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1

RESUMÉ

1

I 2010 klagede Scandinavian Airlines (SAS) og International Air Transport
Association (IATA, der repræsenterer 93 pct. af den globale luftfarts‐
rutetrafik), til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen over, at de
adgangskriterier, som Københavns Lufthavne A/S (CPH) har fastsat for CPH Go
delterminalen – de såkaldte Terms of use – er diskriminerende.

2

På baggrund af klagerne har Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen undersøgt,
om CPH har misbrugt sin dominerende stilling ved at fastsætte ulige vilkår for
ydelser af samme værdi over for sine handelspartnere.

3

CPH Go er en nyopført delterminal i Københavns lufthavn med seks
tilknyttede standpladser, en såkaldt ”lavpris‐finger”, som ligger i forlængelse
af den eksisterende finger D i Terminal 3 i lufthavnen. CPH har budgetteret
med, at en fuld udnyttelse af CPH Go svarer til at betjene [x] mio. passagerer
om året.

4

CPH Go åbnede den 31. oktober 2010 og benyttes i dag udelukkende af
luftfartsselskabet EasyJet, der forventes at have betjent ca. 900.000
passagerer i 2011 i CPH.

5

For luftfartsselskaberne adskiller CPH Go sig fra de øvrige faciliteter i
lufthavnen ved,
•

at luftfartsselskaberne betaler en lavere passagerafgift til CPH for afgående
passagerer i CPH Go (67,18 kr. pr. passager) end i resten af lufthavnen
(87,18 kr. pr. passager),

•

at CPH Go er indrettet til, at der maksimalt går 30 minutter fra et fly
parkerer ved terminalen, sætter passagerer af, får nye passager ombord og
er klar til afgang (turn‐around tiden). I resten af lufthavnen er der ikke faste
turn‐around tider, og det tager typisk længere tid end 30 minutter at
”vende” et fly.

6

CPH har fastsat 18 kriterier i Terms of use, som alle skal være opfyldt af
luftfartsselskaber, der ønsker at benytte CPH Go. Styrelsen bekendt, er der
ikke andre lufthavne i Europa, der har tilsvarende Terms of use for adgang til
en passagerterminal. For langt de fleste lufthavnes vedkommende er der
således fri adgang til at benytte passagerterminaler.

7

På trods af de operationelle og omkostningsmæssige fordele, benyttes CPH
Go, som er et innovativt og potentielt konkurrencefremmende produkt, som
sagt kun af EasyJet. Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har på denne

baggrund besluttet at undersøge, om årsagen hertil kunne være, at de
fastsatte Terms of use begrænser adgangen for luftfartsselskaber til CPH Go.
8

Det relevante produktmarked i sagen er udbuddet af aeronautiske
terminalydelser til luftfartsselskaber og passagerer. Det relevante geografiske
marked er Københavns lufthavn.

9

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har, i relation til dominansspørgsmålet,
også vurderet en en alternativ geografisk markedsafgrænsning, der omfatter
Malmö og Odense lufthavn. Københavns lufthavn er dominerende uanset om
det geografiske marked afgrænses snævert til Københavns lufthavn eller
bredere til også at omfatte Malmö og Odense lufthavn, idet det vurderes, at
disse lufthavne ikke er i stand til at udøve et effektivt konkurrencemæssigt
pres på CPH.

10

CPH’s markedsandel er 100 pct. på det relevante marked. CPH’s markedsandel
er 90,7 pct. hvis det relevante marked udvides til at omfatte Malmö og
Odense lufthavn. CPH har dermed, under alle omstændigheder, en meget
dominerende rolle. I praksis er CPH en nødvendig samhandelspartner for
luftfartselskaber, der ønsker at flyve til eller fra Københavns opland.

11

Nogle af de 18 bestemmelser i Terms of use for brugen af CPH Go er
forudsætninger for at kunne levere de aeronautiske terminalydelser i CPH Go
og andre af bestemmelserne er en følgevirkning af lufthavnens og CPH Go’s
udformning.

12

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har vurderet CPH’s Terms of use og ud fra
en helhedsanalyse fundet, at tre bestemmelser i Terms of use, samt
betingelsen om, at kunder i CPH Go kun må benytte bagagesorteringsanlæg 2,
umiddelbart begrænser adgangen til CPH Go, uden at der er direkte
forbindelse mellem disse tre bestemmelser og CPH Go’s funktion eller
effektivitet. Styrelsen har for hver af de tre bestemmelser, i
overensstemmelse med praksis, vurderet,
•

om de ydelser, som i CPH Go ydes til de luftfartselskaber, der har adgang til
CPH Go, og som ville skulle ydes til de luftfartselskaber, der ikke har adgang
på grund af Terms of use, er ydelser af samme værdi. Efter praksis skal
ydelserne være ”broadly similar”, hvilket vil sige, at ydelserne i vidt omfang
skal være sammenlignelige.

•

om bestemmelsernes forskelsbehandling er egnet til at påvirke
konkurrencen mellem luftfartsselskaber, der flyver fra Københavns lufthavn,
og endelig

5

•

13

om bestemmelsernes forskelsbehandling skyldes objektive forhold såsom
omkostningsforhold, sikkerhedshensyn eller myndighedskrav.
Den første bestemmelse (kaldet E i Terms of use) regulerer, at transferbagage
ikke må håndteres i CPH Go. Luftfartsselskaber, der benytter CPH Go har
således ikke adgang til at benytte det af CPH’s bagageanlæg (kaldet BF3
anlægget), der er bedst egnet til at håndtere transferbagage, men er henvist
til at benytte det ældre anlæg (kaldet BF2 anlægget). Det betyder, at
passagerer, der skal flyve med et fly, som medtager en eller flere
transferpassagerer, ikke kan få håndteret deres bagage i CPH Go.
Luftfartsselskaber med sådanne flyvninger kan derfor ikke benytte CPH Go.

•

Ydelserne, der leveres til ikke‐transferpassagerer (kaldet point‐to‐point
passagerer) i CPH Go er sammenlignelige med den ydelse en
transferpassager ville kunne modtage i CPH Go, hvis ikke Bestemmelse E
udelukkede adgangen til at betjene disse passagerer. Det skyldes, at de
ydelser, som er forskellige for henholdsvis en transferpassager og en point‐
to‐point passager enten afregnes separat med CPH eller afregnes med en
ground handler, og dermed ikke har noget med selve CPH Go ydelsen at
gøre. Det gælder eksempelvis security check for point‐to‐point passagerer,
der afregnes separat med CPH, og det gælder håndtering af transferbagage,
der afregnes med en ground handler. CPH Go består i sig selv af en tilbygning
(finger) til de eksisterende terminaler samt seks standpladser dedikeret til
flyvninger fra CPH Go. Det vil sige, at selve det produkt (den ydelse), som
CPH leverer i CPH Go‐delterminalen, omfatter, at der stilles en bygning til
rådighed for
luftfartsselskaberne
og
passagererne,
samt at
luftfartsselskaberne kan benytte seks dedikerede standpladser til fly ved
delterminalen. Alle de øvrige ydelser (check‐in standere, security, osv.)
leveres uden for CPH Go‐delterminalen i de øvrige terminaler. Den ydelse,
der leveres i CPH Go, vil derfor ikke være forskellig, hvis der også blev givet
adgang til at håndtere transferpassagerers bagage i CPH Go.

•

Bestemmelsen er egnet til at påvirke konkurrencen mellem luftfartselskaber,
der flyver fra CPH. Det skyldes for det første, at en meget stor andel af de fly,
der afgår fra Københavns lufthavn, har en blanding af transfer og point‐to‐
point passagerer ombord. Bestemmelse E betyder, at luftfartsselskaber, der
flyver disse ”blandede” fly ikke kan konkurrere på lige vilkår med EasyJet om
at betjene point‐to‐point passagerer, fordi disse selskaber i modsætning til
EasyJet ikke har adgang til CPH Go. Det skyldes for det andet, at CPH Go
ydelsen medfører en turn‐around tid på maksimalt 30 minutter, hvor der i
resten af lufthavnen ikke er en grænse for turn‐around tiden. En hurtig turn‐
around tid er omkostningsbesparende for luftfartsselskaberne. Det skyldes
for det tredje, at de 20 kr. pr. passager et luftfartsselskab kan spare ved at

6

anvende CPH Go, udgør en væsentlig del af omkostningerne ved at bruge
CPH.
•

Der er ikke nogen objektive begrundelser for, at transferbagage ikke skulle
kunne håndteres i CPH Go. CPH har anført, at omkostningerne ved at
håndtere bagage for en transferpassager er højere end for en point‐to‐point
passager. Det vurderes imidlertid, at bestemmelsen ikke medfører en
omkostningsmæssig besparelse for CPH for så vidt angår bagageanlægget.
Der lægges særligt vægt på, at CPH ikke har dokumenteret, at det vil være
mere omkostningsfuldt for CPH at håndtere ekstra bagage fra CPH Go i BF3,
og at CPH ikke har kunnet dokumentere på tilstrækkelig vis over for
styrelsen, at der på længere sigt vil opstå en kapacitetsbrist i BF2, såfremt
bagagehåndtering af transfer bagage for CPH Go foretages i BF2. Styrelsen
bemærker i øvrigt, at afgiften for transferpassagerer er betydeligt lavere end
for øvrige passagerer i lufthavnen.
Endvidere forholder det sig sådan, at der i praksis ingen forskel er på, om
bagage afleveres i Terminal 2 og føres ombord på et fly, der flyver fra CPH
Go, eller ombord på et fly, der flyver fra en anden udenrigsgate. Bagage, som
afleveres ved check‐in i Terminal 2 ledes til BF2‐anlægget, og kan, hvis det er
nødvendigt eller hensigtsmæssigt, ledes videre til BF3‐anlægget. Dette
gælder således allerede den bagagesortering, der foregår når passagerer
checker bagage ind i Terminal 2 i dag (side om side med CPH‐Go passagerer)
og flyver videre fra de ”normale” udenrigsfingre (D og E). Det vurderes
således, at der er tale om en kunstig adgangsbarriere, der i realiteten kan
ændres uden omkostninger eller operationelle konsekvenser for CPH.

14

Sammenfattende er Bestemmelse E, herunder betingelsen om at
luftfartsselskaber i CPH Go ikke må benytte BF3‐anlægget til bagagesortering,
diskriminerende over for luftfartsselskaber, som befordrer en eller flere
transferpassagerer på deres flyvninger.

15

Den anden bestemmelse (kaldet H i Terms of use) regulerer, at
luftfartsselskaberne og deres ground handler ikke må benytte containere til at
laste et fly med bagage. Der er dermed forbud mod såkaldt ULD loading i CPH
Go.
•

Ydelserne, der leveres til luftfartsselskaber i CPH Go vil være
sammenlignelige uanset om selskaberne benytter sig af ULD loading eller ej.
Det skyldes, at bagagehåndteringsydelsen, der består i at bagage samles op
fra bagageanlægget og køres ud til et fly (eller retur), hvor det lastes ombord,
ikke leveres af CPH, men leveres af ground handlere, der er uafhængige af
CPH.

7

•

Bestemmelsen er egnet til at påvirke konkurrencen mellem luftfartselskaber,
der flyver fra CPH. Det er typisk luftfartsselskaber, som medtager en eller
flere transferpassagerer, der benytter ULD loading. F.eks. anvender SAS ULD
containere på alle deres Airbus fly. ULD indebærer fordele i form af mulighed
for mekanisk losning og mulighed for at pakke containere til separate
destinationer. De fleste fly med transferpassagerer medtager også point‐to‐
point passagerer og er dermed i konkurrence med EasyJet, der ikke benytter
ULD loading, men som nyder godt af de fordele CPH Go tilbyder.

•

Der er ikke nogen objektive begrundelser for at forbyde brugen af containere
i CPH Go. CPH har angivet, at der ikke er plads til at håndtere containere
omkring den del af bagagehåndteringsanlægget, der kaldes BF2. Som anført
under gennemgangen af Bestemmelse E ovenfor, er der dog ikke
begrundelser for ikke at benytte BF3 og dermed muliggøre brugen af ULD
containere.

16

Sammenfattende er Bestemmelse H, der forhindrer ULD loading, set i
sammenhæng med betingelsen om at luftfartsselskaber i CPH Go kun må
benytte BF2‐anlægget til bagagesortering, diskriminerende over for
luftfartsselskaber, som ønsker at benytte denne type bagagehåndtering, fordi
disse selskaber ikke kan benytte CPH Go.

17

Den tredje bestemmelse (kaldet I i Terms of use) regulerer, at kun fly med et
vingespænd på 24‐36 meter (ICAO type C fly) må bruge CPH Go.
Standpladserne er malet op, så der er plads til netop seks type C fly ved
delterminalen. Bestemmelsen forhindrer dermed, at der står fly af andre
størrelser parkeret ved CPH Go, herunder at mindre fly kan benytte CPH Go. I
den øvrige del af lufthavnen er der ikke tilsvarende restriktioner for, hvilken
flystørrelse, der må parkeres på standpladserne.
•

Ydelserne, der leveres til luftfartsselskaber, der anvender større eller mindre
fly end type C fly i CPH Go, vil være sammenlignelige med den ydelse, der
leveres til EasyJet i CPH Go, der kun anvender type C fly. Flyet skal bruge en
standplads ved CPH Go‐delterminalen, der skal være ledig når flyet
ankommer, så kravet om hurtig turn‐around kan efterleves. Da der er tale
om, at pladsen alene er markeret ved opmalede striber på asfalten foran
CPH Go‐bygningen, er der, så længe der ikke holder andre fly i vejen/ved
siden af, ikke noget fysisk til hinder for at fly af andre størrelser end den
opmalede størrelse på asfalten kan benytte standpladsen.

•

Bestemmelsen er egnet til at påvirke konkurrencen mellem luftfartselskaber,
der flyver fra CPH. Kun en del af de luftfartsselskaber, der på nuværende
tidspunkt benytter Københavns Lufthavn, benytter udelukkende type C fly.
Bestemmelse I påvirker derfor en betydelig del af lufthavnens brugere, der

8

ønsker at flyve med andre størrelser fly end C, men ikke kan få adgang til
CPH Go og de fordele brugen af denne delterminal giver.
•

Der er ikke nogen objektive begrundelser for, at mindre flytyper end type C
ikke kan anvende CPH Go. CPH har argumenteret, at omkostningerne i
forbindelse med handling og safety vil blive holdt nede, når kun type C fly er
tilladt. For så vidt angår handling, er dette ikke en omkostning, som påhviler
CPH, men derimod ground handling selskabet. For så vidt angår safety, finder
styrelsen det ikke dokumenteret, at det vil medføre yderligere omkostninger
for CPH at håndtere mindre fly end Type C på standpladserne ved CPH Go.

18

Sammenfattende er Bestemmelse I, som kun tillader fly med et vingespænd
på mellem 24‐36 meter diskriminerende. Fly med et vingespænd på mindre
end 24 meter bør tillades i CPH Go, det vil sige type A og B fly.

19

Operationer i CPH Go har en hurtig turn‐around tid og luftfartsselskabet opnår
en rabat på 20 kr. pr. passager på passagerafgiften. Disse omstændigheder
giver de selskaber, der bruger CPH Go – i dag kun EasyJet ‐ en
konkurrencefordel, da selskaberne har lavere omkostninger ved at benytte
Københavns lufthavn end deres konkurrenter.

20

Restriktionerne i adgangen til at benytte CPH Go kan endvidere have den
negative effekt for passagererne, at der – afhængig af konkurrencesituationen
– ikke udbydes flere og billigere ruter fra CPH Go.

21

Endelig bemærkes det, at Københavns lufthavn har så stærk en position på
markedet, at de luftfartsselskaber, der diskrimineres, fortsat er kunder hos
CPH. CPH har således en økonomisk interesse i, at forsøge kun at tiltrække
nye kunder, uden samtidigt at miste indtægter fra flere af selskabets
eksisterende kunder. De restriktive bestemmelser i Terms of use har netop
denne virkning.

22

Det konkluderes, at CPH ved fastsættelsen af Bestemmelse E, H og I i Terms of
use for CPH Go, samt betingelsen om at bagage i CPH Go kun må sorteres på
BF2‐anlægget, har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for
aeronautiske terminalydelser i Københavns lufthavn. Der er lagt vægt på:
•

at CPH på det relevante marked for udbud af aeronautiske terminalydelser til
luftfartsselskaber og passagerer er meget dominerende,

•

at CPH har opstillet ulige vilkår for ydelser af samme værdi i form af
Bestemmelse E, H og I i Terms of use, hvilket medfører at luftfartsselskaber,
som befordrer transferpassagerer, som anvender ULD loading eller som
anvender en anden type fly end ICAO type C, i modsætning til andre
luftfartsselskaber, er udelukket fra at bruge CPH Go,

9

•

at de pågældende luftfartsselskaber herved mister muligheden for at opnå
de fordele, som operationer i CPH Go medfører og i stedet må benytte de
dyrere faciliteter i Terminal 2 og 3, hvorved de stilles ringere i konkurrencen
med de selskaber – indtil nu kun EasyJet – som har adgang til CPH Go,

•

at de ulige vilkår er egnet til at påvirke konkurrencen mellem
luftfartsselskaberne i et væsentligt omfang, idet det vurderes, at besparelsen
på 20 kr. pr. passager samt de øvrige fordele ved den mere effektive
operation i CPH Go, udgør et væsentligt konkurrenceparameter for
luftfartsselskaberne,

•

at det vurderes, at de diskriminerende bestemmelser ikke er objektivt
begrundet i økonomiske eller operationelle forhold, idet bestemmelserne
ikke kan relateres til en omkostningsbesparelse for CPH, og

•

at CPH selv har angivet at have en interesse i alene at tiltrække
lavprisselskaber, der ikke allerede er kunder hos CPH, som nye kunder til CPH
Go.

10

2

AFGØRELSE

23

Det meddeles CPH, at selskabet har overtrådt forbuddet mod diskrimination i
konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 3 samt TEUF artikel 102, stk. 2, litra c, ved
at fastsætte Bestemmelse E, H og I i Terms of use for CPH Go, samt
betingelsen om at bagage i CPH Go kun må sorteres på BF2‐anlægget, uden at
der findes en objektiv begrundelse herfor.

24

Københavns Lufthavne A/S påbydes i medfør af konkurrencelovens § 11, stk.
4, 1. pkt., jf. § 16, og TEUF artikel 102, jf. konkurrencelovens § 24, at bringe
overtrædelsen beskrevet i pkt. 23 til ophør, og påbydes som led heri, at
a) ophæve Bestemmelserne E og H, som de fremgår af Københavns Lufthavne
A/S’ Terms of use for CPH Go, og
b) ændre Bestemmelse I, således at ICAO type A og B fly tillades i CPH Go på
linje med ICAO type C fly, der allerede er tilladt, samt
c) ophæve betingelsen om, at kunder i CPH Go kun må benytte
bagagesorteringsanlæg 2.

25

Københavns Lufthavne A/S påbydes endvidere i medfør af konkurrencelovens
§ 11, stk. 4, 1. pkt., jf. § 16, og TEUF artikel 102, jf. konkurrencelovens § 24, at
d) dokumentere over for Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, at Københavns
Lufthavne A/S har opfyldt påbuddene, jf. pkt. 24, og
e) dokumentere, at det nye sæt Terms of use er offentliggjort på Københavns
Lufthavne A/S’ hjemmeside www.cph.dk, samt at det nye sæt Terms of use
er fremsendt til alle større aktuelle og potentielle kunder.

26

Fristen for opfyldelse af disse påbud fastsættes til 6 måneder efter
afgørelsens dato.
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3

SAGSFREMSTILLING

3.1

27

INDLEDNING

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Københavns Lufthavne A/S (CPH) har
misbrugt sin dominerende stilling ved at fastsætte diskriminerende kriterier
for anvendelsen af CPH Go, de såkaldte Terms of use. Spørgsmålet er således
om CPH ved fastsættelsen af visse bestemmelser i Terms of use har overtrådt
forbuddet mod at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for
handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, jf.
konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 3 og EUF‐ Traktatens artikel 102, stk. 2, litra
c.

