
desto lavere bliver kravet til opdagelsessandsynligheden før virksomheden vil afsløre kartellet. 
Leniency-ordningen, hvor der er mulighed for at søge leniency efter en efterforskning er påbe-
gyndt, har derfor også den effekt, at den destabiliserer et kartel. 
 

3.4.3.3 Opsamling på leniency-ordningen 
Eksistensen af leniency, hvorved der er mulighed for bødefritagelse og bødenedsættelse gør at 
kartelsamarbejde bliver mindre stabilt. Når der er mulighed for bødefritagelse, vil det før tids-
punktet for afsløringen af kartellet ikke være incitament til at afsløre samarbejdet. Såfremt 
der opstår mistillid blandt parterne, opstår der usikkerhed omkring hvorvidt kartellet skal 
afsløres eller ej.  
 

 
265 Med en lav sandsynlighed for at blive dømt p, og en lav bøde R, menes der at p ® 0 og R ® 0 
266 Motta, Competition Policy – Theory and Practice, s. 198 



 83 

Karteldeltagerne vil herefter afsløre eller blive i kartelaftalen med en vis sandsynlighed. Denne 
sandsynlighed afhænger af bøden og den profit, som i givet fald opnås i kartellet. Det ses heraf, 
at bøden teoretisk set har en positiv indvirkning på sandsynligheden for at afsløre kartellet, 
og negativ indvirkning på sandsynligheden for at blive i kartelaftalen. Det er tilmed udledt, at 
parternes optimale strategi efter tidspunktet for afsløringen af kartellet vil være også at afsløre 
kartellet og derved få bødenedsættelse, hvilket vil reducere omkostningerne sammenlignet med 
den forventede bøde, der ville udspringe af en fuld bøde. Muligheden for bødenedsættelse og 
hvornår parterne vil afsløre kartellet, afhænger af den reduktion, der gives. Jo større redukti-
onen, jo større tilbøjelighed vil virksomhederne have til at afsløre kartellet. 
  

3.5 Samspillet mellem bøden og leniency 
Bøderne samt leniency-ordningen blev foroven betragtet delvist isoleret. Dette afsnit vil derfor 
behandle det samspil, der er mellem dem. Det fremgik af ovenstående analyse, at bødeniveauet 
ikke var tilstrækkeligt til at afskrække virksomhederne. Ad analysen af leniency-ordningen 
fremgik det, at kartelsamarbejdet svækkede stabiliteten. 
 
Leniency-ordningen kan dog udnyttes til virksomhedens fordel. Hvis virksomheden søger leni-
ency kan den anvende ordningen til at undgå bøden. Virksomheder kan søge om leniency hver 
gang de gentager karteladfærd, hvorved de kan få fuld immunitet eller få en reduceret bøde. 
Ved gentagelsestilfælde mindsker leniency-ordningen derfor bødens afskrækkende effekt, da 
virksomhederne undgår bøden. Leniency bliver derfor et instrument, der kan udnyttes til egen 
fordel, ved at minimere den forventede bøde. 
 
Det blev vist i ovenstående analyse for kartelstabiliteten, at leniency vil have en negativ på-
virkning på stabiliteten. Hvis virksomhederne inkorporerer leniency ind i karteladfærden, for 
at reducere den forventede bøde, vil det muligvis resultere i dannelse af nye karteller, da de 
forventede omkostninger nu er lavere. Når de forventede omkostninger bliver lavere styrker 
det incitamentbetingelsen. Der er en risiko for, at en anden virksomhed søger leniency først, 
og derfor vil de andre virksomheder maksimalt kunne blive tildelt en bødereduktion og ikke 
immunitet. Ved at inkludere denne risiko vil der muligvis stadig være virksomheder, som vil 
etablere karteller. Det vil komme an på hvor risikoavers virksomheden er i forhold til at påtage 
sig denne risiko. En måde hvorpå denne risiko kan afdækkes, er ved at aftale dette forhold 
blandt parterne omkring hvem, som skal søge leniency. En strategi kan herefter opstå hvorved 
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parterne efter sanktionen har fundet sted, etablerer et nyt kartel og skiftes til at være den part 
som søger om leniency. 
For en virksomhed, som gentager karteladfærd kan leniency virke som et sikkerhedsnet. Den 
eksisterende tildelte bøde bliver opvejet af muligheden for leniency, da virksomheden kan 
undgå bøden eller få en reduktion heraf. Gevinsten ved at være i kartelaftalen er derfor højere, 
da den forventede bøde fjernes eller reduceres. Denne omstændighed kombineret med at virk-
somheder, som gentager karteladfærd, kan søge om leniency, øger disse virksomheders incita-
ment til dannelsen af nye karteller. Leniency-ordningen har derfor den uheldige egenskab, at 
den begrænser bødernes afskrækkende effekt og dermed øger incitamentet til at gentage kar-
teladfærd. 
 
Leniency ses for at virke efter sin hensigt for de kartelvirksomheder, som ikke udnytter leni-
ency-ordningen. Dette blev illustreret i afsnit 3.4.3, hvor leniency-ordningens effekt på stabili-
teten blev behandlet. Leniency-ordningen mister dog den afskrækkende effekt, da ordningen 
kan udnyttes til at undgå bøderne. Kommissionen må på baggrund af dette forbedre reglerne 
for bøderne og leniency, med henblik på at have en afskrækkende effekt, hvorved virksomhe-
derne ikke har incitament til at udøve gentagen karteladfærd. 
 

3.6 Samfundsøkonomisk efficiens af karteladfærd 
I afsnittet angående kartelstabiliteten blev det med udgangspunkt i et spil, med samme ka-
rakteristika som et Prisoner’s Dilemma, slået fast, at den pareto optimale tilstand kunne op-
nås, såfremt begge virksomheder stiftede kartel. Denne tilstand kunne opnås ved implemente-
ringen af grim-strategien, så der ikke var incitament til at afvige fra kartelaftalen. Denne 
pareto optimale tilstand var dog kun pareto optimal på et virksomhedsniveau. Adfærden har 
dog andre konsekvenser på samfundsniveau. Som beskrevet i de tidligere afsnit, vil kartellet 
agere som et monopol, når virksomhederne danner kartel. For at vurdere efficiensen af kartel-
adfærden, kan dette gøres med baggrund i et monopol. Virksomheder under fuldkommen kon-
kurrence vil sætte en pris lig med marginal cost. Det betyder, at virksomheder ikke har nogen 
markedsmagt, hvilket fremgår af Lerner Indexet.267 Et monopol har markedsmagt, da det sæt-
ter en pris over marginal cost, og prisen på dette marked vil derfor være højere, og dertil den 
producerede mængde lavere.268 Forbrugerne vil som et resultat heraf skulle betale mere, da 
priserne er højere og vil således blive stillet ringere. På den anden side får monopolet en højere 

 
267 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 6 
268 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics, s. 445 
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profit og bliver bedre stillet. På denne baggrund er det ikke til at vide hvorvidt monopol eller 
konkurrence er til at foretrække.269 
 
For at illustrere inefficiensen af et monopol, er der forneden konstrueret en graf. Grafen viser 
priserne under fuldkommen konkurrence, 𝑝�, monopol, 𝑝y, og de tilhørende mængder, 𝑄�, og 
𝑄y. Et monopol maksimerer profitten ved 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶.270 Det ses på grafen at, 𝑝y og 𝑄y, er 
fastsat hvor 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶. Under fuldkommen konkurrence er virksomhederne pristagere. For den 
pris som sættes, gælder derfor følgende: 𝑃� = 𝑀𝑅. Heraf gælder det, at prisen sættes så føl-
gende vis: 𝑃� = 𝑀𝐶. 
 
 

 
Figur 8: Illustration af deadweight loss. Kilde: Konstrueret på baggrund  

af Varian Hal R, Intermediate Microeconomics, s. 448 
 
For at forsimple grafen vil 𝐴 = 𝐴< + 𝐴:, 𝐵 = 𝐵< + 𝐵: og 𝐶 = 𝐶< + 𝐶:. Disse parametre bliver 
anvendt til at vise producer- og consumer surplus. 
 

 
269 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics, s. 446 
270 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics, s. 440 
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Under fuldkommen konkurrence er consumer surplus 𝐶𝑆 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐷. Producer surplus er 
𝑃𝑆 = 𝐶 + 𝐸. Den total velfærd er derfor: 𝑇𝑉 = 𝐶𝑆 + 𝑃𝑆 271, som kan omskrives til: 
 

𝑇𝑉 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐷 + 𝐶 + 𝐸	
 
I ovenstående tilfælde foreligger intet deadweight loss. Under monopol er consumer surplus A 
og producer surplus 𝐵 + 𝐶.  Det ses, at der i dette tilfælde er sket en overførsel af B fra 
consumer surplus til producer surplus. Den totale velfærd er nu:  
 

𝑇𝑉 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 
 
Der er her opstået et deadweight loss på 𝐷 + 𝐸. Dette er derfor et mål på hvor inefficient 
markedet er under monopol, da deadweight loss viser en inefficient allokering af ressourcer. 
Den maksimale allokative efficiens kan opnås, når prisen er lig med marginal cost.272 Det kan 
ses, at når prisen er lig med MC under fuldkommen konkurrence, er den totale velfærd mak-
simeret. Når monopolisten maksimerer sin profit under tilstanden, 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶, ender prisen 
med at være højere end prisen under fuldkommen konkurrence. Dette giver et samlet tab på 
den totale velfærd og er inefficient i forbindelse med ressourceallokering. 
 
