KONKURRENCERET
JANUAR 2017

2016 var de store tals år
Markante afgørelser kendetegnede det forgangne år
2016 vil i konkurrencemæssig henseende blive husket for sager med enorme
beløb.
Der er næppe tvivl om, at Margrethe Vestagers og EU Kommissionens sag mod
Apple har trukket flest overskrifter. Kommissionens synspunkt er som bekendt,
at Apples skatteordning med Irland betød, at Apple betalte for lidt i skat og fik en
uretmæssig fordel herved. Kommissionen forlanger derfor, at Apple skal betale
knapt 100 milliarder kr. restskat. Sagen kan givet følges nogle år endnu.
Apple-sagen og de tilsvarende øvrige skattesager vedrører reglerne om
statsstøtte, der bestemt er vigtige, men dog ikke noget, der er så relevant i
dagligdagen for de fleste virksomheder. Inden for den ”traditionelle” del af
konkurrenceretten var 2016 imidlertid også et markant år.
På europæisk plan kendetegnedes 2016 ved, at Kommissionen slog hårdt ned på
kartelaktiviteter med samlede bøder på i alt ca. 28 milliarder kroner.
Virksomhederne i en af sagerne – det såkaldte lastbilkartel – kunne gå på
sommerferie med vished om, at de i alt fik bøder på samlet ca. 22 milliarder kr.
Sagen indeholdt flere ”rekorder”. For det første var det samlede bødebeløb det
største nogensinde pålagt et kartel. For det andet indeholder sagen den største
kartelbøde til én virksomhed, idet lastbilproducenten Daimler pålagdes at betale
hele 7,5 milliarder kr. for sin deltagelse (sagen indeholdt også Kommissionens
næst-, sjette- og syvendestørste kartelbøde nogensinde). For det tredje
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indeholder sagen også en enorm bødefritagelse. Kommissionen oplyste således,
at lastbilproducenten MAN ville have fået en bøde på 9 milliarder kr., men da det
var MAN, der informerede Kommissionen om kartellet, slap MAN helt for bøde.
Udover at spare 9 milliarder kr. slap MAN også for den kedelige ære af at have
fået den største konkurrencebøde nogensinde. Den bøde vedrører ikke
kartelaktivitet, men misbrug af dominerende stilling og pålagdes computerchipproducenten Intel i 2009. Bøden, der var på knapt 8 milliarder kr., står imidlertid
måske for fald, idet en foreløbig udtalelse fra EU Domstolen i oktober 2016 såede
tvivl om, hvorvidt afgørelsen er korrekt. EU Domstolen afsiger dom herom i 2017.
Sammenlignet med EU-bøderne fremstår danske konkurrencebøder stadig af
noget mere overskuelig karakter. Den største bøde til en virksomhed er fortsat
fra 2014 (10 millioner kr. for deltagelse i kartel), men 2016 blev dog et rekordår i
forhold til en dansk bøde for bindende videresalgspriser, idet dette i en sag fra
november medførte en bøde på over 8 millioner kr. Som nævnt i min sidste
klumme viser det, at højere bøder end tidligere er undervejs i Danmark.
At store bøder ikke kun findes på EU niveau blev senest bekræftet et par dage før
nytår, hvor en finsk bøde på 520 millioner kr. til mejeriet Valio for misbrug af
dominerende stilling blev stadfæstet af den øverste finske retsinstans. Tiden vil
vise, hvor højt derop af det danske bødeniveau kommer.
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