Interessenter
28

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen modtog i foråret 2010 en henvendelse fra
Scandinavian Airlines Systems (SAS) angående CPH’s Terms of use for CPH Go.
I henvendelsen giver SAS udtryk for at bestemmelserne kan være en
overtrædelse af konkurrenceloven og anmoder Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen om en vurdering af sagens konkurrenceretlige spørgsmål. 1

29

SAS har siden hen oplyst over for styrelsen, at virksomheden ønsker, at der
bliver givet mulighed for, at alle luftfartsselskaber, der opfylder enkelte af
bestemmelserne i Terms of use, får ret til en rabat på passagerafgiften, uanset
om det sker ved en afgang fra CPH Go faciliteten eller fra en af de ældre
eksisterende faciliteter, hvorfra alle SAS‐afgange sker i dag.

30

SAS har endvidere oplyst, at CPH Go ikke er relevant for SAS, da transfer ikke
er tilladt, hvilket SAS har behov for, da Københavns lufthavn er deres hub.
Desuden har SAS oplyst, at selskabet ikke er interesseret i at splitte sin
operation op, således at nogle afgange er i CPH Go, mens andre afgange er
andetsteds i Terminal 3. SAS ønsker således ikke på nuværende tidspunkt at
benytte CPH Go.

31

Det er Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens vurdering, at sagen skulle
fremmes af hensyn til sagens konkurrencemæssige betydning uanset klagers
interesser. Behandling af sagen er således foretaget af egen drift, jf.
konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. punktum.

32

Derudover har International Air Transport Association (IATA) bedt
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen om at medtage deres høringssvar og

1

Jf. SAS’ brev af 4. maj 2010.
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klage til Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen) i sagsbehandlingen
vedrørende eventuelt diskriminerende Terms of use for CPH Go. 2
33

Såvel SAS’ som IATA’s oplysninger er indgået i Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsens sagsbehandling.
CPH Go

34

CPH Go er en ny terminalfacilitet, en såkaldt ”lavpris‐finger”, med seks
tilhørende standpladser. CPH Go ligger i forlængelse af den eksisterende
finger D i Terminal 3. CPH Go udgør en investering på godt 200millioner kr. for
CPH. 3

35

CPH Go er ifølge CPH et tiltag med henblik på at udvikle lufthavnen og
tiltrække nye lavprisselskaber. CPH Go er et billigere og mere effektivt, men
også mere enkelt, alternativ til de eksisterende faciliteter i lufthavnen.

36

CPH Go vil kunne benyttes af luftfartsselskaber i overensstemmelse med de
anvendelseskriterier / Terms of use, som CPH har fastsat. Terms of use
vedlægges som bilag 1. De luftfartsselskaber, som kan opfylde
bestemmelserne i Terms of use, betaler 20 kr. mindre pr. passager i forhold til
de eksisterende faciliteter ved at anvende CPH Go.

37

CPH Go åbnede den 31. oktober 2010 og anvendes udelukkende af
luftfartsselskabet EasyJet.

CPH Go passagerafgiften
38

CPH opkræver en række afgifter for luftfartsselskabernes brug af lufthavnen.
Den eneste afgift, der er forskellig, når CPH Go‐fingeren anvendes frem for de
andre ”fingre” i lufthavnen 4 , er passagerafgiften. Passagerafgiften for CPH Go
er blevet fastsat i forbindelse med forhandlingerne om takstregulativet for
Københavns lufthavn i foråret 2010, jf. bilag 2. Takstregulativet er godkendt af
Trafikstyrelsen.

39

Passagerafgiften for CPH Go er 20 kr. billigere pr. passager set i forhold til
passagerafgiften for de øvrige udenrigsterminaler, og er aftalt mellem CPH og
luftfartsselskaberne. CPH Go‐passagerafgiften er 67,18 kr. Passagerafgiften for
de øvrige udenrigsterminaler er 87,18 kr. Udover selve takstregulativet jf.
bilag 2, aftalte CPH, SAS, Cimber Sterling, Norwegian Air og IATA et
aftaletillæg, jf. bilag 3, som bl.a. angår Terms of use for CPH Go.

2

Jf. IATA’s email af 28. juli 2010 til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen
Jf. CPH’s hjemmeside: http://www.cph.dk/CPH/DK/OmCPH/Her+bygger+vi/CPH+Go/Ti+ting+om+Go.htm
4
Udenrigsterminalerne er delt op i såkaldte fingre, A, B, C og D jf. oversigtskortet i Figur 4.
3
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40

En nærmere beskrivelse af takstregulativet samt aftaletillægget følger
nedenfor i afsnit 3.5 (pkt. 179 ff.).

41

I forbindelse med forhandlingerne, og efter forhandlingerne var afsluttet,
fremsendte bl.a. SAS og IATA høringssvar og klager til Trafikstyrelsen, idet
organisationerne var af den opfattelse, at Terms of use er diskriminerende.
Disse høringssvar og klager blev efterfølgende sendt til Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen. Trafikstyrelsen bad Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen
om at behandle SAS’ og IATA’s klager angående CPH’s Terms of use.

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens beføjelse
42

Der er i nærværende sag tale om et specifikt retsområde, hvor både
Trafikstyrelsen og Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har beføjelser i
henhold til lovgivningen. Trafikstyrelsens kompetence følger således af
sektorspecifik lovregulering, mens Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens
kompetence følger af konkurrenceloven. Konkurrencelovens § 2, stk. 2
bestemmer, at Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen ikke kan gribe ind over for
forhold, der er ”en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering.”

43

Overordnet set, kan CPH’s fastsættelse af bestemmelser i Terms of use for
CPH Go, som er strid med konkurrenceloven, ikke i sig selv være en direkte
eller nødvendig følge af lov. Således kan den konkrete udmøntning af en
beføjelse ikke være en direkte eller nødvendig følge af lov, idet en
dominerende virksomhed ved udmøntningen har et vist råderum inden for
hvilket det påhviler virksomheden at handle lovligt. Dette gælder også selvom
takstregulativet er blevet godkendt af den ansvarlige ressortmyndighed.

44

Der henvises i denne sammenhæng til EU praksis i Deutsche Telekom sagen,
hvor Retten fastslog, at:
”Den omstændighed, at de afgifter, der anvendes af en
telekommunikationsvirksomhed med dominerende stilling, har skullet
godkendes af den nationale tilsynsmyndighed for teleområdet, fritager ikke
denne virksomhed for dens ansvar i henhold til artikel 82 EF, eftersom de
konkurrencebegrænsende virkninger, der er fremkaldt af disse afgifter, ikke
udelukkende er en følge af de nationale retsforskrifter, idet den dominerende
virksomhed, der har kunnet udøve indflydelse på deres størrelse ved hjælp af
anmodninger om tilladelse indgivet til nævnte myndighed, havde et råderum,
der var tilstrækkeligt til, at den kunne fastsætte sine afgifter til et sådant
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niveau, at den kunne eliminere eller mindste disse restriktive virkninger.”
(egen understregning). 5
45

Det fremgår heraf, at en dominerende virksomhed ikke er fritaget for det
ansvar, der påhviler den i henhold til konkurrencereglerne, i forbindelse med
udmøntningen af en beføjelse –i dette tilfælde fastsættelse af afgifter‐ selvom
disse afgifter har skullet godkendes af den ansvarlige tilsynsmyndighed, idet
den dominerende virksomhed i forbindelse med denne udmøntning har haft
et råderum til at fastsætte afgifter, der ikke strider imod konkurrencereglerne.

46

I nærværende sag, er CPH i henhold til sektorreguleringen beføjet til at
fastsætte Terms of use for CPH Go. Dette er sket ved forhandling af
takstregulativet med CPH’s kunder ‐ luftfartsselskaberne. Det aftalte
takstregulativ, inklusiv Terms of use, er herefter blevet forelagt den nationale
tilsynsmyndighed Trafikstyrelsen (daværende Statens Luftfartsvæsen) til
godkendelse. I medfør af praksis betyder det, at Trafikstyrelsens godkendelse
ikke fritager CPH for det ansvar, der påhviler selskabet i medfør af
konkurrenceloven, i forhold til de bestemmelser, som CPH har fastsat i Terms
of use for CPH Go.

47

For så vidt angår kompetencespørgsmålet i nærværende sag, der som nævnt
omfattes af såvel sektorspecifik lovgivning, jf. luftfartsloven og BL 9‐15, samt
af konkurrenceloven, kan det i forlængelse af ovenstående anføres, at det
påhviler de relevante myndigheder at afklare kompetencespørgsmålet i
tvivlstilfælde.

48

I denne sammenhæng henvises til Konkurrenceankenævnets afgørelse om
kompetencespørgsmålet i sag 2006‐02‐10, TDC A/S mod Konkurrencerådet.
Med henvisning til den sektorspecifikke lovregulering udtalte
Konkurrenceankenævnet, at:
”Når imidlertid grundlaget for og indholdet i den afgivne udtalelse
sammenholdes med det, som den rejste klage reelt angik, og som den
påklagede afgørelse materielt tog stilling til, ses der ikke at have været stillet
et spørgsmål, som lagde op til en umisforståelig ja eller nej besvarelse,
ligesom det ikke er klart, hvad svaret går ud på for så vidt angår kompetencen
vedrørende sagens reelle problem. Konkurrencestyrelsens afgørelse af 23.
september 2004 er derfor truffet uden den fornødne, forudgående afklaring af
kompetenceforholdene på et tilstrækkeligt oplyst, umisforståeligt grundlag.”
(egen understregning).

5

Jf. Sag T‐271/03 Deutsche Telekom AG mod Kommissionen, sammendrag af dommen pkt.. 1 samt
præmis 107, 108, 113 og 120‐122.
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49

Af den afsagte kendelse i TDC‐sagen, kan det udledes, at proceduren herefter
er, at Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, forinden der blev truffet afgørelse i
en sag, sikrer sig den fornødne, forudgående afklaring af
kompetenceforholdene på et tilstrækkeligt oplyst, umisforståeligt grundlag.

50

Ankenævnet henviste i sagen også til forarbejderne til konkurrenceloven fra
1998 6 i relation til § 2, stk. 2:
”De indgrebsmuligheder, der følger af sådan sektorspecifik lovgivning, jf. lex
specialis princippet, består fortsat og vil skulle håndhæves af den pågældende
ressortmyndighed.
Det må anses for hensigtsmæssigt, at Konkurrencerådet og de pågældende
sektormyndigheder i forbindelse med eventuelle indgreb løbende koordinerer
indsatsen med henblik på at undgå overlapning eller modstridende
beslutninger.”

51

Det fremgår således af forarbejderne, at konkurrenceloven viger i det tilfælde,
hvor konkurrencebegrænsningen er en direkte eller nødvendig følge af en
offentlig regulering.

52

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har forud for denne sag, rettet
henvendelse til Trafikstyrelsen, som den sektoransvarlige myndighed, og
forespurgt, om behandlingen af diskriminationsspørgsmålet i relation til
Terms of use for CPH Go, var et spørgsmål, som Statens Luftfartsvæsen ville
behandle i henhold til den sektorspecifikke lovregulering, eller om
kompetencen til at behandle spørgsmålet ifølge Statens Luftfartsvæsen tilfaldt
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen. Dette er i overensstemmelse med
ovennævnte proces, som fastslået i forarbejderne til konkurrenceloven og
Ankenævns‐kendelsen i TDC sagen.

53

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen og Trafikstyrelsen har herefter aftalt, at
Trafikstyrelsen
godkender
taksten
for
CPH
Go,
men
at
diskriminationsvurderingen i relation til Terms of use for CPH Go, behandles af
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen.

54

Dette fremgår af referat af møde den 6. juni 2010 mellem Konkurrence og
Forbrugerstyrelsen og Trafikstyrelsen (dengang Statens Luftfartsvæsen) , jf.
bilag 4: 7

6

Bemærkninger til konkurrenceloven, jf. FT 1996‐97, Tillæg A, s. 3654.
7 Referat af mødet mellem Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen er tiltrådt af
Statens Luftfartsvæsen ved email af 6. juli 2010, jf. bilag 4.
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”SLV har således ikke taget stilling til Terms of Use og vil kun se på, om de
aftalte takster kan godkendes. SLV mener, at det er Konkurrencestyrelsen, som
bør tage stilling til de klager, der måtte være i forhold til Terms of Use.”
55

Spørgsmålet om kompetencefordelingen mellem Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen og Trafikstyrelsen er ligeledes en del af CPH’s høringssvar.
Dette behandles i afsnit 3.6, pkt. 199 ff.

56

Således tager Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen i denne sag alene stilling til
om vilkårene for at få adgang til CPH Go, som er fastsat i Terms of use, er i
strid med diskriminationsforbuddet i konkurrencereglerne. Der tages ikke
stilling til den konkrete forskel i passagerafgift mellem CPH Go og de øvrige
”fingre” i Terminal 2 og 3.

Proces
57

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med sagen afholdt
møder med CPH. Styrelsen har desuden modtaget CPH’s bemærkninger til de
konkurrencemæssige betænkeligheder, som styrelsen har påpeget i styrelsens
meddelelse om betænkeligheder til CPH. Særligt har CPH’s breve til styrelsen
af 29. november 2010, jf. bilag 5, og 10. marts 2011, jf. bilag 6, været
inddraget i sagsbehandlingen.

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens metode
58

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har i denne sag skullet vurdere, om CPH
ved fastsættelsen af Terms of use for CPH Go diskriminerer blandt
luftfartsselskaberne. Baggrunden for vurderingen er, at Terms of use
medfører, at nogle selskaber i modsætning til andre faktisk ikke har mulighed
for at få adgang til at benytte CPH Go.

59

Foruden at vurdere om CPH besidder en dominerende stilling på det relevante
marked, er det i forbindelse med misbrugsvurderingen i denne sag afgørende
at vurdere følgende:
•

1) vil de luftfartselskaber, der i givet fald gives adgang til CPH
Go, modtage ydelser af samme værdi?

•

2) er diskriminationen egnet til at begrænse konkurrencen?

•

3) kan diskriminationen konkret begrundes objektivt af CPH?
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60

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har således foretaget analyser i
overensstemmelse med tre ovenstående punkter.

61

For så vidt angår analysen af, om der med er tale om ydelser af samme værdi
henvises til gennemgangen i markedsbeskrivelsen (jf. afsnit 3.4, pkt. 91 ff.),
samt de konkrete analyser af de bestemmelser, som styrelsen umiddelbart
finder diskriminerende; Bestemmelse E (jf. afsnit 4.4.3, pkt. 424 ff.),
Bestemmelse H (jf. afsnit 4.4.4, pkt. 563 ff.) og Bestemmelse I (jf. afsnit 4.4.5,
pkt. 621 ff.).

62

Analysen af om diskriminationen er egnet til begrænse konkurrencen fremgår
i delanalyserne af ovennævnte Bestemmelser, hvor der redegøres for
betydningen af at luftfartsselskaber begrænses i adgangen til at benytte CPH
Go og dermed ikke kan opnå rabatten på 20 kr. pr. passager i forhold til
passagerafgiften for de øvrige udenrigsterminaler. Der redegøres samtidig for
passagerafgifters betydning som væsentligt konkurrenceparameter i
luftfartsbranchen.

63

Endelig, for så vidt angår vurderingen af om den diskriminerende
bestemmelse i Terms of use konkret kan begrundes objektivt, henvises til
analyserne af de bestemmelser, som styrelsen umiddelbart finder
diskriminerende; Bestemmelse E (jf. afsnit 4.4.3.4, pkt. 505 ff.), Bestemmelse
H (jf. afsnit 4.4.4.4, pkt. 601 ff.) og Bestemmelse I (jf. afsnit 4.4.5.4, pkt. 656
ff.).
Betydningen af objektive begrundelser i denne sag

64

En dominerende virksomhed kan med henblik på at vise, at dens adfærd er
berettiget, bevise at dens adfærd enten er objektivt nødvendig eller skaber
betydelige
effektivitetsgevinster,
der
opvejer
eventuelle
konkurrencebegrænsende virkninger for forbrugerne. En objektiv begrundelse
kan i følge praksis f.eks. være, hvis der er omkostningsbesparelser forbundet
med en ellers diskriminerende adfærd. En objektiv begrundelse kan også
være, at der gælder et lovkrav, som den dominerende virksomhed skal leve op
til – og at virksomheden dermed er forpligtet til at foretage den pågældende
diskrimination. 8

65

Forskelsbehandling af luftfartsselskaber er således ikke i strid med
konkurrencereglerne, såfremt forskelsbehandlingen – i dette tilfælde
bestemmelserne i Terms of use ‐ kan henføres til omkostningsbesparelser
eller ufravigelige lovkrav til CPH. Bevisbyrden for at forskelsbehandlingen kan

8

Jf. i øvrigt pkt. 28‐29 i Kommissionens vejledning vedrørende artikel 82 [102] (2009/C 45/05).
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begrundes objektivt, påhviler som udgangspunkt den dominerende
virksomhed, altså CPH. 9 10
66

Passagerafgiften for CPH Go blev fastsat i forbindelse med forhandlingerne
om takstregulativet for Københavns lufthavn i foråret 2010. I forbindelse med
forhandlingerne om passagerafgiften for CPH Go, engagerede Trafikstyrelsen
det eksterne revisionsfirma Grant Thornton, til at beregne afgiften for CPH
Go. Grant Thornton har i en rapport, jf. bilag 7, beregnet de
omkostningsbesparelser, der kan allokeres til faciliteterne i CPH Go. [x]. 11 Den
konkrete rabat på 20 kr. på passagerafgiften for CPH Go er dog fastsat ved
forhandlingerne af takstregulativet mellem luftfartsselskaberne og CPH.

67

CPH har i denne sag argumenteret for, at årsagen til at visse luftfartsselskaber
i praksis udelukkes fra at anvende CPH Go er, at det vil reducere effektiviteten
og give højere omkostninger, hvis disse luftfartsselskaber får adgang til at
benytte CPH Go. De økonomiske analyser i denne sag har derfor fokuseret på,
om der er nogen økonomisk sammenhæng mellem de forskellige
bestemmelser i Terms of use og den forbedrede effektivitet og de lavere
omkostninger, der opnås ved driften af CPH Go. Til brug for denne analyse har
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen indhentet oplysninger fra Trafikstyrelsen
(tidligere Statens Luftfartsvæsen) om økonomien i Københavns lufthavn,
herunder i CPH Go. I denne forbindelse har Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen modtaget Grant Thornton’s føromtalte rapport.

68

[x]
•

[x]

•

[x]

9

Jf. pkt. 31 i Kommissionens vejledning vedrørende artikel 82 [102] (2009/C 45/05), samt
Konkurrenceloven med kommentarer, 3. udg. side 855, som bl.a. henviser til Østre Landsrets dom af
6/12/2005 Lauritz Knudsen A/S, Konkurrencerådets afgørelser af 21/12/2005 Tv2 pkt. 140 samt
30/08/2007 SuperGros’ samhandelsbetingelser pkt. 147 og sag C168/99 Portugal mod Kommissionen
præmis 56 og T‐203/01 Michelin præmis 107‐109.
10
I øvrigt kan henvises til Microsoft sagen T‐201/04, hvor Retten udtalte, at bevisbyrden som
udgangspunkt påhviler den dominerende virksomhed, men at det herefter er op til
konkurrencemyndigheden at fremlægge anden dokumentation/argumenter, såfremt de ikke enig med
virksomheden.
11
Trafikstyrelsen har bedr Grant Thornton, som uvildig tredjepart, at beregne eventuelt
effektiviseringsgevinster og omkostningsbesparelser ved CPH Go. Grant Thornton har tidligere udviklet en
model for omkostningsallokering mellem de forskellige områder i lufthavnen og har således indgående
kendskab til Københavns lufthavn. Til brug for nærværende rapport vedrørende CPH Go, har CPH leveret
materiale til Grant Thornton. Herudover er Grant Thornton’s beregninger blevet anvendt og lagt til grund
for den særlige takst for CPH Go, som CPH og luftfartsselskaberne er blevet enige om ved forhandlingen af
takstregulativet.
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69

[x]

70

I det omfang en bestemmelse i Terms of use for CPH Go dokumenterbart
medfører en omkostningsbesparelse for CPH, er det Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsens vurdering, at bestemmelsens restriktion i anvendelse af
CPH Go er objektivt begrundet – og dermed ikke i strid med forbuddet mod
diskrimination. Omvendt er det Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens
vurdering, at en omkostningsbesparelse eller sparede udgifter i form af
sparede investeringer for andre operatører i lufthavnen, eksempelvis
luftfartsselskaberne eller ground handling selskaberne, ikke kan anses for en
for at være en relevant objektiv begrundelse for CPH’s diskriminerende
adfærd. I praksis er der i stedet tale om en begrænsning i
luftfartsselskabernes adgang til frit at vælge mellem forskellige ydelser, som
de ellers har mulighed for, såfremt deres flyvninger foregår uden for CPH Go.