Desuden er der således ingen årsag til at monopolisten effektiviserer dennes produktion, da der 
ikke er konkurrenter på markedet. Dette forhold er hvad der benævnes productive efficiency. 
En monopolvirksomhed har en højere omkostning i produktionen i dette forhold i modsætning 
til hvis der forelå konkurrence på markedet. Årsagen til dette er bl.a., at monopolisten ikke 
vælger at anvende den bedst mulige teknologi til produktionen,273 da der ikke foreligger til-
strækkeligt incitament til det. Dette er et resultat af den markedsmagt, som et monopol be-
sidder.274 Monopolvirksomheden vil derudover være dynamisk inefficient, som betyder, at der 
ikke vil være noget incitament til at innovere monopolistens produkter.275  Resultatet af et 
monopol er derfor, at den mindsker den totale velfærd og monopolvirksomheden således selv 
som konsekvens heraf er inefficient.  

 
271 Metoden til at beregne producer- og consumer surplus samt den totale velfærd gøres med baggrund i Baldwin og Wy-
ploz, The Economics of European Integration, s. 106 
272 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization s. 27 
273 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 28 
274 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 8 
275 Cabral Luis M. B, Introduction to Industrial Organization, s. 28 
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Disse efficiensbetragtninger er årsagen til at kartelaftaler ikke er til at foretrække. Under kar-
tellets levetid vil kartellet operere under de ovenstående vilkår, som således er fundet til at 
være skadelige for samfundsøkonomien. Med det forhold betyder det dog næppe, at monopol-
virksomheder er ulovlige. Det er ingenlunde ualmindeligt, at der findes industrier, hvor mar-
kedet udgør et naturligt monopol, som eksempelvis i forsyningssektoren. Et kartel er dog en 
sammenslutning af konkurrenter, som begrænser konkurrencen. Det samme kan ikke siges om 
naturligt fremkomne monopolvirksomheder. 
 
Når et kartel bliver opdaget og deltagerne som konsekvens heraf bliver tildelt en bøde, skal 
disse virksomheder opløse deres kartel. Ved opløsningen af kartellet går virksomhederne tilbage 
til at konkurrere, hvorfor deadweight loss bliver elimineret hvilket resulterer i en afslutning på 
de harmfulde effekter for samfundet. Såfremt virksomhederne kan gentage karteladfærd grun-
det manglende afskrækkelse, som det er tilfældet grundet muligheden for bødefritagelse, vil 
disse samfundsøkonomiske effekter være vedvarende. Således vil det gælde, at selvom Kom-
missionen sanktionerer kartellet, vil dette ikke have en positiv effekt i samfundsøkonomien, da 
virksomheden kan oprette et nyt kartel. Deadweight loss og den mindskede consumer surplus 
bliver herved bevaret, da virksomhederne kan oprette kartellet igen og forsætte med at udøve 
den samfundsskadelige adfærd i industrien. 
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3.7 Økonomisk delkonklusion 
Formålet med nærværende kapitel har været at undersøge de faktorer, som faciliterer kartel-
dannelse, og den påvirkning bøder samt muligheden for leniency har på kartelstabiliteten. 
 
I forhold til de faktorer, som faciliterer karteller, blev det konstateret at nogle forhold på et 
givent marked kan være med til at facilitere et kartel i højere grad end andre markeder. Færre 
virksomheder, høje adgangsbarriere, produkthomogenitet og symmetri er alle faktorer, som 
kan facilitere oprettelsen af karteller. Det er fundet, at markedsformen, oligopol, faciliterer 
kartelvirksomhed i højest grad. Virksomheder, som konkurrerer på et oligopolistisk marked, 
står derfor over for disse kartelfaciliterende faktorer. En virksomhed, der gentager kartelad-
færd, vil derfor være mere tilbøjelig til dette, såfremt denne opererer inden for et oligopolistisk 
marked. 
 
Med henblik på oprettelsen af et kartel og den videre opretholdelse af samarbejdet, viser det 
sig problematisk, da karteldeltagerne har incitament til at afvige fra aftalen. Dette blev illu-
streret med med et one shot spil. Det har vist sig, at karteldeltagerne kan opnå en pareto 
optimal tilstand, såfremt de ikke afviger fra kartellet, men i stedet følger aftalen. Såfremt 
spillet derimod bliver gentaget på ubestemt tid med en kombination af en grim-strategi, har 
karteldeltagerne mulighed for at opnå den pareto optimale tilstand, nemlig at følge kartelafta-
len. Incitamentbetingelsen illustrerer hvad det krævede før et kartel kan operere stabilt, hvor-
ved det kræver at kartelprofitten skal være højere end profitten ved at afvige. 
 
Når muligheden for bøderne bliver introduceret, påvirker det stabiliteten, da kravet til diskon-
teringsfaktoren for den enkelte virksomhed stiger. Det blev i denne behandling spilteoretisk 
illustreret, at der med et bødeniveau på 10% af omsætningen, stadigvæk foreligger incitament 
for virksomhederne til at oprette karteller. Bødeniveauet på 10% af virksomhedens omsætning 
er derfor ikke afskrækkende nok.  
 
For at analysere leniency-ordningens påvirkning på stabiliteten blev analysen opdelt i to dele. 
Analysen blev som det første foretaget på muligheden for at opnå bødefritagelse og dernæst 
muligheden for bødenedsættelse. Hvad angår bødenedsættelsen blev det behandlet med ud-
gangspunkt i efter Kommissionens efterforskning var påbegyndt. Hvad angår bødefritagelsen 
er der som udgangspunkt ikke incitament for virksomheder at anvende leniency, da deltagerne 
ikke vil sætte en stopper for den kartelprofit de genererer. Når ingen af parterne afslører 
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kartellet, vil kartellet forsætte aftalen, da dette er den profitmaksimerende strategi. Når der 
opstår mistillid, eksempelvis grundet ledelsesskift i en deltagers virksomhed, eller der er grund 
til at tro at Kommissionen vil igangsætte en efterforskning af den pågældende industri, eller 
grundet miskommunikation mellem deltagerne, vil dette føre til en afsløring af kartellet gen-
nem leniency.  
 
I den anledning fremgik det af analysen med anvendelse af mixed strategy, at bødestørrelsen 
har en positiv indvirkning på sandsynligheden for at afsløre kartellet. Det blev herudover 
nævnt, at der er potentiale for, at virksomhederne med større sandsynlighed vil afsløre kartel-
let, hvis det maksimale loft, som i dette tilfælde var 10%, bliver fjernet. Når en af kardeltagerne 
søger leniency grundet den opstående mistillid, vil de andre parter også søge leniency, da de 
kan mindske deres forventede omkostninger.  
 
Hvad angår muligheden for bødenedsættelsen efter Kommissionen har påbegyndt sin efter-
forskning, fremgår det, at dette afhænger af reduktionen af bøden. Jo større reduktionen er, 
desto mere tilbøjelige vil karteldeltagerene være for at afsløre kartellet. Reduktionen i bøden 
fører til at kravet til sandsynligheden for at blive erklæret skyldig bliver lavere. En karteldel-
tager vil derfor afsløre kartellet selvom sandsynligheden for at blive erklæret skyldig bliver 
mindre.  
 
Hvad angår virksomheder, som gentager karteladfærd, fremgår det, at disse virksomheder ikke 
bliver afskrækket fra at danne nye karteller efter en given straf. Selvom bødesanktionen og 
muligheden for leniency destabiliserer et kartel, kan virksomheder anvende en strategi hvorved 
leniency benyttes for at udgå den tildelte bøde. Hvis leniency anvendes på denne måde, bliver 
disse virksomheder ikke ramt af den afskrækkende effekt, selvom leniency-ordningen generelt 
har en kartelsvækkende effekt. 
 
Analysen af den samfundsøkonomiske efficiens givet karteladfærd, har vist at consumer surplus 
bliver svækket og at der opstår et deadweight loss. Såfremt sådanne karteller anvender leniency 
for at undgå bøderne og herefter stifter et kartel igen, vil tabet på consumer surplus og eksi-
stensen af et deadweight loss, aldrig blive elimineret fra industrien. Kommissionens ønske om 
effektiv konkurrence kan derfor ikke opretholdes. 
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KAPITEL 4 

DEN INTERDISCIPLINÆRE ANALYSE 
 
 

4.1 Introduktion 
Den juridiske- og økonomiske analyse viste, at leniency-ordningen kunne udnyttes og at bøde-
niveauet ikke var tilstrækkeligt. Derudover blev det vist, at karteller har en harmfuld effekt 
på samfundsøkonomien. Dette leder videre til en behandling af hvorledes disse bøde- og leni-
ency-regler kan optimeres med henblik på at styrke den afskrækkende effekt og dermed be-
grænse de harmfulde effekter på samfundsøkonomien. I forhold til hvorledes bødereglerne kan 
optimeres, vil det yderligere undersøges hvordan Kommissionen behandler sager vedrørende 
gentagelsestilfælde. I forhold til leniency-ordningens udnyttelse vil der ligeledes foretages en 
vurdering af Kommissionens behandling af gentagelsestilfælde og herunder hvorledes denne 
ordning kan optimeres.  
      
