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Så er der øl!
Man må ikke forhindre parallelimport
Den 1. marts 2018 vil det være præcis fem år siden, at der blev indført
fængselsstraf for kartelaktivitet i Danmark. Endnu er der dog ikke nogen, der er
blevet idømt sådan straf, hvilket efter min mening først og fremmest
understreger, at der er ganske få karteller i Danmark.
Derimod er de udeblevne fængselsstraffe ikke ensbetydende med, at
virksomheder og deres ansatte kan tage lettere på relationer med konkurrenter.
Tværtimod. At der ikke findes mange ”klassiske karteller” medfører derimod, at
der fra myndighedernes side er fokus på andre – potentielt ulovlige - relationer
mellem konkurrenter, uanset at de fleste ikke umiddelbart vil betragte dem som
kartelaktiviteter. Det understreger, at både små og store virksomheder
kontinuerligt bør have fokus på, hvilke relationer man har til konkurrenter.
Eksempler på ”faldgruber”, som man som virksomhed og ansat bør passe på (ikke
mindst fordi myndighederne kan indtage det synspunkt, at det skal straffes med
store bøder eller fængsel) er følgende:
Venlighed!
”Venlighed! Skulle der nu være noget galt med venlighed - kræver loven, at man
skal være et dumt svin?” Nej - ikke altid i hvert fald. Det er fortsat lovligt at hjælpe
ældre damer over vejen, men det er rent faktisk ikke altid lovligt at hjælpe sine
konkurrenter.
Selvom meningen kan være god, er det selv for helt små virksomheder ikke lovligt
at sparre med sine konkurrenter om, ”bør jeg indføre et gebyr for …”, eller ”har I
1

gode erfaringer med at give ekstra rabat ved…”. At ”stå sammen mod de store”
og holde sig fra hinandens kunder er heller ikke en opskrift på konkurrenceretlig
succes.
Konsortier
Med årsskiftet 2017/2018 indførtes der ændringer af konkurrenceloven, der
angiveligt skulle gøre det nemmere – ikke mindst for mindre virksomheder – at
tage stilling til, om indgåelse af et konsortium er lovligt eller ej. Derudover skulle
en opdateret konsortievejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen være
på trapperne. Jeg er særdeles skeptisk i forhold til, om der i praksis rent faktisk
bliver (nævneværdig) større klarhed, men mere om det når vejledningen udgives.
Under alle omstændigheder skal både små og store virksomheder være meget
opmærksomme på konkurrencereglerne i forbindelse med indgåelse af
konsortier.
Brancheforeninger
Deltagelse i brancheforeninger kan være særdeles gavnligt for mange
virksomheder, men opmærksomhed på konkurrencereglerne er vigtigt, hvilket
kommer til udtryk især i to henseender. For det første er det enormt vigtigt, at
brancheforeningen selv er opmærksom på konkurrencereglerne, herunder ikke
mindst i forhold til udsendelse af statistikker, etc. eller anbefalinger til
medlemmerne. For det andet er det for enhver virksomheder og deres
medarbejdere vigtigt at huske, at deltagelse i brancheforeningsarrangementer
ikke er et ”helle”, hvor man har lov til at tale mere frit med sine konkurrenter,
end det ellers er tilfældet.
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