71

Det følger heraf, at det i denne sag er væsentligt at vurdere, om en ellers
diskriminerende bestemmelse medfører en omkostningsbesparelse eller ej.
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har derfor gennemgået såvel Grant
Thornton’s beregninger, som CPH’s egne beregninger. Styrelsen har på
baggrund
heraf
vurderet,
om
der
er
en
dokumenterbar
omkostningsbesparelse forbundet med de bestemmelser i Terms of use, som
styrelsen som udgangspunkt finder diskriminerende.

72

Derudover er en række processer i lufthavnen undersøgt for at vurdere de
øvrige bestemmelser i Terms of use. Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har i
den forbindelse besigtiget CPH Go og de øvrige bagvedliggende faciliteter i
Københavns lufthavn. Desuden har styrelsen af flere omgange modtaget input
fra CPH om de operationsmæssige vilkår i Københavns lufthavn.

73

Da CPH’s takstfastsættelse ikke er en del af denne sag, har styrelsen ved
vurderingen af omkostningsbesparelse ikke lagt vægt på hvor meget
besparelsen udgør beløbsmæssigt, men alene på om en besparelse kan
dokumenteres eller ej.
3.2

VIRKSOMHEDERNE

Sagens part
74

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har siden 1990 ejet og drevet lufthavnene i
Kastrup og Roskilde. 12 Siden 2005 har den australske lufthavnsfond
12

Jf. lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S med de ændringer, der følger af lov
nr. 804 af 3. december 1990, lov nr. 338 af 1. maj 1996 og lov nr. 293 af 28. april 2000.

20

Macquarie Airports haft aktiemajoriteten i CPH. Fra juli 2011 ejer Macquarie
Airports Copenhagen 26,8 pct. af aktiekapitalen i CPH, The Ontario Teacher’s
Pension Plan (OTPP) ejer 30,8 pct., mens den danske stat ejer 39,2 pct. af
aktiekapitalen. 13
Interessenter
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Scandinavian Airlines Systems, SAS, er et luftfartselskab med rødder i Sverige,
Norge og Danmark. SAS har sit hovedkvarter i Solne uden for Stockholm i
Sverige, og er et af kerneselskaberne under moderselskabet SAS Group. SAS er
det største luftfartsselskab i Københavns lufthavn målt på antal afgange og
ankomster. I 2010 udgjorde SAS’ flyvninger til og fra Københavns lufthavn
knap halvdelen af lufthavnens samlede antal flyvninger, eksklusive de
flyvninger foretaget af SAS Groups andre datterselskaber. 14 SAS er således
lufthavnens største kunde. Lufthavnen er desuden SAS’ hub. 15 Det betyder
blandt andet, at SAS så vidt muligt holder sine aktiviteter i lufthavnen samlet.
SAS samarbejder med 27 andre luftfartsselskaber i Star Alliance. Samarbejdet
beskrives nærmere nedenfor i markedsbeskrivelsen.

76

International Air Transport Association, IATA, er en international
brancheorganisation inden for den civile luftfart. Organisationen har 230
luftfartsselskaber som medlemmer, der står for 93 pct. af den planmæssige
internationale civile luftfart. IATA repræsenterer, leder og servicerer ifølge
dem selv også den civile luftfart i mere generel forstand. 16 SAS er medlem af
IATA, og derudover repræsenterer IATA mere end 20 % af CPH’s kunder. IATA
repræsenterer disse øvrige kunder i Københavns lufthavn i forbindelse med
forhandling af takster (takstregulativet) i lufthavnen.

77

EasyJet Airline Company Ltd., EasyJet, er et engelsk aktieselskab stiftet i 1995
og er det næststørste lavpris‐luftfartsselskab i Europa. EasyJets rutenetværk
omfatter destinationer i 27 lande. På nuværende tidspunkt er EasyJet det
eneste luftfartsselskab, der benytter CPH Go. Før 31. oktober 2010 benyttede
EasyJet Terminal 2 i Københavns lufthavn. Ifølge CPH fløj EasyJet ca. 780.000
passagerer ind og ud af København i 2010. 17 I 2011 vil tallet formentlig

13

14

Jf. Den senest tilgængelige aktionæroversigt, pr. 31. december 2009. I juli 2011 blev det offentliggjort, at

Marcquarie Airports har indgået en aftale med en canadisk pensionskasse om at overdrage en ikke‐
kontrollerende aktiebeholdning i Københavns Lufthavne A/S til gengæld for et større kontantbeløb
samt øget ejerskab i Sydney Airport. Fusionen er godkendt af EU Kommissionen den 15. september
2011, jf. COMP/M.6371.

Det præcise tal for 2010 var 95.064 flyvninger ud af 218.116, jf. Trafikstyrelsens statistik over luftfart i
Danmark, under præcisionsstatestikker http://stat.slv.dk/SH26.htm.
15
En hub er en lufthavn, som et luftfartsselskab bruger som transferpunkt, når deres passagerer skal til en
destination, der ikke flyves direkte (non‐stop) til.
16
www.iata.org
17
http://www.cph.dk/CPH/DK/PRESSE/Nyheder/2010/easyJet+Go.htm
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være op imod 900.000 med det nuværende ruteprogram. 18 EasyJet lægger
således beslag på ca. [x] pct. af kapaciteten i CPH Go.
3.3

REGLER OG TILSYN

Overordnet luftfartsregulering
78

Transportministeren er ifølge luftfartsloven § 71, stk. 1, bemyndiget til at
fastsætte regler om betaling for benyttelsen af en offentlig flyveplads. Denne
bemyndigelse er videregivet til Statens Luftfartsvæsen, som i dag er en del af
Trafikstyrelsen. 19 Trafikstyrelsen skal bl.a. føre tilsyn med, at taksterne for
Københavns lufthavn overholder de internationale regler og anbefalinger,
som findes i Chicago Konventionen og International Civil Aviation
Organization’s (ICAO) regler. Disse regler indeholder blandt andet
bestemmelser om ikke‐diskrimination, omkostningsbaserede takster og
differentierede services.

79

Ifølge ICAO’s ”Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services”
skal lufthavnsafgifter være ikke‐diskriminerende og omkostningsbaserede.
Hvis en lufthavn tilbyder en særlig kategori af luftfartsselskaber
differentierede takster eller lignende, skal det ifølge punkt 23.v i ICAO’s
policies sikres, at der ikke sker krydssubsidiering.

80

Af ICAO’s ”Airport Economics Manual” punkt 5.9 fremgår, at rabatter og andre
nedslag i lufthavnsafgifterne kan ydes til opstart af nye ruter, eller hvis de
afspejler ”differences in services, including the associated costs”. Vilkårene for
at opnå rabatter skal være transparente, skal være “available to all airlines
that use or plan to use an airport” og skal have et ”justifiable and well defined
purpose.”

81

Trafikstyrelsen har udstedt ”Bestemmelser om betaling for benyttelse af
lufthavne (lufthavnstakster)” kaldet BL 9‐15, jf. bilag 8, som trådte i kraft 31.
december 2008. Det fremgår bl.a. af BL 9‐15, at taksterne som udgangspunkt
skal fastsættes efter forhandling mellem CPH og Københavns lufthavns
brugere. 20

Gældende takstregulativ for Københavns lufthavn og CPH Go

18

Jf. CPH’s hjemmeside: http://www.cph.dk/CPH/DK/PRESSE/Nyheder/2011/Lavprisvaekst+hoejere.htm
Jf. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 110 af 3.2.2009.
20
Luftfartsselskaber som er fysisk etableret på lufthavnen (har base), eller over mere end 8 måneder
bidrager enten med mere end 20 % af luft‐havnens årlige indtægter, for så vidt angår de
luftfartsmæssige anlæg og ydelser, eller med mere end 20 % af lufthavnens samlede årlige antal IFR‐
operationer, jf. BL 9‐15, stk. 2.
19

22

82

CPH og de faste brugere af Københavns lufthavn har i overensstemmelse med
reglerne i BL 9‐15 i foråret 2010 gennemført en forhandling om betingelserne
og taksterne for brug af Københavns lufthavn, særligt med henblik på CPH Go.
Takstaftalen er blevet godkendt af Trafikstyrelsen som takstregulativ for
Københavns Lufthavn Kastrup, og trådte i kraft 1. oktober 2010 og gælder
frem til 31. marts 2015 (reguleringsperioden).

83

Ved forhandlingerne af takstregulativet kunne parterne opnå enighed om
takstniveauet, men kunne derimod ikke nå til enighed om betingelserne for
brug af CPH Go, de såkaldte ”Terms of use”. Det skyldtes, at
luftfartsselskaberne fandt, at CPH’s Terms of use for CPH Go er
diskriminerende. Parterne indgik derfor tillige et aftaletillæg. Det fremgår af
tillægget til takstaftalen, at: [x].

84

Takstaftalen og tillæg hertil vedlægges som bilag 2 og bilag 3 og behandles
mere uddybende nedenfor i afsnit 3.5, pkt. 179 ff.

85

I henhold til takstregulativet betaler
passagerafgifter i Københavns lufthavn:

luftfartsselskaberne

følgende

•

Udenrigspassagerer:

87,18 kr. per passager

•

Passagerer i CPH Go:

67,18 kr. per passager

•

Udenrigstransferpassagerer:

52,65 kr. per passager

•

Indenrigspassagerer:

39,11 kr. per passager

•

Indenrigstransferpassagerer:

23,62 kr. per passager

Luftfartsselskaber, der flyver med udenrigspassagerer, kan i Københavns
lufthavn enten benytte Terminal 2 og 3 eller CPH Go. Der er således aftalt en
rabat på 20 kr. for udenrigspassagerer i CPH Go i forhold til øvrige terminaler.
EU‐retlig regulering: Direktiv 2009/12/EF om lufthavnsafgifter
86

CPH har i deres brev til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen af 29. november
2010 redegjort for direktiv 2009/12/EF som sektorspecifik regulering. I den
forbindelse har CPH redegjort for virksomhedens opfattelse af ikke‐
diskrimination i lyset af direktivets sektorspecifikke regulering af
luftfartsområdet. Dette er baggrunden for at beskrive direktivet i denne sag.
CPH henviser endvidere til direktivet i deres høringssvar af 13. november
2011.

87

Europa‐Parlamentet og Rådet har med hjemmel i EUF‐Traktatens artikel 100,
stk. 2 [tidligere 80, stk. 2] udstedt direktiv 2009/12/EF, som omhandler

23

lufthavnsafgifter. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning den 8. marts
2011. 21
88

Direktivets formål er at fastlægge nogle fælles principper for opkrævning af
lufthavnsafgifter i lufthavne i fællesskabet. 22 Direktivet indeholder blandt
andet bestemmelser angående differentierede lufthavnsydelser. Direktivet
gælder for lufthavne, som er åben for erhvervsmæssig trafik, og hvor den
årlige trafik overstiger 5 mio. passagerbevægelser eller den lufthavn i hver
medlemsstat, der har flest passagerbevægelser. 23 Københavns lufthavn,
Kastrup er således omfattet af direktivets bestemmelser, dels som en følge af
lufthavnens passagerantal og dels fordi det er Danmarks hovedlufthavn.

89

Det fremgår af direktivets indledende betragtning 18, at direktivet ikke bør
berøre Traktaten, særlig artikel 81‐89 [nu EUF‐Traktaten artikel 101‐109].
Dette følger ligeledes af det EU‐retlige retskildehierarki, hvorefter en EU‐
retsakt, som det pågældende direktiv, kun er gyldig, hvis den er vedtaget i
overensstemmelse med de grundlæggende traktater. De konkurrenceretlige
regler begrænses således ikke af direktivets bestemmelser.

90

Direktivets betydning for vurderingen af CPH’s fastsættelse af Terms of use for
CPH Go, behandles i kapitel 5.
3.4

MARKEDSBESKRIVELSE

Indledning
91

I det følgende beskrives det marked, som CPH agerer på. Beskrivelsen tager sit
udgangspunkt i CPH’s direkte kunder, luftfartsselskaberne (afsnit 3.4.1, pkt. 93
ff.). Herefter beskrives lufthavne, særligt Københavns lufthavn (afsnit 3.4.2,
pkt. 132 ff.) og til sidst passagerer (afsnit 3.4.3, pkt. 148 ff.).
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Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har gennemført en række undersøgelser
på området for luftfart af relevans for denne sag. Resultaterne fra styrelsens
undersøgelser blandt henholdsvis luftfartsselskaber, lufthavne og passagerer
vil blive omtalt nærmere nedenfor.
3.4.1

93

Luftfartsselskaber

Idet denne sag drejer sig om, at visse typer af luftfartsselskaber ikke kan få
adgang til terminalfingeren CPH Go, beskrives nedenfor forskellige typer af
luftfartsselskaber med fokus på, hvordan de opererer og hvilken betydning
21

Jf. BL 9‐15, Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)
Jf. artikel 1, stk. 1 og betragtning 19
23
Jf. artikel 1, stk. 2
22

24

det kan have for brugen af lufthavnsfaciliteter. Afslutningsvist omtales
resultaterne fra Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens undersøgelse blandt
luftfartsselskaber.
94

I denne sag er det relevant at fokusere på luftfartsselskaber, som flyver med
passagerer – frem for luftfartsselskaber, der flyver med fragt – da det er disse
selskaber, som kan benytte CPH Go. Fremstillingen nedenfor vil derfor kun
beskrive forhold omkring kommercielle passagerflyvninger.
Tre typer luftfartsselskaber

95

Der kan skelnes mellem tre typer luftfartsselskaber, som flyver med
passagerer: lavprissselskaber som udbyder point‐to‐point trafik,
charterselskaber som udbyder chartertrafik 24 og fuld service selskaber, som
udbyder både point‐to‐point og transfertrafik i et netværk af ruter. 25 Disse tre
typer af luftfartsselskaber tilbyder overordnet set passagerne forskellige
ydelser, og virksomhederne efterspørger ligeledes typisk forskellige ydelser i
lufthavnen.
Typer af flyvninger

96

De fleste luftfartsselskaber tilbyder point‐to‐point flyvninger (på dansk: punkt
til punkt). Det vil sige, at de flyver direkte fra én lufthavn til en anden lufthavn,
uden mellemlanding. Point‐to‐point flyvninger defineres ofte som flyvninger,
der ikke er transfer‐ eller transitflyvninger.

97

En transferflyvning udbydes af luftfartsselskaberne som ét samlet produkt fra
en destination til en anden, og luftfartsselskabet modtager kundernes bagage
ved startdestinationen og har den i sin varetægt til slutdestinationen, hvor
kunden afhenter bagagen igen. En eller flere gange på rejsen mellemlander
luftfartsselskabet og passageren skifter fra et fly til et andet.
Luftfartsselskabet sørger for, at passagerens bagage ligeledes skifter fly, typisk
via et ground handling selskab. Et eksempel kunne være, at et luftfartsselskab
udbyder en flyrejse fra Oslo til Barcelona, hvor selskabet mellemlander i
København.

98

Ofte er der både point‐to‐point‐ og transfer‐passagerer på sådan en flyvning.

24

Kommissionen har således tidligere afgrænset et særskilt marked for chartertrafik, jf. bl.a.
Kommissionens afgørelse i sag nr. M.1502 – Kuoni/First Choice, pkt. 9 med henvisning til tidligere
praksis.
25
Jf. bl.a. Kommissionens beslutning af 27. juni 2007 i sag nr. M.4439, Ryan Air/Aer Lingus, samt senest i
Kommissionens afgørelse af 22. juni 2009 i sag nr. COMP/M.5335, Lufthansa/SN Airholding.

25
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En transitflyvning minder meget om en transferflyvning, men en
transitflyvning er karakteriseret ved at passageren flyver videre med det
samme fly efter mellemlandingen. Mellemlandingen foretages altså ikke fordi
passageren og dennes bagage skal over i et andet fly, men ofte for at samle
flere passagerer op eller for at tanke brændstof på flyet.

100

Forskellen på transit og transfer kan illustreres således: (med CPH som
mellemlanding)
Transit:
Flynummer:
XY13 Oslo – (CPH) – Barcelona

Transfer:
Flynummer: XY13 Oslo ‐ CPH
Flynummer: ZU09 CPH ‐ Barcelona

I denne sag behandles forbuddet mod transferflyvninger og transitflyvninger
under et, og benævnes transferflyvninger.
Fuld service selskaber
101

Fuld service selskaber udbyder ruteflyvninger og defineres traditionelt som de
luftfartsselskaber, der flyver efter det såkaldte ”hub and spoke” princip. 26 Dvs.
luftfartsselskabet har en hovedlufthavn (hub) og en lang række ruter som
”feeder” eller ”føder” andre større ruter med passagerer (spokes) hertil.

102

Der kan være mange fordele ved at organisere selskabet sådan, blandt andet
er det lettere at fylde flyene op med passagerer fra andre dele af netværket,
hvilket medfører, at det kan betale sig at flyve på ruter, der ellers ikke har et
tilstrækkeligt passagergrundlag. Luftfartsselskabet udnytter på den måde
kapaciteten i deres fly ved at samle passagerer fra en række små ruter til én
større rute (typisk en langdistance destination). 27

103

De fleste fuld service selskaber er med i alliancer med andre
luftfartsselskaber, hvor de samarbejder om rutenetværk, herunder hubs,
adgang til lounges, check‐in services, billetter mm. Denne type
luftfartsselskaber kaldes også ofte netværksselskaber.

104

Som eksempel på et fuld service selskab kan nævnes SAS. De er med i Star
Alliance og benytter Københavns lufthavn som virksomhedens hub for det
Skandinaviske marked, herunder for deres indenrigstrafik i Danmark.

26
27

Jf. bl.a. Analyses of the European air transport market, Airline Business Models, December 2008, s. 5.
Jf. bl.a. Konkurrenceredegørelsen 2002 kap. 4, samt Air Transport Liberalization and its impact on airline
competition and air passenger traffic, OECD 2009, s. 31‐38.

26

Figur 1: ”Hub and spoke” og ”point‐to‐point” principperne
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Lavprisselskaber
Lavprisselskaber er luftfartsselskaber, hvis primære konkurrenceparameter er
prisen. Lavprisselskaberne opererer generelt med meget lave omkostninger
sammenlignet med fuld service selskaberne. Lavprisselskaber kaldes også ofte
point‐to‐point selskaber.