Ved analysen af den samfundsøkonomiske efficiens blev der taget udgangspunkt i deadweight 
loss, producer og consumer surplus. Der er blandt økonomer ikke forskel på en enheds stigning 
i producer- eller consumer surplus. Denne stigning i enten producer- eller consumer surplus 
betragtes som at have den samme værdi.276 Kommissionen har dog ikke den samme holdning, 
da den vægter consumer surplus som værende vigtigere end producer surplus.277 I TEUF frem-
går det af artikel 101, stk. 3, at der er et krav til at forbrugerne får en rimelig andel af fordelene 
ved økonomisk efficiens.278 Det er yderligere af den tidligere EU-Kommissionær, Mario Monto, 
slået fast at consumer surplus er grundstenen i konkurrencepolitikken og at formålet med 
denne politik er at beskyttelse forbrugerne.279 Consumer surplus bliver derfor vægtet højere 
end princippet om deadweight loss280 og dermed også producer surplus. Dog, hvis det ses på 
figur 8 i den økonomiske analyse, fremgår det at en maksimering af consumer surplus, dvs. 
consumer surplus på 𝐶𝑆 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐷, også eliminerer deadweight loss, eftersom producer sur-
plus bliver 𝑃𝑆 = 𝐶 + 𝐸. Den totale velfærd bliver dermed også maksimeret, da 𝑇𝑉 = 𝐴 + 𝐵 +
𝐷 + 𝐶 + 𝐸.  

 
276 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 24 
277 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 24 
278 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 24 
279 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 24 
280 Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applications and Measurements, s. 24 
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Det kan heraf udledes at en maksimering af consumer surplus også fører til en maksimering af 
den totale velfærd. Derudover vil den frie konkurrence, hvorved der konkurreres om både 
markedsandele og forbrugere, være at fortrække. Sådan en konkurrence vil gavne forbrugerne 
med bedre innovative varer og lave priser. Når Kommissionen skal udforme ændringer til bøde- 
og leniency-reglerne, skal det derfor være med henblik på at øge den frie konkurrence og 
consumer surplus. 
 
4.2. Retspolitik 
Nærværende interdisciplinære del vil som nævnt ovenfor tage udgangspunkt i de to foregående 
analyser, hvilket vil danne grundlag for den kommende retspolitiske analyse. Det kan af den 
juridiske del af afhandlingen udledes, at der foreligger sanktioneringsregler, der ikke tilskriver 
sit formål i tilstrækkelig grad. Af den økonomiske del fremgår det, at de økonomiske implika-
tioner af det svækkede sanktionshensyn medfører inefficiens i forhold til samfundsvelfærden, 
da virksomheder vil have tilstrækkeligt incitament til at indgå i kartelvirksomhed. Den effici-
ente tilstand er i den økonomiske analyse fundet til at være den tilstand, hvor der ikke længere 
er incitament for virksomheder til at indgå i et kartel. Dermed skal det med udgangspunkt i 
en retspolitisk analyse undersøges, hvorledes man kan ændre reglerne for bødesanktionering 
med henblik på at tilnærme sig den efficiente retstilstand og dermed beskytte Kommissionens 
sanktionshensyn om en afskrækkende virkning.  
For at kunne komme frem til hvordan gældende ret bør være, er det essentielt at tage ud-
gangspunkt i formålet med regulering.281  
  

4.2 EU-Kommissionens behandling af bødereglerne ved gentagen kartelad-
færd  
Det ses af sagerne forneden at muligheden for at sætte bøden op med 100% ikke bliver anvendt 
på konsekvent basis. I stedet ses det, at der generelt blot foreligger bødeforhøjelse på 50-60%, 
når der sker gentagne overtrædelser af TEUF, art. 101, stk. 1.282 I tabellen forneden fremgår 
det hvor meget bøderne i praksis forhøjes ved gentagen konkurrencebegrænsende karteladfærd: 

 
281 Ross, Alf, Om Ret og Retfærdighed, s. 417. 
282 Barbier og Winckler, Legal Issues Regarding Fines Imposed in EU Competition Proceedings, s. 336 
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Figur 9: Tabel over bødeforhøjelsen givet antallet af gentagelser Kilde: Barbier og Winckler, Legal Issues Regar-
ding Fines Imposed in EU Competition Proceedings, s. 336 

 
Det fremgår af figur 9 foroven, at man ved første eller to tidligere lignende sager får en bøde-
forhøjelse på henholdsvis 50% og 60%. Ved tre eller fire lignende sager forhøjes bøden med 
henholdsvis 90% og 100%. Bødeforhøjelsen ses først at komme op på de 100% efter 4. genta-
gelsestilfælde. Denne forhøjelse skete i Calciumcarbid-beslutningen, som blev behandlet i den 
juridiske analyse i afsnit 2.4.2.4. Bøden blev forhøjet, da Akzo Nobel havde gentaget adfærden 
i fire andre sager. 
 
Den økonomiske analyse viste, at den maksimale bøde på 10% ikke var tilstrækkelig. Hvis 
bødeforhøjelserne derudover ikke bliver forhøjet på tilstrækkelig vis, vil bøderne ikke have den 
afskrækkende effekt, som de kunne have haft. Som det fremgår i figur 9 foroven, ser man dog 
ikke de høje stigninger, som der blev redegjort for. Dette taler for, at der stadigvæk ikke er en 
tilstrækkelig afskrækkende effekt.   
 
Det er af den juridiske analyse udledt i afsnit 2.4.3., at Kommissionen i retspraksis anvender 
retningslinjerne nøje metodisk i forbindelse med vurderingen af overtrædelsens grovhed, art. 
mm., hvorfor det er opsigtsvækkende, at det på baggrund af ovenstående ikke viser sig at være 
tilfældet med hensyn til bødeforhøjelsesværdien. Det står af retningslinjerne klart, at bøden 
skal forhøjes med 100% for hvert overtrædelsestilfælde, men dette følger Kommissionen altså 
ikke i praksis. Såfremt Kommissionen afviger fra dens retningslinjer, vil kartelvirksomhederne 
ikke blive afskrækket på fornødent vis. I medfør af ovestående illustration af retspraksis på 
området står det således klart, at hvert af overtrædelsestilfældene medførte en bødeforhøjelse 
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på under 100%. Kun Akzo blev pålagt en bødeforhøjelse på 100%, men det er i den forbindelse 
relevant at nævne det forhold, at Akzo tidligere var idømt sanktioner for tre overtrædelsestil-
fælde.   
 
For at en bøde har afskrækkende effekt i EU-retligt henseende skal bøderne ikke blot straffe 
tidligere adfærd, men bøden skal have sådant niveau, at den afskrækker virksomheden i at 
indgå sådan en aktivitet i fremtiden.283 Igennem årene har der været en stigende tendens i 
bødeniveauet, som vist forneden:
  

 
Figur 10: Tabel og graf over bøderne i perioden 1990-2019. ++2015-2019++ indikerer den sidste ændring d. 27. 
Sep 2019. Kilde: https://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf. 

 
Det ses at bøderne er steget drastisk igennem årene, hvor det største spring har været fra 
perioden mellem 1995-1999 til 2000-2004, og herefter igen i 2005-2009. De tildelte bøder er 
steget fra ca. 500 millioner euro i peroden 1990-1994 til ca. 8 milliarder euro i en periode på 
ca. 10 år. Den afskrækkende effekt kan potentielt have været højere i 2000-2019 end den har 
været før år 2000. Det er dog ud fra dette ikke til at vide om Kommissionen har været mere 
tilbøjelig til at give højere bøder. Forneden er antallet af sager gennem årene angivet: 
 

 
283 Pressemeddelelse IP/06/857: Competition: Commission revises Guidelines for setting fines in antitrust cases 
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Figur 11: Tabel og graf over antal afgørelse i perioden 1990-2019. ++2015-2019++ indikerer den sidste ændring 
d. 27. Sep 2019. Kilde: https://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf. 
 