106

I modsætning til fuld service selskabernes ”hub and spoke” princip
foretrækker lavprisselskaberne typisk kun at operere med point‐to‐point
ruter. Det betyder, at hver rute betragtes som individuel, uden nogen
(planlagte) forbindelser i andre lufthavne, jf. figur 1 ovenfor. Det medfører, at
flyet ikke skal vente på andre fly(ankomster) for at kunne gå i luften. Derved
optimeres turn‐around tiden (dvs. tiden, der går fra flyet lander til det letter
igen), og flyet kan være i luften mest muligt. 28

107

Lavprisselskaber efterspørger derfor typisk så enkle og billige ydelser i en
lufthavn som muligt, eksempelvis foretrækker lavprisselskaber udover en
hurtig turn‐around tid, at deres passagerer går om bord i flyet direkte fra
gaten/lufthavnens bygning frem for at benytte en bro, da broerne kan give
anledning til forsinkelser og dermed omkostninger. For disse selskaber
betyder passagerafgiften relativt mere, da de generelt har flest muligt
passagerer med på deres flyafgange.
Charterflyvning mv.

108

Charterluftfartsselskaber eksisterer primært for at servicere rejsearrangører,
hvorfor det er rejsearrangørernes efterspørgsel og ønsker, som er
bestemmende for hvilke ruter, der beflyves og frekvensen. Charterselskaber
28

Jf. bl.a. Air transport liberalization and its impacts on airline competition and air passenger traffic,
international transport forum 2009, OECD s. 53.

27

opererer typisk mellem en given hovedlufthavn og lufthavne tæt på de store
charterturistmål. Rejseoperatørerne køber typisk et antal sæder for mindst én
feriesæson og de store charterselskaber kan have egne luftfartsselskaber. 29
Ofte er det de samme luftfartsselskaber, som flyver ruteflyvninger, der også
flyver charter, bl.a. er SAS blandt et af de største charterluftfartsselskaber i
Danmark. 30
3.4.1.1

Markedsundersøgelse blandt luftfartsselskaber

109

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har foretaget en undersøgelse blandt
luftfartselskaber med henblik på at afdække konkurrencesituationen blandt
lufthavne.

110

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har afholdt en række møder med
luftfartsselskaber/rejsearrangører, som benytter Københavns lufthavn.
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har talt med lavprisselskaberne; EasyJet,
Transavia og Cimber Sterling, fuld service selskabet SAS samt
charterselskaberne/rejsearrangørerne;
Startour,
Thomas
Cook
og
31
Apollo/Kuoni, jf. bilag 9.
Valg af lufthavn

111

Det fremgår samlet set af drøftelserne, at luftfartsselskaberne typisk opfatter
en lufthavns takstniveau som vigtigt for valget af lufthavn. Dette uddybes
nedenfor.
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Herudover angav stort set alle selskaberne, at en af de primære parametre
ved valg af lufthavn er lufthavnens geografiske placering i forhold til
passagergrundlag og trafikale adgangsforhold. 32 Derudover angav mange af
selskaberne, at det er et væsentligt parameter, at lufthavnen er en
hovedlufthavn.

113

Det er endvidere vigtigt for selskaberne, at der er en vis kvalitet i lufthavnens
ydelser. Der må ikke være for mange nedbrud eller forsinkelser. For
lavprisselskaber, som foretrækker korte turn‐around tider 33 og deraf en
relativ høj kapacitetsudnyttelse af flyet, er forsinkelser forbundet med store
29

Startour benytter f.eks. deres eget luftfartsselskab TUI fly Nordic
Jf. bilag 9 Styrelsens møder med luftfartselskaber, Startour
31
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen rettede endvidere henvendelse til luftfartsselskaberne Norwegian
Air Shuttle, Ryanair, Air Berlin, Iceland Express, Germanwings, Austrian Airlines og MyTravel. Disse
virksomheder ville imidlertid ikke bistå Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen Det er samlet set
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens vurdering, at de afholdte drøftelser med luftfartsselskaber giver et
dækkende billede, på trods af at ikke alle adspurgte ønskede at deltage i drøftelserne.
32
Disse udsagn ses at stemme overens med erfaringer i international sammenhæng, jf. f.eks. Air Transport
Liberalization and its impact on airline competition and air passenger traffic” fra OECD, 2009, s. 42f.
33
Turn‐around tid betegner den tid, et fly er ved gaten inden det er klar til at flyve igen.
30

28

omkostninger – og for netværksselskaber er omkostningerne typisk endnu
større, da det ofte vil påvirke mange af luftfartsselskabets efterfølgende
afgange.
Væsentlige konkurrenceparametre ved valg af lufthavn – i relation til CPH Go
114

I Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse angav
luftfartsselskaberne forud for åbningen af CPH Go, at de havde en umiddelbar
interesse i at benytte CPH Go. Samtlige selskaber nævnte dog samtidig, at det
konkret ville afhænge af prissætningen, samt hvordan operationerne i CPH Go
i realiteten vil blive udført.
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Luftfartsselskabernes tilkendegivelser ses samlet set
overensstemmelse med udenlandske erfaringer på området. 34
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at

være

i

Passagerafgift
Som nævnt ovenfor fremgår det af Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens
markedsundersøgelse blandt luftfartsselskaber, at en lufthavns takstniveau er
et ud af tre vigtige parametre for valget af en lufthavn, jf. pkt. 111‐113.
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Kommissionen har tidligere behandlet spørgsmålet om lufthavnsafgifter i
deres arbejdspapir om lufthavnsafgifter. 35 Det fremgår heraf, at
lufthavnsafgifter generelt set er et vigtigt konkurrenceparameter lufthavne
imellem, hvis lufthavnene i øvrigt er i direkte konkurrence med hinanden om
at tiltrække luftfartsselskaber.
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Det fremgår endvidere af praksis, at lufthavnstakster er et væsentligt element,
når luftfartsselskaber skal vælge at benytte en lufthavn. Det fremgår således
af Kommissionens sag om Macquarie Airports Groups overtagelse af Exeter og
Devon lufthavn, at:
”The OFT argues that the airlines’ choice of airport is likely to be a function
of demand in the catchment area of a particular airport and the costs of
operating from a particular airport. Airlines are the direct customers of
airports for their core services, as it is the airline, not the passenger, which
decides whether to operate a route and pay the airport charges. However, the
airlines’ choice of routes and airports ultimately depends on the passengers’
demand. Passengers will choose between airports based on what could be
called the generalized cost of the journey (airline ticket price, cost of getting
to and from the airport, cost of parking and journey time). …

34
35

Jf. bl.a. ”UK airports”, Office of Fair Trading 2006, pkt. 5.14.
Jf. KOM (2006, 820) side 5‐6
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The market investigation in the present case has shown that besides the
price, the size and nature of the catchment area seems to be the most
important criterion for airlines choosing a certain airport.” 36
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Ydermere fremgår det af Competition Commission’s sag om BAA‐lufthavnene i
UK, at luftfartsselskaberne tillægger lufthavnens takstniveau vægt ved valget
af lufthavn. Særligt for lavpris‐selskaberne er lufthavnsafgifterne et væsentligt
element ved valget af lufthavn. Dette skyldes at afgiften typisk udgør en
væsentligt del af et lavprisselskabs omkostninger. Endvidere er lavpris‐
selskabers passagerer typisk mere prisfølsomme og som følge heraf indirekte
også følsomme over for en lufthavns afgifter, som i sidste ende væltes over på
passageren i billetprisen. 37 38
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CPH giver en rabat på 20 kr. på passagerafgiften i CPH Go i forhold til
passagerafgiften for øvrige udenrigspassager i Terminal 2 og 3. Med henblik
på at belyse hvilken betydning denne rabat vil have for luftfartsselskaberne,
har Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen i denne sag foretaget
sammenlignende beregninger, jf. Tabel 1 nedenfor.
Tabel 1: CPH Go passagerafgiftens betydning for luftfartsselskaber
DKK. per passager
Samlede lufthavnsafgifter i CPH T2 og T3
Passagerafgift i CPH T2 og T3
Bruttofortjeneste per passager (traditionelt selskab) 1
Bruttofortjeneste per passager (lavpris‐ selskab) 2

177
87
58

Besparelse (20 kr.)
udgør i pct.
11 %
23 %
34 %

47

43 %

Gennemsnitspris for en flyrejse

3

3.300

1%

Gennemsnitspris for en flyrejse

4

1.260

2%

Note 1: SAS 2010
Note 2: Ryan Air 2010
Note 3: Prisen er inklusiv charterrejse. Dvs. indeholder også hotel, evt. pension mv. (Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens
markedsundersøgelse fra 2009)
Note 4: Kun rejser under 3000 kr. (Renset for charterrejser og oversøiske rejser) (Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse

36

Jf. Kommissionens beslutning af 8. august 2005 i sag nr. M.31023 MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter
Airport pkt. 20 jf. OFT’s sag ”Anticipated acquisition by Macquarie Airports Ltd. and Ferroval Aeropuertos
SA of Exeter and Devon Airport Ltd. pkt. 16‐19.
37
Jf. BAA airports market investigation, A report on the suplly of airport services by BAA in the UK”
Competition Commission 19 March 2009, side 42‐46.
38
Endelig fremgår det også af flere udtalelser i pressen fra bl.a Ryanair, EasyJet og Norwegian i relation til
visse partiers forslag om at vedtage en ekstra passagerafgift på 75 kr., at luftfartsselskaberne tillægger
det stor betydning og advarer mod at yderligere afgifter vil medføre kapacitetsreduktioner og
rutelukninger som følge af forringet konkurrenceevne. Jf. således ”Ryanair: Danske rutelukninger på vej
hvis flyafgift vedtages” www.check-in.dk af 01.09.2011, ”EasyJet‐chef: Passagerafgift vil skade
Københavns lufthavn” www.check‐in.dk af 02.09.2011 og ”Passagerafgift kan flytte flere
hundrede arbejdspladser til Sverige” www.check-in.dk af 05.09.2011.
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fra 2009)
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Det ses af ovenstående Tabel 1, at besparelsen på passagerafgiften i CPH Go
udgør 11 pct. af de samlede lufthavnsafgifter eller 23 pct. af den
passagerafgift, der betales i CPH’s terminal 2 og 3. Dermed udgør besparelsen
en væsentlig del af luftfartsselskabernes pris for at benytte lufthavnen.
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Det ses endvidere, at besparelsen udgør 34 pct. af bruttofortjenesten for et
traditionelt (netværks‐) luftfartsselskab samt 43 pct. af bruttofortjenesten for
et lavprisselskab. Besparelsen udgør således en væsentlig del af
luftfartsselskabernes bruttofortjeneste. Således vil et lavprisselskab som Ryan
Air, der har omkring 75 mio. passagerer om året, vil kunne øge deres
indtjening med 1,5 mia. kr., hvis de kunne spare 20 kr. per passager i
passagerafgift. Tilsvarende ville et netværksselskab som SAS, der har ca. 25
mio. passagerer om året, kunne øge deres indtjening med ca. 0,5 mia. kr. om
året.
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Givet den intensive konkurrence, der finder sted mellem luftfartsselskaberne,
er der god grund til at antage, at en stor del af denne fortjeneste vil blive
overført til passagererne, således at en omkostningsbesparelse for
luftfartsselskabet medfører konkurrencedygtige – billigere – billetter for
passagererne. Som det fremgår af praksis er prisen for en rejse væsentlig for
passagernes valg af luftfartsselskab. Den omkostningsbesparelse som
rabatten på CPH Go passagerafgiften medfører for luftfartsselskaberne er et
ikke uvæsentligt parameter i konkurrencen med andre luftfartsselskaber.
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Det ses endelig, at besparelsen udgør en mindre del af den gennemsnitlige
pris for en flyrejse, nemlig henholdsvis 1 pct. for alle flyrejser samt 2 pct. for
flyrejser under 3.000 kr. Det er således begrænset, hvor meget den enkelte
passager – rent økonomisk – vil få ud af besparelsen. Besparelsen vil dog
sandsynligvis alligevel betyde en øget nytte for passagererne i kraft af et
større udbud af billigere billetter, jf. umiddelbart ovenfor.
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Samlet set vil besparelsen have en væsentlig umiddelbar betydning for
luftfartsselskabernes omkostninger og dermed deres indbyrdes konkurrence.
Afhængig af konkurrencesituationen vil besparelsen blive givet videre til
passagererne, eller resultere i et øget udbud af ruter, og dermed komme
forbrugerne til gode.
Turn-around tid på max. 30 minutter

126

Om betydningen af turn‐around tid kan det generelt siges, at det er vigtigt for
lavprisselskaber, at turn‐around tiden er lav, således at deres fly får mest
mulig tid på vingerne og dermed den mest optimale udnyttelse af
kapaciteten. Omvendt efterspørger charterselskaber (og også visse fuld
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service‐selskaber) typisk ikke faciliteter i en lufthavn, som muliggør en lav turn
around‐tid. Det skyldes bl.a., at selskabernes logistik i forbindelse med
ankomst og afgang typisk er mere kompliceret, hvilket forlænger flyets turn
around. Det skyldes bl.a., at klargøringen af disse fly mht.
brændstofpåfyldning, tax freee varer osv. tager længere tid end 30 min. 39
Turn‐around tiden afhænger også af om flyselskabet har base i lufthavnen.
Det er typisk i base‐lufthavnen mellem flyvningerne, at reparation og
vedligehold mv. af flyene foretages, hvilket ofte vil betyde en længere turn‐
around tid. Terms of use for CPH Go tager således også højde for dette, idet
luftfartsselskaber med base i Københavns lufthavn tillades en længerevarig
turn‐around tid end udgangspunktet på maksimalt 30 minutter, jf. Terms of
use Bestemmelse G, note 2.
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CPH Go er primært tiltænkt lavprisselskaber og den fastsatte turn‐around tid
på maksimalt 30 minutter er således væsentligt for disse selskabers
operationer. Betingelsen om maksimalt 30 minutters turn‐around tid sikrer
luftfartsselskaber i CPH Go, at der er plads til at foretage hurtigere turn‐
arounds, idet standpladsen er ikke optaget når flyet ankommer til CPH Go.
Dette forbedrer som sagt selskabets kapacitetsudnyttelse og udgør således
også et væsentligt parameter i den indbyrdes konkurrence med andre
luftfartsselskaber.
Flytte kapacitet fra Københavns lufthavn
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Luftfartsselskaberne er blevet spurgt om hvilke omkostninger, der vil være
forbundet med at flytte kapacitet fra Københavns lufthavn til en anden
lufthavn. Svarene viser, at der er forskel på om selskabet har base i
Københavns lufthavn eller lufthavnen blot er en destination i selskabets
ruteplan. EasyJet angiver således, at der ikke er nogen væsentlige
omkostninger forbundet med at flytte deres operationer til en anden lufthavn
end Københavns, udover de markedsføringsmæssige omkostninger. 40
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Omvendt angiver SAS, at det vil være forbundet med meget store
omkostninger, og derfor ikke vil være rentabelt at flytte SAS’ base væk fra
Københavns lufthavn. 41
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Cimber Sterling og Thomas Cook, som er baserede i Københavns lufthavn,
angiver ligeledes, at der ved en permanent flytning af selskabets base vil være
større
omkostninger
forbundet
med
flytning
af
kontorer,
infrastrukturtilpasning og besætning. Cimber Sterling angiver på den anden
39

Jf. mødereferat med Thomas Cook.
Jf. mødereferat fra easyJet pkt. 3.
41
Disse udsagn ses at stemme overens med erfaringer i international sammenhæng, jf. f.eks. ”Impact of
Airport on Airline Competition” OECD, 2008, s. 11‐13.
40
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side, at selskabet kan flytte enkelte ruter uden de store problemer eller
omkostninger, hvis der skulle opstå en efterspørgsel i en anden lufthavn.
Endelige angiver Cimber Sterling, at en flytning fra Københavns lufthavn også
ville medføre, at selskabet mister deres samarbejdsforbindelser til bl.a. SAS,
som de har code sharing 42 samarbejde med, samt til 30 andre selskaber i
relation til interlining 43 samarbejde.
131

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen drøftede også med luftfartsselskaberne,
hvorvidt de anser de omkringliggende lufthavne Malmö, Billund og Odense
som alternativer til Københavns lufthavn. Alle luftfartsselskaberne angiver, at
de ikke opfatter de omkringliggende lufthavne som reelle alternativer til
Københavns lufthavn.
3.4.2

Lufthavne

Typer af lufthavne
132

Der kan overordnet defineres to typer lufthavne; hovedlufthavne og
sekundærlufthavne (regionale lufthavne). Derudover eksisterer der mindre
lufthavne og flyvepladser.
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Hovedlufthavne er typisk lufthavne, som ligger i umiddelbar forbindelse med
enten en hovedstad eller en regionshovedstad. Hovedlufthavne tilbyder typisk
transfer og er ofte også hub‐lufthavn for et eller flere luftfartsselskaber.
Eksempler på hovedlufthavne er Københavns lufthavn, Frankfurt lufthavn og
Charles de Gaulle lufthavn i Paris.
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Sekundærlufthavne kan eksempelvis ligge et stykke uden for hovedstaden og
derved være et billigere alternativ, eller lufthavnen kan være en selvstændig
destinationslufthavn i en mindre by. Eksempler på sekundærlufthavne er
Billund lufthavn og Malmö lufthavn.

Ydelser i en lufthavn
135

En lufthavns ydelser kan opdeles i tre overordnede kategorier alt efter, hvem
der udbyder og efterspørger ydelserne, jf. figur 2:

42

Code sharing er en kommerciel aftale mellem to eller flere flyselskaber, som tillader flyselskabet at
bruge sin egen eller en fælles IATA‐kode på en flyvning foretaget af en af dem
43
Interlining optræder, når et flyselskab kan udstede billetter til andre flyselskabers afgange, såfremt
selskabet ikke selv flyver til den ønskede slutdestination.
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Figur 2: Lufthavnsydelser
Lufthavnsydelser

Terminalydelser

Ground handling

Aeronautiske ydelser

Bagage, brændstof,
de‐icing mv.

Start, landing mv.

Luftfartsselskaber

Kommercielle ydelser

Tax‐free shopping,
restaurant mv.