Det ses at antallet af sager også er steget gennem årene, hvorfor tendensen kan forklare de 
højere bøder. I denne omstændighed kan størrelsen af bøden pr. sag passende illustreres. Dette 
giver dog heller ikke et klart billede, da bøderne pr. sag afhænger af de konkrete omstændig-
heder som måtte have været gældende. Gennemsnittet for bøderne er angivet forneden: 
 

 
Figur 12:  Tabel og graf over den gennemsnitlige bøde pr. kartelsag i perioden 1990-2019. ++2015-2019++ 
indikerer den sidste ændring d. 27. Sep 2019. Kilde: Konstrueret på baggrund af figur 10 og 11 

 
Som nævnt ses en stigning i bødeniveauet, men hvorvidt denne stigning i bøderne har haft en 
afskrækkende effekt, er vanskeligt at vurdere. Det ses dog i den økonomiske analyse, at det 
maksimale bødeniveau på 10% ikke er tilstrækkeligt. I den retning kan det fra stigningen i 
antallet af sag overvejende konstateres, at dette er et tegn på at bøderne ikke har været 
tilstrækkeligt afskrækkende. På den anden side set, kan det være et tegn på en effektivisering 
af Kommissionens efterforskning, da antallet af sager er steget. Faktisk stiger antallet af sager 
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efter leniency-ordningens implementering, hvilket muligvis kan forklare de høje antal sager. I 
et studie foretaget på 64 karteller i en periode fra 1975-2009, fremgår det at Kommissionen 
har haft en tendens til at tildele højere bøder.284 Yderligere fremgår det, at de tildelte bøder er 
lave i forhold til den profit karteldeltagerne har opnået.285 Dette illustrerer, at selvom bødeni-
veaet er steget, har denne stigning ikke været høj nok.  
Gentagen karteladfærd kan for nogle virksomheder vise sig at være profitabelt, hvilket støttes 
af Barennes & Wolf, hvor det fremgår at antallet af recidivister er steget med over 40% i 
perioden 2006-2011.286 Derudover er disse recidivister muligvis aktører på et marked, som er 
kartelfaciliterende,287 da de har været i stand til at stifte kartel igen. Givet at antallet af 
recidivister er steget med over 40%, kan der stilles spørgsmålstegn ved om hvorvidt bødeni-
veauet er tilstrækkeligt i forbindelse med at afskrække disse virksomheder fra at indgå i kar-
telvirksomhed. Dette fører videre til en behandling af hvorledes bødeniveauet kan ændres så-
ledes, at virksomheder, som udøver kartelvirksomhed, ikke har incitament til at overtræde 
EU-konkurrenceretten. 
 

4.2.1 Ændring af bødereglerne 
For at tage et skridt tilbage, kan det altså siges, at virksomhederne med den nuværende lov-
givning ikke har incitament til at følge den. Det kan udledes af den økonomiske analyse at 
bøderne har en svækkende effekt på karteller, men som det fremgår af ovenstående er bødeni-
veauet ikke afskrækkende nok. Der vil således i det følgende blive fremsat mulige tiltag til 
ændring af bødereglerne. 
 

4.2.1.1 Forslag nr. 1: Forhøjet bøde 
På samme måde som incitamentsbetingelsen illustrerede hvad der skulle til for at parterne 
ikke ville afvige, kunne der på samme måde konstrueres en model for bødeniveauet, så kartellet 
ikke ville etablere et til at starte med. Venstre side af betingelsen forneden relaterer sig til 
profitten samt den fremtidige profit ved at være i kartellet: 
 

𝜋$9 + 𝛿𝑉$9 − 𝜇𝐹 ≥ 𝜋$; + 𝛿𝑉$
C − 𝑑𝑓 

 

 
284 Comb & Monnier, Fines Against Hard Core Cartels in Europe: The Myth of Overenforcement, s. 267 
285 Comb & Monnier, Fines Against Hard Core Cartels in Europe: The Myth of Overenforcement, s. 267 
286 Barennes & Wolf, Cartel Recidivism in the Mirror of EU Case Law, s. 423 
287 Barennes & Wolf, Cartel Recidivism in the Mirror of EU Case Law, s. 423 
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Højre siden af betingelsen er ikke relevant i dette tilfælde, da det omhandler profitten ved at 
afvige. Venstre side af betingelsen kan omskrives, så den har formen: 

	
𝜋9

𝑖 ×
1

1 − 𝛿 − 	𝜇𝐹 

 
Den illustrerer profitten for hver karteldeltager, i, i en uendelig periode fratrukket den forven-
tede bøde. Hvis det antages at kartellet er opdaget, så gælder at 𝜇 = 1, og det først er efter-

følgende, at Kommissionen sætter bødeniveauet, så vil udtrykket være 6
7

$
× <
<QR

− 	𝐹. 

 

Hvis kartelprofitten skal gå i nul, skal det gælde at  6
7

$
× <
<QR

− 	𝐹 = 0. Det betyder at bøden 

skal være lig kartelprofitten, således at: 
 

𝜋9

𝑖 ×
1

1 − 𝛿 = 𝐹 

 
Bøden kan her sættes på et niveau som er højere end hele kartelprofitten. Dette kan gøres ved 
at sætte en bøde F*, som er højere end F. Dette ses forneden: 
 

𝐹∗ > 𝐹 =
𝜋9

𝑖 ×
1

1 − 𝛿 

 
Bøden er på baggrund af ovenstående udledning højere end kartelprofitten.  
 
Når Kommissionen i den anledning har opdaget kartellet og skal gå videre med sagen, skal 
denne sætte en bøde F*, som er højere end kartelprofitten. Der vil i den henseende kunne 
tænkes, at der vil opstå tilfælde hvor den samlede bøde overstiger loftet på 10% af virksom-
hedens omsætning som reguleret i Rådets forordning nr. 1/2003, artikel 23. For nogle sager vil 
det derfor være relevant at kunne sætte en bøde, som er højere end dette loft. Såfremt bøde-
straffen skal have en afskrækkende effekt, er det muligvis nødvendigt at fjerne loftet på 10%. 
Derudover vil der ved implementeringen af denne bøde kunne gælde at reglerne vedrørende 
varighed og kartellets grovhed overflødiggøres, da man lige meget hvad sætter en bøde, som 
er højere end hele kartelprofitten. Hvis der skal være hjemmel til at kunne anvende denne 
ændring kræver det, at denne bøde bliver implementeret, evt. ved en ændring af Rådets for-
ordning nr. 1/2003. Da bøden F* blev defineret til at være højere end kartelprofitten, kan der 
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opstå en diskussion mht. til hvor meget højere bøden skal være end kartelprofitten. En vurde-
ring af dette kan muligvis bero på inddragelsen af kartellets grovhed og varighed, hvorved 
disse regler ikke bliver overflødiggjort. Det generelle princip om proportionalitet skal dog over-
holdes, hvor bøden derfor ikke skal være højere end nødvendig. Hvor meget højere bøden skal 
være, må derfor bero på en konkret vurdering i forhold til kartellets grovhed og varighed. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående vil kartelvirksomheden miste hele kartelprofitten. En ny 
bøde, F*, vil i den sammenhæng skabe en øget usikkerhed for virksomheden. Øget usikkerhed 
skal derfor kompenseres, hvilket vil udmønte sig i en højere profit. Virksomheden kan øge 
profitten ved at hæve prisen yderligere, hvilket dog vil have de konsekvenser at dette vil føre 
til en øget sandsynlighed for at blive opdaget af Kommissionen. Virksomheden står derfor 
overfor en situation hvor den øgede usikkerhed ikke nemt kan kompenseres og virksomheden 
vil derfor ikke have incitament til at oprette kartellet. Dette forslag til reguleringen imøde-
kommer derfor målet om en afskrækkende effekt. Givet Kommissionens synspunkt i forbindelse 
med bødeforhøjelse kan det heraf siges at være en positiv omstændighed for Kommissionen.  
 
Implementeringen af denne bøde kan dog føre til utilsigtede problemer. Såfremt et kartel bliver 
straffet under denne bøde F*, er der en risiko for at deltagerne ikke har ressourcer til at betale 
bøden. Virksomhederne vil derfor ende i konkurs. Dette vil svække konkurrencen på markedet, 
da der nu er færre virksomheder, og det kan reducere consumer surplus. Hvis det antages at 
alle virksomheder på det pågældende marked indgår i et kartel, dvs. hvis der eksempelvis kun 
er 2 virksomheder, som antaget i den økonomiske analyse, og den ene af dem går konkurs, vil 
der kun være én virksomhed tilbage på markedet. Denne bøde kan derfor tænkes at være for 
høj. Når en virksomhed derudover får tildelt bøden, er det ikke sikkert at denne bliver af-
skrækket, eftersom medarbejderne ikke personligt sanktioneres. Dette ledere videre til hvorvidt 
sanktioneringen ellers kan konstrueres. 
 

4.2.1.2. Forslag nr. 2: Bøde og Fængselsstraf 
Hvis sanktioneringen skal være en kombination mellem bøde og fængselsstraf, er det optimalt 
at implementere en bøde som er lig kartelprofitten og derefter en fængselsstraf.288 En 

 
288 Polinsky og Shavell The Optimal Use of Fines and Imprisonment, s. 95. Polinsky og Shavell anvender dog ikke deres 
resultater på virksomheder, men behandler udelukkende bøder til individer. Bøden og fængselsstraffen har begge derfor kun 
en påvirkning på den fysiske person. I nærværende afhandling antages det, at bøden tildeles virksomheden og fængselsstraf-
fen til den ledende fysiske person. Personen bliver derfor kun direkte ramt af fængselsstraffen, men det lægges til grund, at 
virksomhedens tildelte bøde har en indirekte effekt på personen. 
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bødesanktionering har som udgangspunkt ingen omkostninger for samfundet og derfor skal 
den anvendes til det fulde potentiale. Efter bøden skal fængselsstraffen anvendes.289 Med mu-
ligheden for fængselsstraf går det personligt udover vedkommende og muligheden for at skjule 
sig bag den begrænsede hæftelse, som et selskab besidder, er heller ikke mulig.   
 
Uanset fængselsstraffens længde må der herudover implementeres en regel som gør det umuligt 
for vedkommende at blive ansat med en ledende rolle i virksomheden, for en vis periode. Det 
synes at være relevant så vedkommende ikke kan genansættes i samme position i samme eller 
en anden virksomhed. Hvis dette var muligt, vil fængselsstraffen ikke have en langsigtet kon-
sekvens. 
 
En fængselsstraf vil være en betydelig tyngende foranstaltning for individet, som har ansvaret 
for virksomheden. Uanset fængselsstraffens længde, vil vedkommende være mere afskrækket 
end, hvis det kun var virksomheden, som fik en bøde. En bøde til virksomheden, som kun 
udgør en relativ kortsigtet økonomisk foranstaltning, vil en fængselsstraf have betydning for 
vedkommendes fremtid. Dennes personlige omdømme, og muligheden for at kunne søge nyt 
job vil vanskeliggøres. En ledende medarbejder, som udover fængselsstraffen ligeledes har med-
ført den tidligere virksomhed omkostninger i form af bøder, vil næppe siges at kunne udgøre 
en attraktiv kandidat til ansættelse i en ny virksomhed. Dette tiltag vil derfor vurderes til at 
udgøre en mere vidtgående afskrækkelse. 
 
Spørgsmålet er nu hvornår den ledende medarbejder skal fængselsstraffes. Til dette spørgsmål 
kan grovheden og varigheden passende iagttages. Det kan heraf siges, at det er virksomheder, 
der har haft en vis grovhed og varighed, som kan resultere i fængsling af ansatte. Hvorvidt der 
skal gives en fængselsstraf, er derfor afhængig af grovheden og varigheden. 
 

4.2.2 Opsamling af forslagene 
Forslag nr. 1 gav anledning til overvejelser angående virksomheders potentielle konkurs, hvor-
for implementeringen af denne vil føre til nye utilsigtede problemer. I forhold til forslag 1, om 
forhøjet bøde vil F* have den negative effekt, at virksomheder kan blive ramt af konkurs og 
derved skade consumer surplus. Forslag nr. 2 synes at udgøre den konstruktion, som volder 
færrest problemer, og på baggrund af Polinsky og Shavell giver den optimale bøde. Virksom-
heder, som har gentaget karteladfærd, vil nu også blive afskrækket, da det altså nu er muligt 

 
289 Polinsky og Shavell The Optimal Use of Fines and Imprisonment, s. 9 
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at ifalde en fængselsstraf med langsigtede økonomiske foranstaltninger til den ledende medar-
bejder. Derudover for at have en mere afskrækkende effekt over for recidivister, så viser ana-
lysen tilmed at Kommissionen bør anvende muligheden for bødeforhøjelse til den fulde række-
vidde. 
 

4.3 EU-Kommissionens behandling af leniency ved gentagen karteladfærd 
Det fremgår af Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager 
(2006/C 298/11)290 at, den som ikke kun kunne få bødefritagelse efter afsnit II, kan være 
berettiget til en nedsættelse af bøder, jf. pkt. 23. Det fremgår af pkt. 26, at:291 
 

- Den første virksomhed tildeles en reduktion på 30-50% 
- Den anden virksomhed tildeles en reduktion på 20-30% 
- De efterfølgende virksomheder får en reduktion på indtil 20% 

 
Det ses dog at Kommissionen ikke overholder disse tærskler i praksis. Det ses at Kommissionen 
tildeler reduktioner op til mellem 76-80%, til den første virksomhed. Anden og tredje virksom-
hed, som søger leneincy, får en nedsættelse på omkring 58 og 44%.292 Dette er en del højere 
end hvad leneincy-ordningen regulerer. Denne høje reduktion, som går udover det i pkt. 26 
angivne tærskler, vil kun øge sandsynligheden for virksomhedernes anvendelse af leniency,293 
hvilket også blev illustreret i den økonomiske analyse. Udover dette har de virksomheder som 
har gentaget karteladfærd fået en højere reduktion ved anvendelsen af leniency.294 Marvão 
forklarer dette med at virksomhedens tidligere erfaring har resulteret i, at disse virksomheder 
er hurtigere til at få søgt om leneincy og derved få en større reduktion. Derudover bliver det 
nævnt, at disse virksomheder samler mere information som tilføjer merværdi til efterforsknin-
gen.295 Virksomhederne kan derfor udnytte leniency efterhånden som deres erfaring stiger. 
 
Virksomheder som Akzo og Degussa, som blev behandlet i den juridiske analyse, har altså på 
skift fået anvendt leniency og modtaget immunitet. Hvorvidt om sådan en strategi har været 

 
290 2006 LN. 
291 Kravet om ”merværdi” skal opfyldes før reduktionen kan finde sted. Begrebet betegner i hvor grad bevismaterialet styr-
ker muligheden for at bevise kartellet eksistens, jf. Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kar-
telsager (2006/C 298/11), pkt. 25. 
292 Marvão, The EU Leniency Programme and Recidivism, s. 14 
293 Marvão, The EU Leniency Programme and Recidivism, s. 14 
294 Marvão, The EU Leniency Programme and Recidivism, s. 16 
295 Marvão, The EU Leniency Programme and Recidivism, s. 16 f. 
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anvendt kan være svært at bevise. Disse sager har dog åbnet op for muligheden, hvorved sådan 
en strategi kan anvendes, da virksomheder, som gentager karteladfærd også kan opnå fuld 
immunitet eller en reduktion. Spørgsmålet er derfor om der skal nægtes adgangen til leniency 
for virksomheder, som gentager karteladfærd.  
 

4.3.1 Forslag til ændringen af leniency-reglerne 
Det blev i afsnittet om Kommissionens behandling af bødereglerne vist at antallet af dømte 
karteller steg efter leniency-ordningens introduktion. Denne tilvækst i antallet dømte karteller 
er muligvis grundet leniency. Det er dog utilstrækkeligt på baggrund af disse data at konklu-
dere, at leniency-ordningen har været tilstrækkeligt effektiv. Det er derudover usikkert om en 
virksomhed er blevet afskrækket grundet leniency, da man ikke kan måle dem, som ikke bliver 
opdaget, men derimod kun kan måle de virksomheder, som bliver opdaget.296 På baggrund af 
Kommissionens behandling af leniency ansøgere, som har udvist gentagen karteladfærd, er det 
relevant at behandle hvorledes leniency-ordningen kan ændres.  
 

4.3.1.1 Forslag nr. 1: Nægte immunitet og reduktioner til recidivister. 
Et forslag til ændringen af leniency ordningen vil være, at virksomheder, der er blevet straffet 
for karteldannelse i en tidligere sag, og i den forbindelse tildelt enten immunitet eller bødened-
sættelse, ikke kan søge om leniency og få fuld immunitet eller bødenedsættelse igen. 
Dette må siges at udgøre som et forslag, som eliminerer recidivister, som ønsker at søge leni-
ency. Virksomheder som gentagende gange har stiftet kartel og søgt om leniency vil derfor nu 
i stedet blive straffet og blive nægtet adgang til leniency. Det må heraf siges, at det med sådan 
en ændring, ikke er muligt for en virksomhed, systematisk at anvende leniency og undgå bøden. 
 
Som udgangspunkt er det en positiv omstændighed, at dette forslag er mere afskrækkende for 
recidivister. På den anden side, hvis der ikke var en mulighed for recidivister at søge leniency 
skulle Kommissionen selv foretage inspektioner af forskellige industrier.297 Herefter skal der på 
egen hånd samles beviser før Kommissionen kan føre en succesfuld sag. Omkostningerne og 
tiden ved dette vil være høje og potentielt overstige de omkostninger der er ved at have en 
leniency-orndning. Ved leniency-ordningen skal virksomheden som søger dette, selv komme 
med de relevante beviser som kan hjælpe efterforskningen for at kunne erklære kartellet 

 
296 Marvão & Spagnolo, What do we know about the Effectiveness of Leniency Policies? A Survey of the Empirical and Ex-
perimental Evidence, s. 61 
297 Kommissionen kan af egen drift påbegynde inspektioner, men med fravær af leniency-ordning ville der skulle bruges flere 
omkostninger på at foretage inspektionerne. 
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skyldigt. Derudover vil det tab Kommissionen får ved at lade en recidivist få immunitet eller 
en reduktion,298 vil blive opvejet af de andre deltagere som står over for en bøde. Jo flere 
virksomheder som er i kartellet, desto flere bøder gives der ud til hver individuel virksomhed. 
Det aspekt, at den ene virksomhed går fri, ses på baggrund af ovenstående ikke til at være et 
problem, da de tildelte bøder vil kunne overstige den givne immunitet eller reduktion. Såfremt 
leniency-ordningen skal opdage så mange virksomheder som overhovedet muligt, er det derfor 
ikke hensigtsmæssigt at nægte adgang for recidivister at anvende ordningen. Resultatet af den 
økonomiske analyse viser, at leniency ordningen vil svække kartelstabiliteten, hvilket er godt 
for Kommissionen. Såfremt det antages at reglen bliver implementeret og det antages at alle 
virksomheder i en kartelsammenslutning er recidivister, ville ingen af dem kunne have mulig-
hed for at søge leniency. Ved at nægte recidivister adgang til denne ordning vil derfor i denne 
sammenhænge styrke kartelstabiliteten.299 Karteldeltagerne vil internt ikke have en uro i for-
hold til om den anden part vil melde kartellet til Kommissionen.300 Dette forslag må derfor 
afvises, da den øger kartelstabiliteten.  
 