Parkering

Passagerer
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Lufthavnens ydelser, kan således opdeles i aeronautiske ydelser,
kommercielle ydelser og ground handling ydelser. De tre kategorier af ydelser
beskrives kort nedenfor.
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Ground handling omfatter blandt andet håndtering af bagage (lastning og
losning), de‐icing, brændstof‐ og oliepåfyldning, rengøring og lignende. I
Københavns lufthavn leveres disse ydelser af eksterne ground handling
selskaber, og betaling for ydelserne afregnes direkte mellem ground handling
selskaberne og luftfartsselskaberne.
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Aeronautiske ydelser omfatter adgang til og benyttelse af infrastruktur for
henholdsvis passagerer og luftfartsselskaber. Det omfatter både ydelser, som
befinder sig på landside og airside. Landside er det område i en lufthavn, hvor
alle må færdes. Eksempler på aeronautiske landside‐ydelser er check‐in
skranker, security, veje og det forhold, at der stilles en terminalbygning til
rådighed (før security). Airside er det område på den anden side af security,
hvor kun rejsende og personale har adgang. Eksempler på disse ydelser er
benyttelse af start‐ og landingsbaner og andre faciliteter efter security,
standpladser og ydelser fra kontroltårn. Luftfartselskaberne betaler for
ydelserne via lufthavnsafgifter. Det er disse afgifter, som er fastsat i
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takstregulativet for Københavns lufthavn. Passagererne benytter kun visse af
ydelserne – såsom terminaler – mens luftfartsselskaber benytter flere af
ydelserne.
139

Kommercielle ydelser omfatter blandt andet tax free butikker, restauranter,
lokaler til luftfartsselskabernes personale, IT‐ydelser, parkering mv. I
Københavns lufthavn leveres disse ydelser af hovedsageligt af forpagtere eller
lejere. Betaling for ydelserne afregnes direkte med passagererne og
luftfartsselskaberne.
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En nærmere beskrivelse af de aeronautiske ydelser følger nedenfor i afsnit
3.4.4.1, pkt. 166 ff..
3.4.2.1

Markedsundersøgelse blandt lufthavne

141

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har afholdt drøftelser med de lufthavne,
som ligger tættest på Københavns lufthavn, dvs. Billund, Malmö og Odense
lufthavn, jf. bilag 10.
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Drøftelserne blev afholdt bl.a. med henblik på at afdække, om de øvrige
lufthavne i regionen – det vil sige, Billund, Malmö og Odense udgør et reelt
alternativ til Københavns lufthavn.
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Det fremgår som et fælles punkt af drøftelserne, at både Billund, Malmö og
Odense lufthavn har overvejet at opføre en lavprisfacilitet. Det fremgår
endvidere, at der ikke i de tre lufthavne er praktiske forhold, som kan
forhindre opførelsen af en ny terminalbygning eller ”finger”. Der således
umiddelbart plads til at etablere eller udvide eksisterende terminal‐faciliteter.
Det fremgår endelig, at det særligt er kapacitetsmæssige overvejelser (jf. at
der i lufthavnene er megen ledig kapacitet), der har ført til, at der ikke er
blevet opført lavpristerminaler i de tre lufthavne. Billund lufthavn og Malmö
lufthavn fremhæver, at der ikke er tilstrækkeligt passagergrundlag til at drive
en separat lavpristerminal. I Odense forsøgte en investorgruppe i 2000 at
etablere en udviklingsplan for lufthavnen. Planen ville indebære ny
landingsbane, terminal, hotel, mv. Investorgruppen måtte dog trække sig ud
efter 2 år, da det ikke var muligt at skaffe den fornødne trafik.
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I forhold til konkurrencesituationen angav Billund lufthavn A/S, at lufthavnens
største konkurrent er Københavns lufthavn, men at Københavns lufthavn er
en større konkurrent for Billund lufthavn end omvendt. Ifølge Billund lufthavn
er lufthavnens takster på et niveau, der er ca. 40 pct. under takstniveauet i
Københavns lufthavn. Billund lufthavn A/S angav, at en forhøjelse på 5‐10 pct.
af lufthavnsafgifterne i Københavns lufthavn ikke vil få luftfartsselskaberne til
at vælge Billund lufthavn frem for Københavns lufthavn. Konkret har Billund
lufthavn ikke kunnet ”stjæle” ruter fra Københavns lufthavn.
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Odense lufthavn angav, at ruter ud af lufthavnen i den nuværende
konkurrencesituation anses som selvstændige ruter med selvstædigt
passagergrundlag, og er således ikke i konkurrence med ruter ud af Billund
eller Københavns lufthavn.
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Malmö lufthavn angav, at selvom lufthavnens takster er ca. 30 pct. lavere end
Københavns lufthavns takster, har Malmö lufthavn vanskeligt ved at tiltrække
især lavprisselskaber og point‐to‐point flyvninger. Københavns lufthavn er en
konkurrent til Malmö lufthavn på point‐to‐point flyvninger. Malmö lufthavn
har ikke hidtil haft held til at ”stjæle” ruter fra Københavns lufthavn.
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Alle tre lufthavne angav, at det ikke kunne udelukkes, at de kunne tiltrække
passagerer fra Københavns lufthavn, hvis Københavns lufthavn hævede sine
takster markant.
3.4.3

Passagerer

Typer af passagerer
148

Lufthavnen benyttes også af forskellige typer af passager, ligesom det er
tilfældet med luftfartsselskaber. 44
3.4.3.1

Markedsundersøgelse blandt passagerer
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Konkurrence‐
og
Forbrugerstyrelsen
har
i
samarbejde
med
analysevirksomheden Synovate foretaget en markedsundersøgelse blandt de
passagerer, der har fløjet fra Københavns lufthavn, jf. bilag 11. 45
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Markedsundersøgelsen blev gennemført bl.a. med henblik på at afdække
passagerernes præferencer i forbindelse med valg af lufthavn – for dermed at
undersøge, om de øvrige lufthavne i regionen (Billund, Malmö, Odense) ud fra
et passagersynspunkt udgør et reelt alternativ til Københavns lufthavn.
Markedsandele blandt passagerer
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I undersøgelsen er respondenterne blevet inddelt regionalt og spurgt, hvilke
lufthavne de har benyttet som deres afrejselufthavn indenfor de seneste 2 år.
Det vil sige at lufthavne, som er benyttet i forbindelse med fly skift (transfer)
ikke tæller med.
44
45

Jf. bl.a. ”Low Cost Airport Terminals Report” fra Center for Asia Pacific Aviation, s. 273‐276 og 282‐284.
Den kvalitative rapport fra Synovate er vedlagt som bilag 11.
Dataindsamlingen
til
den
kvantitative undersøgelse er foretaget via online web‐interviews i perioden 16.‐22. december 2009 i
Danmark og Sverige. Respondenterne er repræsentativt udvalgt i Synovates webpanel. Der er blevet
indsamlet 3.300 interviews til afdækningen af Københavns lufthavns penetration og markedsandele og
1.491 respondenter har besvaret det fulde spørgeskema. For yderligere resultater henvises til bilag 11,
som indeholder rapporten udarbejdet i forbindelse med markedsanalysen.
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Der er blandt andet beregnet markedsandele målt i passagerer for samtlige
regionale lufthavne, som respondenterne har benyttet inden for de seneste 2
år, jf. figur 3 nedenfor.
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Det fremgår af figuren, at Billund lufthavn har betydelige markedsandele i
Jylland samt en mindre andel på Fyn. Derimod er der ingen flypassagerer øst
for Storebælt, som har fløjet fra Billund lufthavn. I Hovedstaden og det øvrige
Sjælland er det kun Stockholm og Ålborg lufthavn, som har markedsandele
udover Københavns lufthavn. Det vil sige, at ingen flypassagerer fra Sjælland
ifølge undersøgelsen har benyttet Malmö lufthavn indenfor de seneste 2 år.
Ifølge undersøgelsen har Malmö lufthavn kun passagerer fra Sverige.
Figur 3 Markedsandele målt i passagerer fordelt på alle lufthavne
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Figur 3 ovenfor illustrerer, at passagerne typisk vælger flyrejser fra den
lufthavn, der ligger nærmest. Jo længere væk fra Københavns lufthavn, jo
færre passagerer vælger at benytte lufthavnen. Således vælger passagerer fra
Fyn og især Jylland oftere flyrejser fra en anden lufthavn en Københavns
lufthavn. Omvendt er der kun højst 10. pct. af de rejsende fra Sjælland, som
har valgt en anden lufthavn end Københavns lufthavn. Figuren viser således,
at konkurrencesituationen mellem lufthavnene er asymmetrisk. På den ene
side er Københavns lufthavn i stand til at trække passagerer fra bl.a.
områderne Jylland og Skåne, mens lufthavnene i de pågældende regioner på
den anden side ikke har passagerer fra Sjælland.
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3.4.4

De faktiske forhold i Københavns lufthavn, Kastrup

Infrastrukturen i Københavns lufthavn, Kastrup
155

CPH’s kernevirksomhed består i at stille lufthavnens fysiske infrastruktur til
rådighed mod et vederlag. I den forbindelse udvikler, vedligeholder og
administrerer CPH en række faciliteter på infrastrukturen i Københavns
lufthavn.
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CPH sælger således adgang til infrastruktur og faciliteter i lufthavnen, og
sørger i den forbindelse for vedligeholdelse, udbygning, rengøring mv. af
infrastrukturfaciliteterne. CPH er pålagt at sørge for security i lufthavnen, og
driver i dag en samlet security‐funktion med 700 ansatte. 46 47
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Alle andre passagerrelaterede aktiviteter i terminalerne drives af uafhængige
aktører, herunder ground handlere og luftfartsselskaber, som betaler en leje
til CPH. For eksempel driver CPH bagagesorteringsanlæggene, mens handling
selskaberne placerer bagage på bagagebåndet og transporterer bagagen til og
fra de ventende fly. CPH har således en betydelig udlejningsvirksomhed. 48

Terminalerne i Københavns lufthavn
158

Terminal 1 anvendes til indenrigstrafik. Terminal 2 og 3 udgør én samlet
bygning, der anvendes til udenrigstrafik, jf. Figur 4 på næste side.
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http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Civil‐luftfart/Flyvesikkerhed/Security.aspx
http://www.cph.dk/CPH/DK/MAIN/Sikkerhed
48
Det fremgår af CPH’s årsrapport 2010, s. 4, at omsætningen på det aeronautiske område i 2010 var
1.691 mio. kr., mens omsætningen på det kommercielle område var 1.511 mio. kr. Omsætningen på det
kommercielle område udgjorde således over 47 procent af CPH’s samlede omsætning i 2010.
Udlejning af lokaler og arealer bidrog med 327 mio. kr. svarende til 22 pct. af den samlede omsætning på
det kommercielle område.
47
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Figur 4: Oversigtskort over Københavns lufthavn. 49 CPH Go er markeret
med rødt.

CPH Go
159

CPH har opført en ny terminalfacilitet, en såkaldt ”lavprisfinger”, med 6
tilhørende standpladser, beliggende i forlængelse af den eksisterende finger D
i Terminal 3, jf. figur 4 ovenfor. Passagerer kommer til og fra CPH Go via en
længere korridor, som forbinder CPH Go‐”fingeren” med de øvrige
udenrigsterminaler. Lavpriskonceptet kaldes CPH Go.
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CPH Go adskiller sig fra resten af lufthavnen i sin fysiske udformning: CPH Go
er en tilbygning med meget enkle faciliteter i form af afgangs‐/venteområde i
forbindelse med de seks standpladser, hvor flyene parkerer. Der er kun et
enkelt toilet, der er ingen butikker eller restauranter, kiosker eller lign., og der
er ingen siddepladser til de ventende passagerer. De anvendte materialer i
bygningen til gulv og vægge mv. er mere sparsomme end i resten af
lufthavnen. Sammenfattende kan CPH Go beskrives som ”en stor boarding
lounge”, hvor der ikke kan benyttes broer ved boarding.
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En passager i CPH Go benytter en gate i Go‐fingeren til at gå ombord på sit fly,
og tilsvarende til at stige af flyet og entrere i lufthavnsbygningen ved ankomst
til Københavns Lufthavn Kastrup.
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Med oprettelsen af CPH Go, har CPH ønsket at udvide lufthavnen til en dual
airport. Det vil sige, at lufthavnen understøtter to forskellige typer

49

Kilde: http://www.cph.dk/CPH/DK/MAIN/Foer+afrejse/Hvilken+type+passager+er+du.htm
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CPH Go er ifølge CPH et tiltag med henblik på at udvikle lufthavnen og
tiltrække nye lavprisselskaber. CPH Go er et billigere og mere effektivt, men
også mere enkelt, alternativ til de eksisterende faciliteter. Blandt andet skal
passagerne som udgangspunkt selv foretage check‐in (i Terminal 2), der er
længere gå‐afstand ud til CPH Go for passagerne, og der er ingen broer fra
lufthavnens bygninger og ud til flyene. Passagerne skal i stedet gå udenfor og
op ad en trappe for at komme om bord på flyene. CPH Go udgør en
investering på godt 200 millioner kr. for CPH.
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CPH Go vil kunne benyttes af luftfartsselskaber i overensstemmelse med de
Terms of use, som CPH har fastsat. De luftfartsselskaber, som opfylder de
kumulative bestemmelser må benytte CPH Go. Operationer fra CPH Go er
særligt attraktive for CPH’s kunder/luftfartsselskaberne, fordi selskaberne
modtager en rabat på 20 kr. pr. passager i forhold til de eksisterende
faciliteter ved at anvende CPH Go. Derudover er den lave turnaround tid
særlig attraktiv for lavprisselskaber, der prioriterer høj kapacitetsudnyttelse af
deres fly. Det vil sige, at luftfartsselskabet kan lande med flere fly om dagen,
idet alle brugere i CPH Go forpligter sig til at være maksimalt 30 min. på
standpladsen. Dermed er der plads til nye fly og alt i alt flere fly på den
samme standplads i løbet af en dag.

165

CPH Go åbnede den 31. oktober 2010 og anvendes på nuværende tidspunkt
kun af luftfartsselskabet EasyJet., som i henhold til selskabets fartplan
opererer med 67 ugentlige afgange fordelt på i alt 8 forskellige destinationer i
Schweiz, Tyskland, Frankrig, England og Italien.
3.4.4.1
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Ydelser leveret af CPH

I Københavns lufthavn, Kastrup leverer CPH de aeronautiske ydelser, dog
varetager den offentlige virksomhed Naviar indflyvningskontrollen. Dette
forretningsforhold er illustreret nedenfor i Figur 5 over kundeforhold i
lufthavnen.

50

Jf. CPH’s brev af 29. november 2010.
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Figur 5: Kundeforhold i Københavns lufthavn Kastrup
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Det fremgår af Figur 5 ovenfor, at lufthavnen modtager betaling for
(hovedparten) de aeronautiske ydelser fra luftfartsselskaberne.
Luftfartsselskaberne indgår aftaler med deres passagerer og deres
serviceydere – ground handlerne. Der er derimod ikke en direkte kommerciel
kontakt mellem lufthavnen og passagerer/ground handlere for så vidt angår
de aeronautiske ydelser.
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Hvilke aeronautiske ydelser, der er relevante i forhold til denne sag, vil blive
beskrevet nedenfor.
De aeronautiske ydelser – en nærmere beskrivelse
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CPH leverer i Københavns lufthavn Kastrup en række aeronautiske ydelser, jf.
Tabel 2 nedenfor. For disse ydelser betaler luftfartsselskaberne en række
afgifter til CPH: Startafgift, passagerafgift, handlingafgift, securityafgift,
opholdsafgift og CUTE‐afgift. 51

170

En række ydelser – de såkaldte handling ydelser ‐ leveres ikke af CPH, men i
stedet af et ground handling selskab, og er ikke inkluderet i den afgift CPH
opkræver luftfartsselskaberne. Derimod afregnes betaling for ydelserne
direkte mellem ground handling selskaberne og luftfartsselskaberne, jf. Tabel
2 nedenfor.

51

CUTE står for Common Use Terminal Equipment.
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Tabel 2: Aeronautiske ydelser og handling ydelser i Københavns lufthavn
Aeronautiske ydelser leveret af CPH
Ankomst

Afgangshal (Terminal 1, 2 og 3)

Check‐in

Ved stander (self check‐in)

Bagage

Bagagesorteringsanlæg

Security

Personale og udstyr

Allokering
gate

til

Transfercenter

Ophold
gate

Ophold
parkeret fly
Take off
Indflyvnings‐
kontrol
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i

Personale (luftfartsselskabet eller ground
handler)
1) Personale ved drop off skranke.
(luftfartsselskabet eller ground handler)
2) Lastning og losning af bagage ombord på
fly. (ground handler)

Annonceres til passagerne på
informationsskærme i terminalen
Separat område i terminalen.
Kan benyttes af alle passagerer

ved Boarding‐ /Venteområde ude ved gaten

Ombord på fly

Handling ydelser leveret af
tredjepart

Landgangsbroer ud til flyet.
Benyttes ikke i CPH Go

Personale, som hjælper passagererne.
(luftfartsselskabet eller ground handler)
Personale, kontrol af boardingkort og pas
(luftfartsselskabet eller ground handler)
Trapper op til fly. (ground handler)

Standpladser
Start‐ og Landingsbane
Varetages af Naviair

CPH’s ydelser leveres i henholdsvis terminalbygningerne og i den øvrige
lufthavn. Nedenfor er i Tabel 3 illustreret, i hvilken sammenhæng de
forskellige ydelser leveres – set i forhold til en passagers vej igennem
lufthavnen.
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Tabel 3: Aeronautiske ydelser fordelt på afgifter (takster), som betales til CPH
Ydelser

Passagerafgift Øvrige afgifter (f.eks. Passagertype Passagertype
handling og security afgift)
Ankomst
X
P & T‐3M
Check‐in
X
P & T‐3M
Bagagedrop
X
P & T‐3M
Security
X
P & T‐3M
Allokering til
X
P & T‐3M
T‐CPH
gate
Transfercenter
X
P & T‐3M
T‐CPH
Ophold
ved
X
P & T‐3M
T‐CPH*
gate
Boarding
X
P & T‐3M
T‐CPH*
Ophold
i
X
P & T‐3M
T‐CPH
parkeret fly
Take off
X
P & T‐3M
T‐CPH
Note:

Transfer‐passager, der transfererer i CPH: (T‐CPH),
Transfer‐passager, der transferer i en anden lufthavn efter at have begyndt
rejsen i CPH: (T‐3M)
Point‐to‐point passager: (P)
De markerede ydelser leveres specifikt i CPH Go.
*Transfer passagerer benytter ikke CPH Go på nuværende tidspunkt pga.
Terms of use Bestemmelse E
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I første kolonne fra venstre vises passagerens gang gennem lufthavnen, trin
for trin. Herudfor er det markeret, hvilke afgifter, der dækker det pågældende
trin. I kolonnerne yderst til højre vises, om ydelsen leveres til en transfer‐
passager, der transfererer i CPH (T‐CPH), en transfer‐passager, der transferer i
en anden lufthavn efter at have begyndt rejsen i CPH (T‐3M) eller en point‐to‐
point passager (P).
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Det fremgår af Tabel 3 ovenfor, at en passager på sin vej gennem lufthavnen
modtager en række ydelser. Disse ydelser dækkes som vist af forskellige
afgifter, som hver især betales af den pågældende passagers luftfartsselskab
til CPH.
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De to markerede ydelser, er de ydelser, som leveres i CPH Go. Det fremgår
heraf, at ydelserne i CPH Go kun vedrører (en del af) én afgift:
passagerafgiften.
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Af CPH’s ydelser er det kun passagerafgiften, der er lavere i CPH Go. For
luftfartsselskaberne kan der være andre omkostninger end passagerafgiften,
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der er lavere ved brug af CPH Go, men disse omkostninger er enten
egenomkostninger eller omkostninger der afregnes i forhold til tredjemand –
ofte en groundhandler. Der er således tale om afledte virkninger.
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Nedenfor er i Tabel 4 illustreret, i hvilken sammenhæng de forskellige ydelser
leveres – set i forhold til et luftfartsselskab brug af lufthavnen.
Tabel 4: Ydelser i lufthavnen
Ydelser
CPH
Check‐in & drop off
pulte
Check‐in bemanding
Bagagedrop
Bagagesortering
Lastning af bagage
Security
Allokering til gate
Transfercenter
Personale
i
transfercenter
Ophold ved gate
Boarding/paskontrol
Udstyr til boarding
til fly
Parkering af fly
Klargøring af fly
Bagage på fly (evt.
ULD loader)
Trapper op til fly
Take off
Kontroltårn
Note:

X

Luftfartsselskabet/ground Type
handler
P&T‐3M
X
X

X

Type

P&T‐3M
P&T‐3M
P&T‐3M

T‐CPH

P&T‐3M
P&T‐3M
P&T‐3M
P&T‐3M

T‐CPH
T‐CPH
T‐CPH

P&T‐3M
P&T‐3M
P&T‐3M

T‐CPH*
T‐CPH*
T‐CPH*

P&T‐3M
P&T‐3M
P&T‐3M

T‐CPH
T‐CPH
T‐CPH

P&T‐3M
P&T‐3M
P&T‐3M

T‐CPH
T‐CPH
T‐CPH

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transfer‐passager, der transfererer i CPH: (T‐CPH),
Transfer‐passager, der transferer i en anden lufthavn efter at have begyndt
rejsen i CPH: (T‐3M)
Point‐to‐point passager: (P)
De markerede ydelser leveres specifikt i CPH Go.
*Transfer passagerer benytter ikke CPH Go på nuværende tidspunkt pga.
Terms of use Bestemmelse E
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I første kolonne til venstre vises de ydelser, som et luftfartsselskab modtager.
Herudfor
vises,
om
ydelsen
leveres
af
CPH
eller
af
luftfartsselskabet/uafhængig tredjepart. I kolonnen yderst til højre vises, om
der er tale om et luftfartsselskab, der har transfer i CPH (T‐CPH), der
transferer i en anden lufthavn efter at have begyndt rejsen i CPH (T‐3M) eller
flyver point‐to‐point passager (P).