Hvis recidivister ikke nægtes adgang til leniency, kan disse virksomheder forsætte med at 
undgå bøderne. Denne problematik må anskues på anden vis. Da leniency-ordningen er stærkt 
tilknyttet bøderne, må leniency ses i sammenhæng med ovenstående anbefalede bøderegler. 
Derudover må leniency ligeledes ses i sammenhæng med den ovenstående mulighed for fæng-
selsstraf. Det blev angivet, at bødereglerne kombineret med fængsling var det bedste udgangs-
punkt. Med disse regler implementeret er straffen højere. Når der søges om immunitet eller en 
reduktion, er det med en vis usikkerhed angående hvorvidt om reglerne hertil bliver opfyldt 
for at kunne opnå immuniteten eller reduktionen. Virksomheden risikerer herved den øgede 
bøde og en fængselsstraf. Hvorvidt denne risiko er for høj, afhænger af hvor risikoavers virk-
somheden er. Virksomheden får således tildelt bøden, men derudover kan de ledende medar-
bejdere risikere fængselsstraf. En recidivist vil derfor være mere afholdende fra at anvende 
strategien, hvor de anvender leniency for at komme uden om en given bøde, da der nu også er 
en mulighed for at vedkommende kan fængselsstraffes. Derudover kan Kommissionen kunne 
føre kontrol over recidivister i en vis periode. Hvis dette er tilfældet, kan antallet af tilfælde, 
hvor der efter endt kartel stiftes et nyt, blive begrænset. 
 

 
298 Med tab, menes de bøder Kommissionen ikke kan kræve af virksomheden, der opnår immunitet eller en reduktion. 
299 Wils, Recidivism in EU Antitrust Enforcement: A Legal and Economic Analysis, s. 20 
300 Denne uro, som opstår, blev vist i den økonomiske analyse ved anvendelsen af mixed strategy-ligevægten. 
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4.3.2 Opsamling af forslag 
Det er ikke nødvendigt at nægte recidivister adgang til leniency, hvis de ovenstående forslag 
til bøde og fængselsstraf implementeres. Derudover bør Kommissionen forsætte med den prak-
sis, hvorved de giver højere reduktioner end leniency-ordningen angiver. Årsagen til dette er, 
at jo større denne reduktion er, jo større incitament er der til at afsløre kartellet, hvilket 
fremgår af den økonomiske analyse.301  
 

4.4 Adfærden efter de forslående bøderegler 
Dette afsnit vil illustrere hvordan de nye forslåede bøderegler har påvirkning på virksomhe-
dernes adfærd. Den økonomiske analyse viser, at det maksimale bødeniveau på 10% af en 
virksomheds omsætning ikke er tilstrækkeligt til at kunne afskrække kartelvirksomhed. Effek-
ten af de nye forslåede bøderegler kan illustreres spilteoretisk. Spillet er opstillet med udgangs-
punkt i de payoff-værdier, der er gældende efter kartellet bliver opdaget og sanktioneret. Stra-
tegierne er angivet for at være kartel og konkurrence. Med det menes, at der sættes en kartel-
pris eller konkurrencepris. Sanktionen er baseret på forslaget om en bøde lig med kartelprofit-
ten, hvor der er risiko for fængsling alt efter varigheden og grovheden af kartellet. Af spillet 
fremgår notationen, c, der udtrykker fængselsstraffen. Denne omkostning vil påvirke payoff-
værdierne negativt udover bøden, F.  
 
Spillet er illustreret forneden:  
 

Virksomhed 1/ Virksomhed 2 Kartel Konkurrence 
Kartel 67

<QR
− 𝐹 − 𝑐; 6

7

<QR
− 𝐹 − 𝑐 67

<QR
− 𝐹 − 𝑐	; 6

_

<QR
 

Konkurrence 6_

<QR
; 6

7

<QR
− 𝐹 − 𝑐 6_

<QR
; 6

_

<QR
 

Figur 13: Spil om hvorvidt virksomhederne vil danne kartel eller forsætte med at konkurrere 

 

Hvis virksomhed 1 vælger kartel, vil virksomhed 2 vælge konkurrence, da 6
_

<QR
> 67

<QR
− 𝐹 − 𝑐. 

Hvis virksomhed 1 vælger konkurrence, vil virksomhed 2 også vælge konkurrence, da  6
_

<QR
>

6_

<QR
− 𝐹 − 𝑐. 

 
301 Det fremgår herfra at jo mere reduceret bøden R er, jo lavere bliver 𝑝�. Jo lavere 𝑝� bliver, jo lavere krav er der for sand-
synligheden for at blive opdaget, før virksomheden ønsker at afsløre kartellet. 
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Det samme gælder hvis virksomhed 2 vælger kartel eller konkurrence. Det ses hermed at Nash 

ligevægten bliver: ` 6
_

<QR
; 6

_

<QR
a. Derudover ses det at konkurrere er den dominerende strategi. 

Det ses herved, at implementeringen af de foreslåede bøderegler giver virksomhederne incita-
ment til at konkurrere i stedet for at stifte kartel. 
 
På baggrund af ovenstående kan det udledes, at consumer surplus ikke bliver reduceret og 
Kommissionen opnår således formålet om den frie konkurrence. I den økonomiske analyse, 
hvor det viste sig at der var incitament til at stifte kartel, er med disse bøderegler nu blevet 
fjernet og situationen har ændret sig, hvorved der nu er incitament til at konkurrere med 
hinanden i stedet. 
 

4.5 Adfærden efter de forslående leniency-regler og udsigten til recidivisme 
Dette afsnit vil illustrere den påvirkning, som de ovenfor behandlede forslag til leniencyregler 
har på virksomhedernes adfærd. Flere kartelvirksomheder vil på baggrund af forslagene have 
stærkere incitament til at ansøge om leniency. Med hensyn til den gentagne karteladfærd, er 
der skabt en øget risiko for virksomhederne for systematisk at anvende leniency-ordningen for 
at undgå bøden. Den nye bøde er højere og der er dertil implementeret en fængselsstraf.  
 
Den økonomiske analyse har slået fast, at når der opstår mistillid blandt parterne, vil det 
resultere i et stag hunt spil, hvorved der opstår to Nash-ligevægte. Karteldeltagerne vil således 
afsløre kartellet eller forsætte samarbejdet med sandsynligheden p og 1-p, som er vist med en 
mixed strategy ligevægt. I det nye udledte spil, skal fængselsstraffen også indgå som en enhed. 
Dette vil igen noteres som, c. Det nye spil hvor fængselsstraffen er implementeret kan illustre-
res forneden: 
 

Virksomhed 1/ Virksomhed 2 Collude Confess 
Collude 67

<QR
; 6

7

<QR
 6_

<QR
− 𝐹 − 𝑐; 6

_

<QR
 

Confess 6_

<QR
; 6

_

<QR
− 𝐹 − 𝑐 6_

<QR
; 6

_

<QR
 

Figur 3: Spil over hvorvidt der er incitament til at afsløre kartellet 
 
Det ses heraf, at der igen er tale om et stag hunt-spil, som i afsnit 3.4.3.1.1. Der opstår nu en 
situation med 2 Nash-ligevægte, hvorfor en mixed strategy skal anvendes til løsning. I denne 
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henseende skal det vurderes hvilken effekt en fængselstraf har på sandsynligheden for at afsløre 
kartellet. 
 

Det forventede payoff, når virksomhed 1 vælger collude er: 𝑝 ⋅ 67

<	QR
+	(1 − 𝑝) ⋅ d 6_

<	QR
− 	𝐹 − 𝑐e. 

 

Det forventede payoff, når virksomhed 1 vælger confess er: 𝑝 ⋅ 6_

<	QR
+	(1	– 	𝑝) ⋅ 6_

<	QR
.  