178

Det fremgår af Tabel 4, at en lang række ydelser leveres af luftfartsselskabet
og dennes ground handler. Det er således luftfartsselskabet eller dennes
ground handler, som bemander check‐in, som sørger for at laste og losse
bagage, som kører bagagen over forpladsen på en ULD‐loader, som håndterer
passagererne ved gaten og som står for klargøring af fly. Alle disse ydelser
foregår uden at CPH leverer nogen ydelser.
3.5
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BESKRIVELSE AF ADFÆRDEN

CPH’s Terms of use for CPH Go indeholder 18 bestemmelser, som kaldes
”Access conditions”. Hvis et luftfartsselskab ønsker at benytte CPH Go, skal
det forpligte sig til at opfylde samtlige af disse adgangsbetingelser, jf. Terms of
use pkt. 1.1. Bestemmelse A – R fremgår af boks 1 nedenfor:
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Boks 1: Bestemmelse A‐R
A The airline company must achieve a minimum
90 percent self‐check‐in, e.g. via mobile phone,
Internet, CUSS check‐in or similar.

J Only EU and EFTA flights may be operated from
the CPH Go pier. iii

B The airline company must operate “Common
K The presence of airline staff for guiding passengers
Use”I single class check‐in and bag‐drop with bag on apron is mandatory for safety purposes, as no jet
tag print possibility.
bridge is available.
C The airline company must ensure that
passenger waiting time at any check.in or bag‐
drop queue does not exceed 15 minutes.

L Boarding will be allowed while fuelling.

D The airline company must ensure that check.in M The airline company must ensure that the
and bag‐drop are closed at least 40 minutes
baggage sorting box is open at least 150 minutes
prior to scheduled time of departure.
before scheduled time of departure and
correspondingly is closed at least 25 minutes before
scheduled time of departure.
E Only point‐to‐point baggage may be handled.

N The airline company must ensure that first bag is
placed on the baggage belt (race track) 20 minutes
after “aircraft on block” at the earliest.

F It is possible to handle odd size baggage.

O The airline company must ensure that last bag is
placed on the baggage belt (race track) 35 minutes
after “aircraft on block”.

G The airline company must operate within a
maximum turnaround time of 30 minutes. ii

P The airline company must ensure that the baggage
belt (race track) is emptied no later than 60 minutes
after “aircraft on block”.

H Unit Loading Devices (baggage containers) will
not be permitted.

Q The airline company must ensure that baggage
reclaim counters are open for a period of minimum
60 minutes after “aircraft on block” and always until
registration of the last bag from the flight in
question.

I Only aircraftwithin the ICAO group C may have
access to the CPH Go pier.

R CPH Go pier flights will be announced 45 minutes
prior to the estimated time of arrival on monitors.

I Commom use is defined as one area and/or one function used by multiple Airlines.
ii Airline companies based in Copenhagen Airport may have 15 minutes scheduled longer turnaround time once per day per stationed aircraft.
iii No domestic flights shall be operated from the CPH Go pier.
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I forbindelse med indgåelsen af takstregulativet for Københavns lufthavn,
Kastrup, vedtog CPH og en række luftfartsselskaber et aftaletillæg, som bl.a.
vedrører CPH Go. 52 Enslydende tillæg er indgået mellem henholdsvis CPH på
den ene side og SAS, Cimber Sterling, Norwegian Air og IATA på den anden
side. Tillæggets punkt 5 angår CPH Go. De passager fra aftaletillægget, som er
relevante for nærværende sag, fremgår af boks 2 nedenfor:
Boks 2: Uddrag fra aftaletillægget
5.2 [x]
[…]
5.5 [x]

Baggrunden for CPH’s Terms of use for CPH Go
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CPH har angivet, at have en interesse i at tiltrække kunder fra det hurtigt
voksende segment for lavprisrejser. CPH har i den forbindelse investeret i nye
faciliteter, som er attraktive primært for dette segment af luftfartsselskaber,
som f.eks. EasyJet og Ryanair m.v.. Det fremgår således af CPH’s
hjemmeside 53 , at:
”CPH Go blev designet og planlagt i samarbejde med lavprisselskaberne og
opfylder med sin indretning disse selskabers særlige operationelle
betingelser.”
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Som det fremgår af markedsbeskrivelsen, er bl.a. den hurtige turn‐around tid i
CPH Go (dvs. de 30 minutter et fly maksimalt må stå på standpladsen i tiden
fra det ankommer til det skal lette igen) og rabatten på 20 kr. på
passagerafgiften, attraktiv for luftfartsselskaberne.
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CPH har ikke tidligere fastsat betingelser for brug af Københavns lufthavn,
Kastrup som en del af takstaftalen. Der findes således ikke Terms of Use for de
andre terminaler eller ”fingre” i Københavns lufthavn.
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Desuden har CPH angivet over for Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, at det
ikke er i CPH’s interesse, at selskabets eksisterende kunder flytter deres
aktiviteter over i CPH Go, for der at betale 20 kr. mindre pr. passager i
passagerafgift, end de betaler i dag i Terminal 2 og 3. I denne sammenhæng
henvises til en udtalelse fra CPH fra 2009 i en anden af styrelsens sager, hvor
52
53

I styrelsens kopi af tillægget er CPH Go benævnt Swift. Alle henvisninger til Swift gælder således CPH Go.
Jf. www.cph.dk.
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CPH vedrørende overvejelserne forud for opførelsen af en lavpristerminal
anfører:
[x] 54
185

CPH har således længe været opmærksomme på ikke at miste de højere
indtægter fra luftfartsselskaber, som betaler for at anvende Terminal 2 og 3,
ved åbningen af en billigere lavpristerminal.
3.6

HØRINGSSVAR
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Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen sendte den 14. oktober 2011 udkast til
rådsnotat i høring hos CPH.
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CPH anfører i deres høringssvar af 13. november 2011 (vedlægges som bilag
15) selskabets væsentligste indsigelser over for styrelsens høringsudkast, idet
CPH i øvrigt fastholder de argumenter, som allerede er fremført i deres breve
til styrelsen dateret henholdsvis 29. november 2010 og 10. marts 2011
(sagens bilag 5 og 6).
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CPH’s høringssvar er således opdelt i fire punkter:
1. Markedsafgrænsningen er forkert
2. Misbrugsanalysen er mangelfuld
3. Det påtænkte påbud er uproportionalt og ligger uden for Konkurrence‐
og Forbrugerstyrelsen’s kompetence
4. Det påtænkte påbud er ikke egnet til efterlevelse
Ad 1 Markedsafgræsningen
CPH’s bemærkninger i forhold til markedsafgrænsningen behandles særskilt i
rådsnotatet, jf. afsnit 4.2.4, pkt. 275 ff..
Ad 2 Misbrugsanalyse
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CPH anfører i høringssvaret, at Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen ikke tager
hensyn til, at CPH Go er i en opstartsfase, idet manglende
kapacitetsudnyttelse tillægges vægt i vurderingen af, at visse bestemmelser i
Terms of use er restriktive.
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Til dette forhold bemærker Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, at det den
manglende kapacitetsudnyttelse ikke tillægges afgørende betydning for
misbrugsvurderingen. Kun i vurderingen i relation til Bestemmelse I, har den
54

CPH’s brev af 4. juni 2009 til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, p.12.
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lave kapacitetsudnyttelse betydning, men det sker på baggrund af, at CPH selv
har anført kapacitetsudnyttelse som en objektiv begrundelse for
bestemmelsen. Der er ikke indikationer på, at der er nye flyselskaber der er
på vej til at blive kunder i CPH Go, tværtimod har flere luftfartsselskaber
udtalt, at de ikke kan eller vil benytte CPH Go. Dette skyldes enten, at der
gives for lidt i rabat (Ryanair 55 ), eller operationelle restriktioner
(GermanWings 56 )
191

CPH anfører også, at Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen ikke tillægger
reguleringen i Direktiv 2009/12/EF om lufthavnsafgifter tilstrækkelig vægt, og
dermed ikke undlader at foretage en vurdering i den konkrete retlige og
økonomiske sammenhæng de undersøgte forhold indgår i.
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Til dette bemærker Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, at der afsnit 5 (pkt.
711 ff.) redegøres for direktivets betydning for nærværende sag. Det
bemærkes i øvrigt, at der er foretaget en konkret vurdering af de
bestemmelser, som medfører en indsnævring af den kundegruppe, der ønsker
adgang til CPH Go, og at det for så vidt angår disse tre specifikke
bestemmelser er fundet, at disse ikke kan begrundes objektivt. Der er således
netop foretaget en vurdering ud fra den konkrete retlige og økonomiske
sammenhæng de pågældende bestemmelser i Terms of use indgår i.
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CPH anfører tillige i høringssvaret, at styrelsen burde have foretaget en
egentlig undersøgelse af, i hvilket omfang bestemmelserne i Terms of use
reelt har en konkurrencebegrænsende effekt.
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Styrelsen er ikke enig heri. Der er således i overensstemmelse med praksis
foretaget en analyse af, hvorvidt pågældende bestemmelser er egnet til at
påvirke konkurrencen blandt luftfartsselskaberne. Der henvises til
misbrugsanalysen i afsnit 4.
Ad 3 Påbuddet er uproportionalt
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CPH anfører, at Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen griber ind i CPH’s ret til
selv at fastsætte strukturen for og indholdet af sine produkter. I denne
sammenhæng mener CPH, at styrelsen mangler at tage stilling til, hvorvidt
påbuddet er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.
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Det er styrelsens vurdering, at påbuddet er proportionalt. For det første griber
påbuddet kun ind over for 3 ud af 18 bestemmelser i Terms of use. For det

55

Jf. artikel fra www.check-in.dk fra 27. oktober 2010 ”Den nye lavprisfinger CPH Go er for dyr, hævder
Ryanair´s nordiske salg‐ og markedschef”.
56
Jf. artikel fra www.check.in.dk fra 9. maj 2011, hvor GermanWings udtaler: "Vi bliver i hovedterminalen,
da vi ikke kan opfylde de tekniske og operationelle krav til at operere på CPH Go."
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andet ses påbuddet ikke at ændre på produktets karakter eller struktur, men
har alene til hensigt at sikre lige adgang for luftfartsselskaber til produktet. De
bestemmelser, som påbydes ophævet, giver således adgang til CPH Go
ydelsen på ikke‐diskriminerende vilkår, på den mindst indgribende måde.
197

Særligt angående CPH’s bestemmelse om at forbeholde bagageanlæg BF2 til
CPH Go, finder styrelsen, som redegjort for i misbrugsvurderingen pkt. 532 ff.
vedrørende bagagesorteringsanlæg, at der ingen praktisk forskel er på den
bagagesorteringsproces, der foregår fra check‐in i Terminal 2 til fly, som ikke
flyver fra CPH Go og den proces, der foregår fra check‐in i Terminal 2 til fly,
der flyver fra CPH Go. Det er således muligt at sortere bagage, som checkes
ind i Terminal 2, uanset om den skal sorteres på anlæg BF2 eller BF3, da disse
anlæg er forbundet. Anlæggene anvendes da også i øvrigt også sammen.
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Påbuddet medfører således alene, at CPH skal benytte deres
bagagesorteringsfaciliteter, der svarer til den benytte der gælder i resten af
lufthavnen. Påbuddet kræver ikke investeringer i eller operationelle
ændringer af bagagesorteringsfaciliteterne.
Ad 3 Påbuddet ligger uden for Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen’s
kompetence

199

CPH anfører, at Trafikstyrelsens godkendelse af takstregulativet inkluderer
vilkårene for CPH Go, herunder at CPH Go afgiften betales for ikke‐transfer
passagerer, og påberåber sig i denne sammenhæng KL § 2, stk. 2. Således
skriver CPH i høringssvaret:
”Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen anerkender, at Trafikstyrelsens
godkendelse af takster medfører, at disse takster falder udenfor
konkurrencelovens anvendelsesområde.
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen anfører i punkt 40‐41 følgende om
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen’s kompetencer:
”(40) Der er i nærværende sag tale om et specifikt retsområde, hvor både
Trafikstyrelsen og Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har beføjelser i henhold
til lovgivningen. Trafikstyrelsen har godkendt taksten for CPH Go.
(41) Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen tager i denne sag alene stilling til om
vilkårene for at få adgang til CPH Go, som er fastsat i Terms of use, er i strid
med diskriminationsforbuddet i konkurrencereglerne. Der tages ikke stilling til
den konkrete forskel i passagerafgift mellem CPH Go og de øvrige ”fingre” i
Terminal 2 og 3.”
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Trafikstyrelsen har således godkendt taksterne for CPH Go. Denne
godkendelse inkluderer vilkårene for produktet, herunder at CPH Go afgiften
betales for ikke‐transfer passagerer. Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen kan
herefter ikke underkende betingelsen i Terms of use for CPH Go om, at
faciliteten alene udydes for befordring af ikke‐transferpassagerer. Vilkårene er
således en integreret del af det produkt, som allerede er godkendt af
Trafikstyrelsen i forbindelse med godkendelsen af taksten. Det følger af
konkurrencelovens § 2, stk. 2, at reglerne i lovens kapitel 2 og 3 ikke finder
anvendelse, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig
følge af offentlig regulering. Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har også
tidligere anset takstregulativet for offentlig regulering i medfør af
konkurrencelovens § 2, stk. 2, jf. rådsmødet den 16. december 1998
vedrørende lufthavnsafgifter i Københavns Lufthavn.
Konkurrence‐
og
Forbrugerstyrelsen
overskrider
således
sine
kompetencegrænser ved at ændre på forhold, som allerede er godkendt af
Trafikstyrelsen. […]”
200

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen er ikke enig i denne vurdering. For det
første, kan CPH’s fastsættelse af bestemmelser i Terms of use for CPH Go,
som er strid med konkurrenceloven, ikke i sig selv være en direkte eller
nødvendig følge af lov. For det andet, har Trafikstyrelsen (tidligere SLV)
anmodet Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen om, at behandle klagerne over,
at Terms of use for CPH Go er diskriminerende og i strid med
konkurrenceloven. Kompetencespørgsmålet er dermed afklaret mellem
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen og Trafikstyrelsen. Dette er sket i
overensstemmelse med anvisningerne i konkurrencelovens forarbejder, samt
Konkurrenceankenævnets praksis, jf. således pkt. 42 ff. ovenfor om
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens beføjelse.

201

Det fremgår af referat af mødet mellem Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen
og Trafikstyrelsen den 6. juni 2010 (sagens bilag 4), at:
”Konkurrencestyrelsen (Michael Riis og Bettina Funch‐Jarlbæk) havde bedt SLV
(Keld Ludvigsen) om et møde med henblik på, at diskutere forholdene omkring
den kommende SWIFT‐finger i Københavns Lufthavn Kastrup. I mødet deltog
også Kammeradvokaten (ved Sune Fugleholm og Jacob Pinborg), som sammen
med Grant Thornton har bistået SLV i forhold til godkendelse/fastsættelse af
taksterne i den nye finger.
Konkurrencestyrelsen ønskede at mødes med SLV, fordi styrelsen er blevet
opmærksom på, at betingelserne vedrørende benyttelsen af SWIFT terminalen
muligvis indeholder kriterier, som er diskriminerende og dermed i strid med
konkurrencereglerne. Konkurrencestyrelsen ville gerne høre om SLV, i
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samarbejde med Kammeradvokaten, allerede havde inddraget dette
potentielle problem i deres arbejde vedr. godkendelsen af taksterne.
SLV oplyste indledningsvist, at taksterne er blevet forhandlet på plads den 2.
juli 2010. Det forventes, at disse takster vil blive godkendt af SLV efter endt
høring, i løbet af august 2010.
Der er tale om et nyt takstregulativ, som både erstatter det gældende fra
oktober 2009 og indeholder takstfastsættelse for den nye SWIFT‐finger.
Taksterne er blevet forhandlet på plads mellem Københavns Lufthavne A/S og
SAS, Cimber, Norwegian samt IATA, som repræsenterer 20 % af lufthavnenes
øvrige brugere, bl.a. British Airways og Lufthansa.
Det blev aftalt, at SLV vil sende styrelsen en kopi af taksterne, som blev
forhandlet på plads 2. juli 2010 og som nu er sendt i høring.
SLV oplyste endvidere, at parterne er blevet enige om at forhandle taksterne
separat. Selve Terms of Use for den nye SWIFT‐finger er udskilt fra
forhandlingen af taksterne. Flere af parterne har klaget over, at Terms of Use
på flere punkter er i strid med bl.a. konkurrenceloven og ICAO regelsættet. SLV
oplyste, at det understreges i aftalen mellem parterne, 57 at såfremt der er dele
af Terms of Use, som ikke er lovlige, vil taksterne eventuelt efterfølgende
skulle reguleres i overensstemmelse hermed.
SLV har således ikke taget stilling til Terms of Use og vil kun se på, om de
aftalte takster kan godkendes. SLV mener, at det er Konkurrencestyrelsen, som
bør tage stilling til de klager, der måtte være i forhold til Terms of Use.
Konkurrencestyrelsen var enige heri.
Det blev aftalt, at SLV vil videresende de høringssvar/klager, som de har
modtaget i anledning af de første to høringer, til Konkurrencestyrelsen med
henblik på at styrelsen tager sig af disse.
Konkurrencestyrelsen angav endelig, at det takstregulativ, som nu er sendt i
høring, kan give anledning til konkurrenceretlige overvejelser. Særligt set i
lyset af de tidligere fremsatte klager. Det er i den forbindelse styrelsens
opfattelse, at det er hensigtsmæssigt, at godkendelsen af taksterne sker under
inddragelse af de konkurrenceretlige hensyn. SLV gjorde i den sammenhæng
opmærksom på, at der er etableret sektorspecifik regulering af
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Den aftale, der henvises til er tillægsaftalen til takstregulativet indgået mellem CPH og SAS,
Cimber Sterling, Norwegian samt IATA.
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lufthavnstakster for lufthavne med mere end 10 mio. passagerer årligt, jf.
luftfartslovens § 71 og BL 9‐15, hvilket selvfølgelig skal respekteres.
Flere af de klagepunkter, som fremgår af høringssvarene angår det faktum, at
visse af betingelserne ikke beror på omkostningsbesparelser eller
effektiviseringsgevinster, og derfor ikke er objektive. SLV har allerede i
samarbejde
med
Grant
Thornton
foretaget
beregninger
af
effektiviseringsgevinsterne mm.
Det blev aftalt, at SLV vil stille disse beregninger til rådighed for styrelsen, hvor
det måtte være relevant i forhold til de klager, som styrelsen eventuelt måtte
modtage.”(egen understregning).
Trafikstyrelsen har godkendt mødereferatet, jf. mail af 6. juli 2010 (sagens
bilag 4) hvoraf fremgår, at Keld Ludvigsen fra Statens Luftfartsvæsen kun
havde få ændringer til udkastet til mødereferat. Disse ændringer er medtaget
i den endelige version, som Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har sendt til
Statens Luftfartsvæsen den 9. juli 2010 (sagens bilag 4).
Ad 4 Påbuddet ikke egnet til efterlevelse
202

CPH anfører i deres høringssvar, at påbuddet ikke er egnet til efterlevelse.
Ifølge CPH skyldes det bl.a., at styrelsen ikke tager stilling til, hvilken proces,
der i relation til Trafikstyrelsen og lufthavnens brugere skal sikre, at påbuddet
opfyldes inden for 2 måneders fristen.
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[x]

204

[x] 58
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Endelig bemærkes, at påbuddet angår bestemmelser, som vurderes ikke kan
relateres til omkostningsbesparelser ved CPH’s drift af CPH Go. Ændringen af
de tre bestemmelser behøver efter styrelsens vurdering derfor ikke af føre til
en ændret takt for brug af CPH Go.
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Endelig anfører CPH i høringssvaret, at påbuddet ikke lever op til kravene om
klare og gennemskuelige betingelser i Direktiv 2009/12/EF, BL 9‐15 og ICAO’s
regler og anbefalinger. Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen er ikke enig heri,
men vurderer at ophævelsen af de diskriminerende bestemmelser i Terms of
use, samt CPH’s betingelse om, at kunder i CPH Go kun må benytte
bagagesorteringsanlæg 2, vil føre til klare og gennemskuelige betingelser, som
sikrer lige adgang for luftfartsselskaberne til at benytte CPH Go.
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Jf. bilag 3
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4

VURDERING

4.1

207

INDLEDNING

I dette kapitel vurderes det, om CPH med fastsættelsen af Terms of use for
CPH Go har misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende ulige vilkår for
ydelser af samme værdi over for sine handelspartnere. I den forbindelse
vurderes afgrænsningen af det relevante marked (afsnit 4.2), påvirkningen af
samhandlen mellem medlemsstater (afsnit 4.3), om CPH besidder en
dominerende stilling (afsnit 4.4.1) og om bestemmelserne i Terms of use
udgør et ulovligt misbrug (afsnit 4.4.2 – 4.4.5). Endvidere vurderes CPH’s
subjektive hensigt med Terms of use (afsnit 4.4.6). Konklusionen følger i afsnit
4.5.
4.2

MARKEDSAFGRÆNSNING

208

Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante
geografiske marked. Formålet med at afgrænse et marked både som
produktmarked og som geografisk marked er i denne sag at fastslå, hvilke
egentlige konkurrenter (om nogen) der er i stand til at begrænse CPH’s
adfærd og forhindre virksomheden i at handle uafhængigt af et effektivt
konkurrencemæssigt pres. 59

209

Der kan i denne sag afgrænses et relevant produktmarked for aeronautiske
terminalydelser til luftfartsselskaber og passagerer. Det relevante geografiske
marked omfatter Københavns lufthavn.
4.2.1

Det relevante produktmarked

210

Ved det relevante produktmarked forstås markedet for de produkter eller
tjenesteydelser, som brugerne betragter som indbyrdes substituerbare på
grund af produkternes eller tjenesteydelsernes egenskaber, pris eller
anvendelsesformål. 60

211

I denne sag vedrører det mulige misbrug konkret betingelserne for adgang til
og anvendelse af CPH’s ”lavprisfinger” CPH Go. Afgrænsningen af det
relevante produktmarked skal derfor foretages med udgangspunkt i de
ydelser, som leveres i Københavns lufthavn i forbindelse med brugen af CPH
Go.
59

Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked
(97/372/02), pkt. 2 og pkt. 7.
60
Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets
konkurrenceret (97/C 372/03), pkt. 7.
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Det kan i forlængelse heraf overvejes, om produktmarkedet skal afgrænses til
alene at omfatte de aeronautiske (terminal‐)ydelser, som leveres i CPH Go,
eller om det i denne sag konkret er tilstrækkeligt at afgrænse et overordnet
marked for alle de aeronautiske ydelser, som leveres i en terminal. Et
udgangspunkt for vurderingen kan tages i praksis, jf. umiddelbart nedenfor.