 
Dette sættes lig hinanden og sandsynligheden p bestemmes: 
 

𝑝 ⋅ 67

<	QR
+	(1	 − 	𝑝) ⋅ d 6_

<	QR
− 	𝑓 − 𝑐e = 𝑝 ⋅ 6_

<	QR
+ (1	– 	𝑝) ⋅ 6_

<	QR
  

 
→ 𝑝 = (𝑐	+	𝑓)(−1	+	R)

−𝑐	−	𝑓	−	67	+	6_	+	𝑐	R	+	𝑓	R  

 
Virksomhed 1 vælger confess med sandsynlighed: 
 

 𝑝 = (E	l	g)(Q<	l	R)
QE	Q	g	Q	67	l	6_	l	E	R	l	g	R

  

 
Virksomheden vil vælge strategien, collude, med sandsynlighed: 
 

 1 − 𝑝 = 67	–	6_

E	l	g	l	67	–	6_	–	E		R	–	g		R
= 𝑝Emn 

 
I den forbindelse er det relevant at vurdere om den forhøjede bøde sammenholdt med en 
fængselsstraf øger sandsynligheden for at afsløre kartellet.  
Dette kan igen vurderes ved at tage den første afledte med hensyn til bøden, f, og værdien af 
fængselsstraf, c: 
 
oC
og
= − p67Q	6_q(Q<	lR)

pE	l	g	l	67	Q	6_	Q	E	R	Q	g	Rq
r > 0, oCstu

og
= p67Q	6_q(Q<	lR)

pE	l	g	l	67	Q6_Q	E	R	Q	g	R	q
r < 0 

 
Det ses, at det stadig gælder, at når bøden, f, stiger, vil sandsynligheden, p, for at afsløre 
kartellet stige. Derudover ses, at når bøden, f, stiger, så vil sandsynligheden, 𝑝Emn, for forsætte 
kartellet falde. 
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Fængselsstraffens effekt på sandsynlighederne udledes forneden: 
 
oC
oE
= − p67Q	6_q(Q<	lR)

pE	l	g	l	67	Q6_Q	E	R	Q	g	R	q
r > 0,  oCstu

oE
= p67Q	6_q(Q<	lR)

pE	l	g	l	67	Q6_Q	E	R	Q	g	R	q
r < 0 

 
Det ses heraf, at når fængselsstraffen medregnes, øger det sandligheden, p, for at afsløre kar-
tellet. Derudover falder sandsynligheden for at forsætte kartelsamarbejdet, når fængselsstraffen 
medregnes. Det kan heraf derfor siges, at en forhøjelse af bøden og implementeringen af fæng-
selsstraffen øger sandsynligheden for at afsløre kartellet.  Når dette er tilfældet, er den af-
skrækkende effekt også øget. 
 
Den økonomiske analyse har påvist, at når Kommissionen har påbegyndt deres efterforskning, 

vil virksomhederne i kartellet afsløre samarbejdet når 𝑝 > 𝑝�, hvor 𝑝�(𝛿, 𝑅, 𝐹) = 6zQ6_l~(<QR)
6zQ6_l�(<QR)

 

og 𝑝 er et udtryk for sandsynligheden for at blive erklæret skyldig. 
 
Såfremt den forhøjede bøde implementeres, vil det derfor have en påvirkning på hvornår kar-
teldeltagerne har incitament til at afsløre kartellet og søge leniency. Ved at øge F i udtrykket 
for 𝑝�, vil dette resultere i et fald i 𝑝�. Hvis der sker et fald i 𝑝�, skal sandsynligheden for at 
erklære kartellet skyldig, være lavere før betingelsen 𝑝 > 𝑝� er gældende. Det ses heraf, at en 
forøgelse af bødeniveauet kan bidrage positivt til leniency-ordningen, da karteldeltagerne vil 
have en større tilbøjelighed til at afsløre kartellet ved et endnu lavere sandsynlighedsniveau 
for at blive erklæret skyldige. Ved at have implementere muligheden for fængsel vil tilbøjelig-
heden være endnu større, da værdien af fængselsstraffen skal tillægges bøden F. Den forhøjede 
bøde samt fængselsstraf resulterer derfor i, at virksomheden vil afsløre kartellet, når sandsyn-
ligheden for at blive erklæret skyldig er endnu lavere. 
 

4.6 Samfundsøkonomisk efficiens af de foreslående regler 
De gældende bøde- og leniencyregler inden for konkurrenceretten mht. gentagende kartelad-
færd resulterede i manglende afskrækkelse. Dette resulterede i at deadweight loss ikke blev 
elimineret, da virksomhederne efter bødestraffen kunne gå tilbage til at stifte kartel igen. 
 
Den ovenfor forslående regel om at have en bøde lig med kartelprofitten og fængselsstraf 
øger den afskrækkende effekt. Ved en implementering af disse regler vil derfor resultere i eli-
minering af deadweight loss og en maksimering af consumer surplus. En eliminering af 
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deadweight loss består i at virksomheder ikke har incitament til at stifte kartel igen efter den 
tildelte bøde og fængselsstraf. Når virksomhederne ikke stifter kartel, er man tilbage til en 
tilstand hvorved de i stedet konkurrerer mod hinanden. Dette er til gavn for forbrugerne, da 
consumer surplus derved bliver forøget. 
En maksimering af consumer surplus vil således føre til en maksimering af den totale velfærd 
og tilmed øge den frie konkurrence på det indre marked.  
 
Det kan dog med den nye implementerede regel ikke afvises, at nogle virksomheder stadig-
væk vil forsøge at tage chancen med karteldannelse. Om dette vil være tilfældet, afhænger af 
den risikoaversitet virksomheden besidder. Virksomheder, som ikke har en aversitet mod ri-
siko vil være tilbøjelige til at påtage risikoen og starte et nyt kartel, selvom de førhen har 
været straffet. Med sådanne virksomheder vil deadweight loss ikke blive totalt elimineret. 
Det fremgår således af tidligere diskussion, at virksomheder med de nye foreslåede regelæn-
dringer ikke vil have incitament til at indgå i karteller, da kartelprofit vil være elimineret in-
klusiv en potentiel fængselsstraf. Det er dog med et mere realistisk syn ikke sikkert at ude-
lukke, at mere risikovillige virksomheder vil forsøge at stifte kartel alligevel, i håbet om ikke 
at blive opdaget af Kommissionen. Uagtet potentielle risikovillige virksomheder vil de fore-
slåede regelændringer dog stadig være det mest optimale valg for Kommissionen. Det vil 
være vanskeligt for Kommissionen fuldstændigt at eliminere kartelstiftelse, men med ud-
gangspunkt i de tidligere analyser og diskussioner vil disse regelændringer være at foretrække 
sammenlignet med de nuværende regler på kartelområdet. 
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4.7 Interdisciplinær delkonklusion 
Den interdisciplinære analyse har haft til formål at undersøge hvorledes bøde- samt leniency-
reglerne inden for kartelvirksomhed bør ændres, med henblik på at sikre samfundsøkonomisk 
efficiens og opretholde sanktionsreglernes hensyn om en afskrækkende effekt 
 
Indledningsvist er det blevet analyseret hvordan Kommissionen i praksis har fastsat bøder, 
med det formål at finde frem til om der er en divergens mellem de retningslinjer, der bør 
anvendes og også resultaterne af Kommissions bødefastsættelse. Det har vist sig, med udgangs-
punkt i analysen, at der er en klar forskel på den bødestørrelse, der bør forekomme på baggrund 
af Kommissionens retningslinjer og den i praksis fastsatte bødestørrelse. Kartelmedlemmer er 
i praksis ikke blevet idømt en ligeså stor bøde af Kommission, som det bør have været tilfældet, 
hvilket mindsker den afskrækkende effekt, som er Kommissions formål med sanktioneringen 
af kartelmedlemmerne.  
 
Med udgangspunkt i den juridiske- og økonomiske analyse, er der i den interdisciplinære del 
forsøgt fremsat en anbefaling til hvordan reglerne for bødefastsættelse for kartelovertrædelser 
og leniency-reglerne bør ændres. Undersøgelsen har ledt til to forslag til ændring af reglerne; 
forhøjet bøde samt bøde og fængselsstraf. Disse forslag er blevet vurderet i sammenhæng med 
Kommissionens sanktionshensyn om en mere afskrækkende effekt. 
 
Det anbefales på baggrund af den interdisciplinære undersøgelse, at man fra lovgivers side bør 
overveje at sætte bøden højere eller lig med kartelprofitten samt give mulighed for fængsels-
straf. Forslaget om en bøde højere end kartelprofitten vil ifølge analysen give anledning til 
utilsigtede problemer. Såfremt man fra lovgivers side går i retning af at implementerer sådan 
en bøde, vil der være en udpræget risiko for at virksomheder kan gå konkurs og dermed skade 
consumer surplus, hvilket ikke vil være i Kommissionens interesse. Med afsæt i Polinskys og 
Shavells teori angående bøder som sanktionsform vil det andet forslag om en bøde lig kartel-
profitten samt mulighed for fængselsstraf være det optimale udgangspunkt, da det af analysen 
kan konstateres, at sådan en ændring vil svække virksomheders incitament til at danne kar-
teller. Det blev spilteoretisk vist, at en bøde lig kartelprofitten og mulighed for fængsel resul-
terede i at parterne hellere ville konkurrere med hinanden end at danne karteller. Hvad angår 
adgangen til leniency, blev det med en mixed strategy, illustrereret, at sandsynligheden for at 
afsløre kartellet ville stige yderligere, hvis bøden blev hævet til et niveau lig med kartelprofit-
ten samt fængselsstraffen blev introduceret. Derudover fremgik det, at virksomhederne, efter 
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en påbegyndt efterforskning fra Kommissionens side, ville afsløre kartellet, selvom der var en 
endnu lavere sandsynlighed for at blive erklæret skyldig. Det ses heraf, at disse forslåede regler 
øger den afskrækkende effekt. Anbefalingen om en bøde kombineret med muligheden for fæng-
selsstraf, vil sikre Kommissionens afskrækkelseshensyn over for recidivister bedst, hvorfor det 
på baggrund af den interdisciplinære del af nærværende afhandling vurderes, at leniency- og 
bødereglerne bør ændres i retning af det andet forslag; bøde- og fængselsstraf. Hvad angår den 
samfundsøkonomiske efficiens efter den forslående regel, må siges at være forbedret. Imple-
menteringen af disse regler vil derfor resultere i eliminering af deadweight loss og en maksime-
ring af consumer surplus. Det kan dog ikke afvises, at nogle virksomheder stadigvæk vil forsøge 
og tage chancen med karteldannelse, da det afhænger af den riskoaversitet virksomheden be-
sidder. 
 