213

Der er i praksis blevet truffet en række afgørelser om lufthavne, og
Kommissionen har i en række af disse sager afgrænset et overordnet marked
for drift af lufthavne.

214

Kommissionen har i den forbindelse fundet, at der kan afgrænses en række
brede kategorier af ydelser, herunder for infrastrukturydelser til
luftfartstrafikken (bl.a. start og landing), for ground handling og for
kommercielle ydelser. 61 Det fremgår således f.eks. af Kommissionens sag om
Birmingham Lufthavn, at:
”Airport operation and management consists of several broad categories of
services within which infrastructure, ground handling and commercial
services could be distinguished as separate markets. Finally, the question
could be raised whether each of these categories of airport services could be
divided into several distinct markets depending on the nature of the services
supplied. However, for the purpose of the present case, the exact definition
of the relevant product market can be left open…” 62 [Egen understregning]

215

Det fremgår heraf, at en lufthavns drift kan deles op i en række brede
markeder: infrastruktur (aeronautiske ydelser), ground handling og
kommercielle ydelser. Kommissionen rejste endvidere i sagen spørgsmålet,
om disse markeder kunne segmenteres nærmere. Det var imidlertid ikke
nødvendigt i den konkrete sag at afgrænse markedet nærmere.
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Kommissionen 63 og de britiske konkurrencemyndigheder; 64 The Office of Fair
Trading (OFT), har endvidere i en række sager afgrænset et overordnet
61

Jf. Kommissionens afgørelse i sag nr. M.1035 af 22. december 1997, Hochtief/Aer Rianta/Düsseldorf
Airport, pkt. 11, Kommissionens afgørelse af 14. maj 2001 i sag nr. M.2315, The Airline Group/NATS, pkt.
18‐20 med henvisning til Kommissionens afgørelse af 21. maj 1999 i sag nr. M.1255 om Berlin Lufthavn,
pkt. 9, Kommissionens afgørelse af 8. august 2005 i sag nr. M.3823, Exeter Lufthavn, pkt. 13,
Kommissionens afgørelse af 23. maj 2006 i sag nr. COMP/M.4164 om Ferrovial/Quebec/GIC/BAA, pkt.
10‐11 og Kommissionens afgørelse af 26. november 2009 i sag nr. M.5652, Gatwick Lufthavn, pkt. 8‐9
med henvisninger.
62
Kommissionens afgørelse af 25. marts 1997 i sag nr. IV/M.786 om Birmingham International Airport, pkt.
15.
63
Jf. bl.a. Kommissionens beslutning af 25. marts 1997 i sag nr. M.786, Birmingham International Airport,
pkt. 14, Kommissionens beslutning af 18. august 1998 i sag nr. 35.613, Alpha Flight Services/Aéroports de
Paris, pkt. 57, Kommissionens beslutning af 8. august 2005 i sag nr. M.3823, MAG/Ferrovial
Aeropuertos/Exeter Airport, pkt. 11 og pkt. 13‐15 og Kommissionens afgørelse af 23. maj 2006 i sag nr.
COMP/M.4164 om Ferrovial/Quebec/GIC/BAA m.fl., pkt. 10‐11
64
OFT’s afgørelse af 11. oktober 2005 om MAG/FASA/SWAL, pkt. 13.
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produktmarked for infrastrukturydelser i en lufthavn, dog uden at udelukke at
markedet kan segmenteres yderligere.
217

Kommissionen har endelig i fire forskellige sager om lufthavnes
(diskriminerende) landingstakster afgrænset markedet netop i forhold til,
hvad lufthavnenes landingstakst dækkede af ydelser. 65 Markedet blev i disse
sager afgrænset konkret i forhold til de(n) ydelse(r), som gav anledning til det
konkurrencemæssige problem – i det pågældende tilfælde start‐ og
landingstaksten. 66

218

Praksis peger således på, at produktmarkedet skal afgrænses i forhold til den
ydelse, som den eventuelt konkurrencestridige adfærd angår.

219

Det fremgår i den forbindelse af Kommissionens sag om lufthavnen i Athen,
at:
“The relevant market in this case appears to be the market for the
provision of terminal facilities to passengers. The relevant geographic
market would be the Athens International Airport of Spata.” 67

220

Det fremgår heraf, at det relevante produktmarked i denne sag blev
(foreløbigt) afgrænset til terminalydelser til passagerer. Denne afgræsning
blev foretaget på baggrund af en klage over den pågældende lufthavns
angiveligt for høje takster for netop terminalydelser til passagerer.

221

Praksis peger endelig på, at der i en række sager er afgrænset et overordnet
marked, hvis det har været tilstrækkeligt i forhold til formålet med analysen i
den konkrete sag.
4.2.1.1

222

Konklusion om produktmarkedet

Praksis peger i denne sag som udgangspunkt på, at produktmarkedet kan
afgrænses mere snævert med udgangspunkt i netop de aeronautiske
terminalydelser, som CPH leverer i forbindelse med luftfartsselskabers og
passagerers brug af CPH Go. Det fremgår dog af praksis, at det i en række
sager har været tilstrækkeligt at afgrænse et mere overordnet marked.

65

Se Kommissionens beslutning af 28. juni 1995 i sag nr. 95/364/EF, Bruxelles Lufthavn, pkt. 8.
Kommissionens afgørelse af 10. februar 1999 i sag nr. IV/35.703, portugisiske lufthavne, pkt. 14,
Kommissionens beslutning af 10. februar i sag nr. IV/35.767, Finske Lufthavne. pkt. 26 og Kommissionens
beslutning af 26. juli 2000 i sag nr. 2000/521/EF, spanske lufthavne, pkt. 33.
66
Konkret var landingstaksterne fastsat i overensstemmelse med ICAO’s anbefalinger, og dækkede derfor
”tjenester knyttet til drift og vedligeholdelse af start‐ og landingsbaner, brug af rullebaner og forpladser
samt indflyvningskontrol for civile fly”.
67
Kommissionens afvisning af beslutning af 2. maj 2005 i sag nr. COMP.38.469, Athens Lufthavn, pkt. 82.
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Det skal derfor vurderes, om det er tilstrækkeligt at afgrænse et overordnet
marked for udbud af aeronautiske terminalydelser til luftfartsselskaber og
passagerer, 68 eller om det er nødvendigt at foretage en nøjere segmentering
af disse ydelser.

224

Der er på nuværende tidspunkt ikke konkurrerende aktører i Københavns
lufthavn i forhold til at udbyde en eller flere aeronautiske terminalydelser.
CPH er den eneste udbyder af aeronautiske terminalydelser i Københavns
lufthavn. Det vil sige, at, uanset om produktmarkedet afgrænses som et
overordnet marked for aeronautiske terminalydelser, eller om markedet
segmenteres i henhold til udbuddet af/efterspørgslen efter de enkelte ydelser
i CPH Go, da vil det geografiske marked efterfølgende skulle afgrænses i
henhold til konkurrencen mellem lufthavne (der udbyder alle de pågældende
ydelser).

225

Den geografiske markedsafgrænsning – og dermed spørgsmålet om, hvilke
virksomheder, der kan lægge et effektivt konkurrencemæssigt pres på CPH –
vil derfor være den samme, uanset om produktmarkedet afgrænses som et
overordnet marked for aeronautiske terminalydelser, eller om markedet
segmenteres i henhold til efterspørgslen efter de enkelte aeronautiske
ydelser.

226

Det vil således give samme resultat at vurdere CPH’s konkurrencesituation i
forhold til henholdsvis security, check‐in skranker (en del af CUTE 69 ) og de
ydelser, der er dækket af passagerafgiften, som at vurdere CPH’s
konkurrencesituation under ét. Det skyldes, at det uanset om det er CPH’s
konkurrencesituation under ét eller de aeronautiske terminalydelser hver for
sig, der vurderes, er det i sidste ende en vurdering af, om der er andre
lufthavne (som udbyder alle ydelserne), der kan udøve et effektivt
konkurrencemæssigt pres på CPH.

227

Resultatet af den geografiske markedsafgrænsning vil derfor i al væsentlighed
blive det samme, uanset om markedet segmenteres nærmere eller afgrænses
overordnet.

228

Det vurderes på denne baggrund, at det ikke er nødvendigt at foretage en
nærmere segmentering af produktmarkedet i denne sag.

68

Kommercielle terminalydelser afgrænses ikke i denne sag som en del af det relevante marked. Det
skyldes, at CPH’s adfærd alene er egnet til at have en effekt i forhold til de aeronautiske terminalydelser.
De kommercielle terminalydelser påvirkes ikke af CPH’s adfærd, og analyseres derfor ikke nærmere i
denne afgørelse.
69
Common Use Terminal Equipment
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Det relevante produktmarked kan således afgrænses konkret for denne sag til
aeronautiske terminalydelser til luftfartsselskaber og passagerer.
4.2.2

Det relevante geografiske marked

230

Det skal herefter vurderes, på hvilket geografisk marked CPH udbyder den
pågældende ydelse. Det vil sige, at det skal vurderes, hvilke øvrige lufthavne
(om nogen), der udbyder tilsvarende ydelser i konkurrence med CPH.

231

De europæiske konkurrencemyndigheder har i en række afgørelser vurderet,
hvornår lufthavne kan siges at være i konkurrence. 70

232

Det fremgår for det første sammenfattende, at der i EU‐praksis sondres
mellem, om en lufthavn har transfertrafik eller ej. Hvis lufthavnen er en
hovedlufthavn, som håndterer transfer/transittrafik, peger praksis på, at en
sådan hovedlufthavn kan være i konkurrence med en række andre lufthavne
om netop denne transittrafik. 71

233

Det fremgår for det andet, at for den del af trafikken, der består af direkte
flyvninger (ikke‐transittrafik) peger praksis på, at lufthavnen alene er i
konkurrence med andre lufthavne, hvis de pågældende lufthavne har samme
eller tilstrækkeligt overlappende oplande. 72

234

Det fremgår således af Kommissionens sag om Air France/KLM, at:
“Airport substitutability has to be looked at both from the demand and the
supply side. From the demand side, passenger who begin or end their
journey in a catchment area of two or more airports can choose from and to
which airport they wish to fly. […] To the extent that such areas exist, the
share of customers on a certain route who actually live in an overlapping
70

Jf. bl.a. Kommissionens beslutning af 14. januar 1998, 98/190/EF, Flughafen Frankfurt, p. 56,
Kommissionens beslutning af 10. februar 1999 i sag nr. IV/35.703, portugisiske lufthavne, pkt. 17 og
Competition Commission, BAA airports market investigation, A report on the supply of airport services by
BAA in the UK, 19. marts 2009, s. 85, pkt. 3.129.
71
Kommissionens beslutning af 11. juni 1998 i sag nr. 98/513, Alpha Flight Services/Aéroports de Paris,
pkt. 62, Kommissionens beslutning af 14. januar 1998, 98/190/EF, Flughafen Frankfurt, p. 56,
Kommissionens beslutning af 10. februar 1999 i sag nr. IV/35.703, portugisiske lufthavne, pkt. 17,
Domstolens dom af 24. oktober 2002 i sag nr. C‐82/01 P, Aéroports de Paris, pkt. 96f. og Competition
Commission, BAA airports market investigation, A report on the supply of airport services by BAA in the
UK, 19. marts 2009, s. 85, pkt. 3.129.
72
Kommissions beslutning af 28. juni 1995 i sag nr. 1995/8/EFT om landingsafgifter i Bruxelles Lufthavn,
punkt 8, Kommissionens beslutning af 14. januar 1998, 98/190/EF, Flughafen Frankfurt, p. 56,
Kommissionens beslutning af 10. februar 1999 i sag nr. IV/35.703 – portugisiske lufthavne, pkt. 17. Jf.
specifikt om oplandsprincippet Kommissionens beslutning af 26. juli 2000 i sag nr. 2000/521/EF, AENA,
pkt. 35 og 36, Kommissionens beslutning af 18. juli 2001 i sag nr. 2001/716/EF, Sun‐Air mod SAS og
Maersk Air, pkt. 28f, Kommissionens beslutning af 5. juli 2002 i sag nr. COMP/37.730, AuA/LH, pkt. 46‐
56, Kommissionens beslutning af 11. februar 2004 i sag nr. M.3280, Air France/KLM, pkt. 9 og
Kommissionens beslutning af 27. juni 2007 i sag nr. M.4439, Ryan Air/Aer Lingus.
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catchment area will have to be established. Only if the share of such
passenger is sufficiently high, a carrier would take them into account when
setting prices.” 73
235

Det fremgår endvidere af Kommissionens sag om Macquarie Airports Groups
overtagelse af Exeter og Devon lufthavn, at:
“The market investigation in the present case has shown that besides the
price, the size and nature of the catchment area seems to be the most
important criterion for airlines choosing a certain airport.” 74 [Egen
understregning]

236

Endelig fremgår det, at vurderingen af udstrækningen af en lufthavns opland
kan foretages med udgangspunkt i en given radius omkring en lufthavn målt i
kilometer. Dette udgangspunkt er imidlertid i praksis konkret fra sag til sag
blevet modificeret under hensyntagen til det pågældende markeds
karakteristika ud fra blandt andet betragtninger om køretid, omkostninger
forbundet med transporten mv. 75 Det fremgår således af Kommissionens sag
om The Airline Groups overtagelse af NATS, at:
“The relevant geographic market were defined on the basis of a 100 km
catchment area radius as far as regional airports are concerned and on the
basis of a 300 km catchment area radius for international airports.” 76

237

Det følger af den ovenstående praksis, at en betragtning om, at en lufthavns
opland er begrænset til en vis radius omkring en lufthavn kan anvendes som
et udgangspunkt for den konkrete afgrænsning af det geografiske marked, når
man bortser fra en lufthavns eventuelle transfer/transittrafik. 77

238

Konkurrencerådet har i en sag om lufthavnsafgifterne i Københavns lufthavne
afgrænset det geografiske marked til Københavns lufthavn. Konkurrencerådet
angav i den forbindelse, at:
73 Kommissionens beslutning af 11. februar 2004 i sag M.3280, Air France/KLM, pkt. 25.
74
Kommissionens beslutning af 8. august 2005 i sag nr. M.31023, MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter
Airport, pkt. 20, jf. OFT’s sag ”Anticipated acquisition by Macquarie Airports Ltd and Ferrovial
Aeropuertos SA of Exeter and Devon Airport Ltd, p. 16‐19.
75
Jf. bl.a. Kommissionens beslutning af 12. januar 2001 i sag nr. M.2041, United Airlines/US Airways, pkt.
20, Kommissionens beslutning af 5. juli 2002 i sag nr. COMP/37.730, AuA/LH, pkt. 55. Kommissionens
afgørelse af 11. februar 2004 i sag nr. M.3280, Air France/KLM, pkt. 25 og Kommissionens beslutning af
23. maj 2006 i sag nr. M.4164, Ferrovial/Quebec/GIC/ BAA, pkt. 15.
76
Kommissionens afgørelse af 14. maj 2001 i sag nr. M.2315, The Airline Group/NATS
77
Transittrafikken vil ikke være genstand for en selvstændig analyse i denne sag. Det skyldes, at
transittrafikken kun udgør en mindre del af Københavns Lufthavns samlede trafik. Se tilsvarende
markedsafgrænsningen i Kommissionens beslutning af 14. januar 1998 i sag nr. IV/34.801, Frankfurt
Lufthavn, pkt. 55‐56, hvor markedet blev afgrænset til Frankfurt Lufthavn uagtet at 15‐20 procent af
samtlige passagerer i Frankfurt Lufthavn kunne substituere lufthavnen med en anden (europæisk)
lufthavn.

59

”Lufthavnens geografiske placering og trafikale betydning indebærer, at
substitutionsmulighederne på indenrigs‐ og udenrigsflyvninger er forholdsvis
beskedne i forhold til andre tilsvarende lufthavne” 78
239

Konkurrencerådet afgrænsede endvidere konkret i en sag om en klage over
Københavns lufthavne fra 2002, det geografiske marked for adgang til start og
landing i Øresundsregionen for kommercielle passagerfly på udenlandske
destinationer til:
”Øresundsregionen, Sjælland, Lolland, Falster og Fyn” 79

240

Det fremgår heraf, at det geografiske marked for adgang til start og landing
for kommercielle passagerfly kan afgrænses som Øresundsregionen, Sjælland,
Lolland, Falster og Fyn.

241

Konkurrencerådets afgørelser er imidlertid mellem 9 og 12 år gamle, og det
kan derfor ikke udelukkes, at markedsforholdene har ændret sig, siden rådet
traf sine afgørelser. Det er derfor nødvendigt at supplere udgangspunktet fra
praksis med en konkret undersøgelse af markedsforholdene, jf. umiddelbart
nedenfor.
4.2.2.1

Efterspørgsels- og udbudssubstitution samt potentiel konkurrence

242

Efterspørgselssubstitutionen skal undersøges med udgangspunkt i, hvordan
luftfartsselskaber og passagerer vil reagere på små, men varige stigninger i
priserne på CPH’s udbud af aeronautiske terminalydelser i Københavns
lufthavn.