 
 
  



 109 

KAPITEL 5 

KONKLUSION 
 
Med afhandlingen har det været formålet at undersøge Kommissionens sanktionshensyn i for-
hold til kartelvirksomheders anvendelse af leniencyreglerne.  
 
Indledningsvist blev det undersøgt i hvilket omfang kartelvirksomheders anvendelse af leni-
ency, ved gentagende overtrædelser af TEUF, art. 101, stk. 1, stemmer overens med Kommis-
sionens hensyn om bødereglernes afskrækkende virkning. Det kan konkluderes, at hardcore 
karteladfærd som det klare udgangspunkt vil falde under forbudsbestemmelsen, såfremt de 
kumulative betingelser opstillet i stk. 1 er opfyldt; aftalebegrebet, virksomhedsbegrebet, mærk-
barhedskravet og slutteligt til formål eller til følge-betingelsen. På baggrund af dette har Kom-
missionen mulighed for at indlede undersøgelser med henblik på at sanktionere disse typer af 
karteller, og i den forbindelse følger regler på området, som Kommissionen også i praksis tager 
udgangspunkt i.  
 
Ved analyse af retspraksis, Kommissionens beslutninger, heraf Organiske peroxider, Hydrogen-
peroxid samt Carboncarbid, fremgår det, at Kommissionen konsekvent gennemgår retningslin-
jerne nøje metodisk ved fastlæggelsen af bødestørrelsen. Det følger af denne praksis, at Kom-
missionen ved anvendelsen af retningslinjerne, som det klare formål har til hensigt at eksekvere 
i forhold til at opretholde sanktionshensynet om en afskrækkende virkning, hvilket især gør 
sig gældende i forbindelse med gentagelsestilfælde af overtrædelser af forbudsbestemmelsen. 
Dog kan det sluttes af retspraksis, at kartelvirksomheder anvender leniencyregler for at undgå 
straf eller få nedsat bødestørrelsen, hvilket vurderes til at svække sanktionshensynet om den 
afskrækkende virkning. Udover sanktionshensynet er det tilmed vurderet, at divergensen ikke 
kun gælder forholdet mellem sanktionshensynet og konsekvenserne af leniencyreglernes anven-
delse, men det er fundet at disse tilmed strider med det bagvedliggende EU-konkurrenceretlige 
hensyn om beskyttelse af konkurrencen. 
 
For at svare på den juridiske problemformulering, så konkluderes det på baggrund af afhand-
lingens juridiske del, at kartelvirksomheders anvendelse af leniency, ved gentagende overtræ-
delser af TEUF, art. 101, stk. 1, ikke stemmer overens med Kommissionens hensyn om bøde-
reglernes afskrækkende virkning. 
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Hensigten med afhandlingen har tilmed været at undersøge de faktorer, som faciliterer kartel-
dannelse og også at behandle den påvirkning bøder samt muligheden for leniency, har på 
kartelstabiliteten. Det fremgår i den anledning at den gentagende karteladfærd kan udmønte 
sig, når en industri har karakter af få virksomheder, høje adgangsbarriere, produkthomogenitet 
og symmetri. I den anledning vil markedsformen oligopol, udgøre et marked, hvor den gentagne 
karteladfærd kan finde sted. 
 
Hvad angår kartelstabiliteten fremgik det, at bøderne og leniency svækker stabiliteten, men 
ikke nok til at, at disse kartelvirksomheder er afskrækket fra at indgå kartel. Det blev vist 
spilteoretisk, at den maksimale bøde på 10% ikke var afskrækkende nok til at kunne forhindre 
virksomhederne i at danne kartel. Hvad angår leniency-ordningen fremgår det, at når der 
opstår mistillid blandt parterne, opstår der en situation med to Nash-ligevægte, hvorved de 
enten vil forsætte eller afsløre kartellet. Dette ledte videre til behandling af en mixed strategy 
ligevægt, hvoraf det fremgik, at bødens størrelse havde en positiv indvirkning på hvorvidt 
kartelvirksomhederne ville afsløre kartellet eller ej. Når en kartelvirksomhed rent faktisk har 
afsløret kartellet, vil det optimale for de andre kartelvirksomheder ligeledes være at afsløre 
kartelsamarbejdet for at få en reduceret bøde. Hvad angår leniency efter Kommissionen har 
påbegyndt sin efterforskning fremgår det at, reduktionens størrelse har en indvirkning på hvor-
når kartelvirksomheden vil afsløre kartellet. Reduktionen i bøden fører nemlig til at kravet til 
sandsynligheden for at blive erklæret skyldig falder. Kartelvirksomhederne vil derfor have in-
citament til at afsløre kartellet selvom, at sandsynligheden for at blive erklæret skyldig falder. 
Det konkluderes således at leniency har en negativ effekt på kartelstabiliteten.  
 
Kartelvirksomhed fører til deadweight loss og derfor også et reduceret consumer surplus. Når 
kartellet bliver opdaget, kan den enkelte virksomhed dog anvende leniency for at undgå bøden. 
Selvom leniency-ordningen svækker kartelstabiliteten, så resulterer den i at bøderne ikke har 
en afskrækkende virkning. I den anledning ses det at den samfundsøkonomiske efficiens af 
kartelvirksomhed, resulterer i et deadweight loss og en reducering af consumer surplus. Når 
virksomhederne gentager karteladfærd, bliver dette deadweight loss vedvarende og den effek-
tive konkurrence vil ikke eksistere.  
 
For at svare på den økonomiske problemformulering, så konkluderes det, at de faktorer som 
fremmer karteladfærd kan angives til at være et marked med få virksomheder, høje adgangs-
barrierer, produkthomogenitet og symmetri. Påvirkningen af bøder samt muligheden for 
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leniency for virksomheder, som operer under ovenstående faktorer, vil resultere i en svækkelse 
af kartelstabiliteten. Det kan dog ses, at leniency kan udnyttes til karteldeltagernes fordel, 
hvorved gentagen karteladfærd bliver muliggjort. Derfor er der stadig incitament til at oprette 
karteller på trods af den svækkede kartelstabilitet. 
 
På baggrund af ovenstående leder dette videre til hvordan bøderne og leniency kan udformes, 
så sanktionshensynet om en mere afskrækkende effekt bliver opretholdt og den samfundsøko-
nomiske efficiens kan sikres. Det blev i den anledning udformet forslag til hvordan bødereglerne 
og leniency bør være i henhold til problemet med den gentagene karteladfærd. Det fremgår af 
den interdisciplinære del, at den optimale løsning vil være en bøde lig kartelprofitten samt en 
fængselsstraf til den ledende medarbejder. Ved en implementering af dette forslag, fremgik det, 
at virksomhederne hellere ville konkurrere med hinanden end at danne karteller. Derudover 
hvad angår leniency ses det, at en implementering af dette forslag også gavner leniency-ord-
ningen. Det blev udledt, at når virksomhederne skal vælge mellem enten at afsløre kartellet 
eller ej, ville der igen opstå en situation med to Nash-ligevægte. Det blev i den anledning med 
en mixed strategy ligevægt påvist, at sandsynligheden for at afsløre kartellet yderligere bliver 
forøget ved implementering af den nye bøde og muligheden for fængselsstraf. En bøde- og 
fængselsstraf har også en effekt på leniency efter Kommissionen har påbegyndt sin efterforsk-
ning. Heraf fremgår det, at kartelvirksomhederne vil afsløre kartellet ved endnu lavere sand-
synligheder for at blive erklæret skyldig. Det nye ændringsforslag om en bøde lig kartelprofit 
samt fængselsstraf har derfor en mere afskrækkende effekt. Kommissionen bør derfor imple-
mentere disse ændringsforslag. En implementering af disse forslag vil resultere i en eliminering 
af deadweight loss og en maksimering af consumer surplus. Det kan dog på denne baggrund 
ikke afvises, at nogle virksomheder til stadighed ønsker at oprette kartel, da dette afhænger af 
virksomhedens risikovillighed. 
 
For at svare på den interdisciplinære problemformulering, så konkluderes det, at man med 
udgangspunkt i en interdisciplinær tænkning kan ændre bøde- og leniencyreglerne, således at 
Kommissionens sanktionshensyn om den afskrækkende virkning og samfundsøkonomisk effici-
ens bliver opretholdt. Denne ændring består i at implementere en bøde, der er lig med kartel-
profitten samt en fængselsstraf til den ledende medarbejder i kartelvirksomheden. På denne 
måde begrænses incitamentet til gentagen karteladfærd, hvilket opretholder Kommissionens 
sanktionshensyn om en afskrækkende virkning, og dermed sikres den samfundsøkonomiske 
efficiens.  
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