243

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har i 2009 i samarbejde med
analysevirksomheden Synovate foretaget en markedsundersøgelse blandt de
passagerer, der har fløjet fra Københavns lufthavn, jf. markedsbeskrivelsen,
pkt. 149 ovenfor, samt bilag 11.

244

Markedsundersøgelsen blandt Københavns lufthavns passagerer i Danmark
indikerer, at jo længere væk man kommer fra lufthavnen jo mindre er
Københavns lufthavns markedsandel. Undersøgelsen indikerer endvidere, at
langt hovedparten af lufthavnens passagerer kommer fra enten Sjælland,

78

Konkurrencerådets afgørelse af 16. december 1998, Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne, pkt.
3.8.
79
Konkurrencerådets afgørelse af 27. februar 2002 om en klage over Københavns Lufthavne for misbrug af
dominans.

60

Lolland, Falster, Fyn eller Sydsverige. Kun en mindre del af lufthavnens
samlede passagermængde kommer fra Jylland. 80
245

Dette skal ses i sammenhæng med, at markedsundersøgelsen indikerer, at
passagererne i snit maksimalt var villige til at rejse 107 kilometer eller køre 97
minutter for at komme til en lufthavn; hvilket tilsiger, at kun en mindre del af
Københavns lufthavns passagerer er villige til at rejse til eller fra det øvrige
Jylland/øvrige Sverige. 81

246

Det fremgår endvidere af Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens
markedsundersøgelse, at passagererne (på nuværende tidspunkt) kun i meget
begrænset omfang anvender Billund, Malmö og Odense lufthavne som
alternativer til Københavns lufthavn. Der er eksempelvis ingen danske
rejsende i undersøgelsen, som angiver at have benyttet Malmö lufthavn. 82

247

Ud fra passagerernes efterspørgsel kan Københavns lufthavns opland derfor
afgrænses til at omfatte i hvert fald Sjælland, Lolland, Falster, Fyn og
Sydsverige.

248

Markedsundersøgelsen peger i den forbindelse på, at Københavns lufthavn
omvendt er i stand til at tiltrække passagerer fra de regionale lufthavne. Dette
forhold indikerer, at konkurrencesituationen mellem de regionale lufthavne
og Københavns lufthavn er asymmetrisk. Dette forhold taler for at afgrænse
markedet til kun at omfatte Københavns lufthavn.

249

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse blandt passagerer
indikerer imidlertid tillige, at et ikke uvæsentligt antal passagerer potentielt er
villige til at rejse fra (i hvert fald) Malmö lufthavn, hvis et tilstrækkeligt stort
udbud af ruter og afgange er til stede. Dette forhold indikerer, at Københavns
lufthavn potentielt kan møde konkurrence fra Malmö lufthavn. Dette forhold
indikerer, at Københavns lufthavn, i hvert fald potentielt, befinder sig på et
geografisk marked, som tillige omfatter Malmö lufthavn.

250

Disse forhold peger samlet på, at Københavns lufthavns opland ud fra et
passagersynspunkt omfatter Sjælland, Fyn og Sydsverige. I dette opland
befinder Malmö og Odense lufthavne sig.

80

Passagerandelen fra henholdsvis Nord‐ og Midtjylland udgør henholdsvis [0‐7] pct. og [0‐10] pct. af
Københavns Lufthavns samlede passagertal.
81
Dette resultat dækker over store regionale forskelle, jf. undersøgelsens s. 44‐45. Jf. tillige
markedsundersøgelsens s. 46, hvoraf det fremgår, hvilke lufthavne, respondenterne opfatter som inden
for den gennemsnitlige acceptable rejsetid/antal kilometer.
82
Jf. bilag 11 – Afrapportering fra passagerundersøgelse, Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen samt
Synovate

61

251

Som det fremgår af praksis kan oplandsområdet ikke vurderes alene ud fra
passagerernes synspunkter, idet luftfartsselskaberne (som er lufthavnenes
direkte kunder) bør inddrages i vurderingen.

252

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har afholdt drøftelser med en række
luftfartsselskaber. Erfaringen fra drøftelserne med luftfartsselskaber peger på,
at luftfartsselskaberne ved en lille men varig stigning i CPH’s priser ikke i
væsentligt omfang ville overveje at benytte andre lufthavne i regionen. 83
Samstemmende hermed indikerer Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens
drøftelser med lufthavne i regionen, at en prisstigning på de samlede
lufthavnstakster (og altså ikke blot prisen for CPH Go) på 5‐10 pct. ikke i
væsentligt omfang vil resultere i, at luftfartsselskaberne ville benytte andre
lufthavne i regionen. 84

253

Det fremgår heraf, at luftfartsselskaberne og lufthavnene ikke opfatter de
øvrige lufthavne i Københavns lufthavns opland som reelle alternativer til
Københavns lufthavn. Disse undersøgelser blandt luftfartsselskaber og
lufthavne indikerer således, at Københavns lufthavn ikke er udsat for et
effektivt konkurrencemæssigt pres fra andre lufthavne i Københavns
lufthavns opland.

254

Således udtaler luftfartsselskaberne, at øvrige lufthavne i Københavns
lufthavns opland ikke er reelle alternativer til Københavns lufthavn. Dette
skyldes bl.a. afstanden til lufthavnene for passagererne/lufthavnenes
geografiske placering, trafikale adgangsforhold, dårligere faciliteter og
passagerernes præferencer. 85

255

Dette forhold peger samlet set på, at Københavns lufthavn udgør sit eget
geografiske marked, selvom der findes andre lufthavne i Københavns
lufthavns opland.

256

Det følger således sammenfattende af efterspørgselssubstitutionen i denne
sag, at Københavns lufthavn udgør sit eget geografiske marked, selvom der
findes andre lufthavne i Københavns lufthavns opland.

257

Ved vurderingen af det relevante marked kan der som nævnt endvidere
lægges vægt på udbudssubstitutionen. I nærværende sag vil
udbudssubstitution forudsætte at aktører, som ikke på nuværende tidspunkt
udbyder den aeronautiske ydelse adgang til terminalfingre på det relevante
geografiske marked i forbindelse med en flyrejse, vil begynde at udbyde
83

Jf. bilag 9 – Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens drøftelser med luftfartsselskaber.
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens bilag 10, Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens drøftelser med
lufthavne.
85
Jf. bilag 9 ‐ Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens drøftelser med luftfartsselskaber.
84
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adgang til en terminalfinger i forbindelse med en flyrejse på det relevante
geografiske marked. Udbudssubstitution forudsætter således reelt, at andre
aktører vil opføre eller udvide en lufthavn med henblik på at udbyde adgang
til en terminalfinger.
258

Potentiel konkurrence forudsætter, at der findes virksomheder, som ikke for
øjeblikket er aktive på markedet, men som kan træde aktivt ind på markedet
inden for en relativ kort tidshorisont. 86

259

I nærværende sag er vurderingen af udbudssubstitutionen og den potentielle
konkurrence således nærved sammenfaldende, idet begge forhold reelt
forudsætter, at aktører, som ikke på nuværende tidspunkt udbyder
aeronautiske terminalydelser, vil opføre eller udbygge en lufthavn med
henblik på at udbyde disse ydelser.

260

Det følger heraf, at henholdsvis udbudssubstitutionen og den potentielle
konkurrence fra nye udbydere af aeronautiske terminalydelser i nyopførte
eller nyombyggede lufthavne konkret er så fjerntliggende, at den ikke har
betydning for afgrænsningen af det relevante geografiske marked i denne sag.

261

Det bemærkes, at ovenstående vurdering er foretaget alene med
udgangspunkt i den direkte trafik. Betydningen af Københavns lufthavns rolle
som transfer‐lufthavn i forhold til den geografiske markedsafgrænsning
vurderes umiddelbart nedenfor.
4.2.2.1.1

Ikke nødvendigt at afgrænse i henhold til transfer-flyvninger

262

Det kan på baggrund af ovenstående gennemgang af praksis overvejes, om
markedet tillige skal afgrænses i henhold til substitutionen mellem lufthavne
også for så vidt angår transfertrafik – eller om det er tilstrækkeligt at fokusere
analysen på Københavns lufthavns rolle som point‐to‐point lufthavn.

263

Det vurderes, at det konkret for denne sag ikke er nødvendigt at vurdere
CPH’s konkurrencesituation på markedet i henhold til substitutionen mellem
lufthavne, for så vidt angår transfertrafik. 87

86
87

Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked af 9. december 1997, punkt 24.
I overensstemmelse med udgangspunktet i praksis, er det således kun de ”nabolufthavne”, hvis opland
har et tilstrækkeligt stort overlap med Københavns Lufthavn Kastrups opland, der kan siges at være i
direkte konkurrence med CPH. Dette udgangspunkt er blevet fulgt så sent som i Competition
Commissions afgørelse af 19. juli 2011 om BAA‐lufthavnene.

Det fremgår bl.a. af denne afgørelse, at BAA havde angivet, at bl.a. Stansted og Heathrow lufthavn var i
konkurrence med andre europæiske lufthavne om henholdsvis lavpristrafikken og transfer trafikken.
Competition Commission fandt imidlertid – efter bl.a. at have indhentet supplerende udtalelser fra
easyjet og Ryanair – at der ikke var grund til at afvige vurderingen fra 2009.
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264

Dette er da også i overensstemmelse med praksis (Frankfurt 88 ), hvor
Kommissionen fandt at Frankfurt Lufthavn var dominerende i forhold til point‐
to‐point trafikken – og lufthavnens rolle som hub spillede i den forbindelse
ikke nogen rolle for denne vurdering, selvom der var en vis mængde
transitpassagerer, idet:
”substitutionsgraden ikke desto mindre er begrænset til en beskeden del af
den samlede trafik i lufthavnen, selv når man ser på transittrafikken, hvor en
bestemt lufthavn benyttes som hovedlufthavn”. 89

265

Kommissionen lagde i den forbindelse vægt på, at det ikke var sandsynligt, at
det store, nationale netværksselskab ville flytte sine flyvninger og basere sig i
en ny hovedlufthavn, i hvert fald på kort sigt.

266

Det er ligeledes i denne sag konkret ikke nødvendigt i denne sag at afgrænse
markedet i henhold til substitutionen mellem lufthavne, for så vidt angår
transfertrafik. 90

Det fremgår af afgørelsen, at konkurrencemyndighederne fandt, at lufthavnene på henholdsvis
lavprismarkedet og transfermarkedet var udsat for et vist, men meget begrænset, konkurrencemæssigt
pres fra andre europæiske lufthavne: ”We have found that BAA’s London airports (Gatwick, Heathrow
and Stansted) face very limited competition from non‐BAA airports.” … We note that airlines operating
out of alternative airports compete with airlines operating from Heathrow for short‐haul non‐transfer
passengers (see paragraph 3.123) and we also accept that airlines operating from alternative hubs (such
as Paris Charles de Gaulle, Amsterdam and Frankfurt) compete with Heathrow airlines for transfer
passengers. Nevertheless, we consider that any constraint imposed by such competition on Heathrow is
87
weak.”
Det fremgår således, at Stansted var udsat for et meget begrænset pres fra andre lufthavne om point‐to‐
pointpoint‐to‐point flyvningerne. Det fremgår endvidere, at selvom Heathrow i sin egenskab af hub
lufthavn var udsat for et vist konkurrencemæssigt pres fra andre hub lufthavne, så var dette pres meget
svagt. Det følger sammenfattende heraf, at lufthavnenes direkte konkurrenter – fortsat – var
nabolufthavnene, hvor der var et betydeligt overlap mellem disse lufthavnes oplande.
88
Kommissionens beslutning af 14. januar 1998, 98/190/EF, Flughafen Frankfurt
89
Kommissionens beslutning af 14. januar 1998, 98/190/EF, Flughafen Frankfurt , præmis 55f.
90
I overensstemmelse med udgangspunktet i praksis, er det således kun de ”nabolufthavne”, hvis opland
har et tilstrækkeligt stort overlap med Københavns Lufthavn Kastrups opland, der kan siges at være i
direkte konkurrence med CPH. Dette udgangspunkt er blevet fulgt så sent som i Competition
Commissions afgørelse af 19. juli 2011 om BAA‐lufthavnene.
Det fremgår bl.a. af denne afgørelse, at BAA havde angivet, at bl.a. Stansted og Heathrow lufthavn var i
konkurrence med andre europæiske lufthavne om henholdsvis lavpristrafikken og transfer trafikken.
Competition Commission fandt imidlertid – efter bl.a. at have indhentet supplerende udtalelser fra
easyjet og Ryanair – at der ikke var grund til at afvige vurderingen fra 2009.
Det fremgår af afgørelsen, at konkurrencemyndighederne fandt, at lufthavnene på henholdsvis
lavprismarkedet og transfermarkedet var udsat for et vist, men meget begrænset, konkurrencemæssigt
pres fra andre europæiske lufthavne: ”We have found that BAA’s London airports (Gatwick, Heathrow
and Stansted) face very limited competition from non‐BAA airports.” … We note that airlines operating
out of alternative airports compete with airlines operating from Heathrow for short‐haul non‐transfer
passengers (see paragraph 3.123) and we also accept that airlines operating from alternative hubs (such
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267

Det skyldes bl.a., at transfertrafikken kun udgør en mindre del af Københavns
lufthavns samlede trafik. Se tilsvarende markedsafgrænsningen i Frankfurt‐
afgørelsen, hvor markedet blev afgrænset til Frankfurt lufthavn uagtet at 15‐
20 procent af samtlige passagerer i Frankfurt lufthavn kunne substituere
lufthavnen med en anden (europæisk) lufthavn. 91

268

Hertil kommer, at Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens drøftelser med
luftfartsselskaber i forbindelse med denne sag peger på, at, at der ikke (i hvert
fald på kort sigt) er et alternativ til Københavns Lufthavn, jf. bilag 9.

269

Det relevante produktmarked skal derfor fortsat afgrænses som aeronautiske
terminalydelser.
4.2.2.2

Konklusion om det geografiske marked

270

Det fremgår sammenfattende at der ud fra praksis, kan afgrænses et opland
inden for højst to timers køretid fra Københavns lufthavn. Dette opland
omfatter konkret Sjælland, Lolland, Falster, Fyn og Sydsverige og i mindre
omfang området vest for Lillebæltsbroen. I dette opland befinder Billund,
Odense og Malmö lufthavn sig.

271

Det fremgår sammenfattende af vurderingen af efterspørgsels‐ og
udbudssubstitutionen og den potentielle konkurrence, at lufthavnene,
passagererne og luftfartsselskaberne kun i meget begrænset omfang opfatter
de øvrige regionale lufthavne i oplandet (Billund, Malmö og Odense
lufthavne) som alternativer til Københavns lufthavn.

272

Det fremgår endvidere, at Københavns lufthavn er i stand til at tiltrække
passagerer fra de regionale lufthavne, mens det omvendte ikke gør sig
gældende. Dette forhold peger på, at konkurrencesituationen mellem de
regionale lufthavne og Københavns lufthavn er asymmetrisk. Det vil sige, at
Billund, Odense og Malmö lufthavn ikke er i stand til at udøve et effektivt
konkurrencemæssigt pres på Københavns lufthavn. Samlet set peger
markedsforholdene og substitutionsanalysen således på, at Københavns
lufthavn udgør sit eget geografiske marked.

as Paris Charles de Gaulle, Amsterdam and Frankfurt) compete with Heathrow airlines for transfer
passengers. Nevertheless, we consider that any constraint imposed by such competition on Heathrow is
weak.”
Det fremgår således, at Stansted var udsat for et meget begrænset pres fra andre lufthavne om point‐to‐
pointpoint‐to‐point flyvningerne. Det fremgår endvidere, at selvom Heathrow i sin egenskab af hub
lufthavn var udsat for et vist konkurrencemæssigt pres fra andre hub lufthavne, så var dette pres meget
svagt. Det følger sammenfattende heraf, at lufthavnenes direkte konkurrenter – fortsat – var
nabolufthavnene, hvor der var et betydeligt overlap mellem disse lufthavnes oplande.
91
Kommissionens beslutning af 14. januar 1998, 98/190/EF, Flughafen Frankfurt, præmis 55‐56.
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273

I overensstemmelse hermed afgrænses det relevante geografiske marked i
denne sag til Københavns lufthavn.
4.2.3

274

Konklusion om det relevante marked

Det vurderes på baggrund af det ovenstående, at der i nærværende sag i
overensstemmelse med praksis kan afgrænses et relevant produktmarked for
udbud af aeronautiske terminalydelser til luftfartsselskaber og passagerer.
Det geografiske marked kan i nærværende sag afgrænses til Københavns
lufthavn.
4.2.4

CPH’s høringssvar

275

Det skal indledningsvist bemærkes, at CPH i denne sag er enig i, at
virksomheden er en dominerende aktør på det relevante marked. 92

276

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker i forlængelse heraf, at det
konkret for denne sag er mindre afgørende, om der kan afgrænses et særskilt
marked for aeronautiske terminalydelser – eller om der snarere skal
afgrænses et mere overordnet marked for alle aeronautiske ydelser i en
lufthavn.

277

Det skyldes, at der konkret ikke er andre udbydere af de pågældende ydelser i
Københavns lufthavn end CPH. Det vil sige, at, uanset om produktmarkedet
afgrænses som et overordnet marked for aeronautiske ydelser, eller om
markedet segmenteres i henhold til efterspørgslen efter de enkelte ydelser,
herunder terminalydelser, da vil det geografiske marked efterfølgende skulle
afgrænses i henhold til konkurrencen mellem lufthavne (der udbyder alle de
pågældende ydelser). Den geografiske markedsafgrænsning vil derfor i al
væsentlighed blive den samme, uanset om markedet segmenteres nærmere
eller afgrænses overordnet.
Markedsafgrænsningen – ét samlet marked for lufthavnsfaciliteter

278

CPH anfører i høringssvaret, at ”Der er ikke i nærværende sag er grundlag for
at afgrænse et relevant marked for udbud af aeronautiske terminalydelser til
luftfartsselskaber og passagerer i Københavns Lufthavn. Afgrænsningen af
produktmarkedet er for snæver og er ikke i overensstemmelse med hverken de
faktiske markedsforhold eller praksis fra Kommissionen. … Ifølge praksis kan
der afgrænses ét marked for tilrådighedsstillelse af lufthavnsfaciliteter.”

279

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen er ikke enig med CPH i, at afgrænsningen
af det relevante marked i nærværende sag er for snæver. Kommissionen har

92

Jf. CPH’s høringssvar af 13. november 2011 s. 8.
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tidligere i flere lufthavnssager netop afgrænset markedet i forhold til den
ydelse i en lufthavn, f.eks. landingsbaner mv., som gav anledning til den
konkurrencemæssige problemstilling. 93 Praksis understøtter således, at
markedet kan afgrænses til den eller de relevante ydelser, i denne sag
svarende til markedet for aeronautiske og kommercielle terminalydelser.
Markedet kan dog også ifølge praksis afgrænses helt overordnet, hvis det er
tilstrækkeligt i forhold til formålet med analysen i den konkrete sag. 94
280

Kommissionen har i fire forskellige sager om lufthavnes (diskriminerende)
landingstakster afgrænset markedet netop i forhold til, hvad lufthavnens
landingstakst dækkede af ydelser. 95

281

Det fremgår heraf, at markedet f.eks. i sagen om Bruxelles Lufthavn blev
afgrænset som ”markedet for serviceydelser i tilknytning til adgangen til
lufthavnsinfrastrukturer, for hvilke denne afgift skal betales, dvs. drift og
vedligeholdelse af start‐ og landingsbaner, kørebaner og forpladser samt
indflyvningskontrol.” 96

282

Markedet blev således afgrænset konkret i forhold til landingstaksten, som
gav anledning til det konkrete konkurrencemæssige problem. I denne sag ville
det svare til, at markedet er de aktiviteter, der er dækket af start‐ og
landingstaksten og opholdstaksten, det vil sige start‐ og landingsbanerne,
standpladserne og den tilknyttede infrastruktur.

283

Det fremgår i overensstemmelse hermed af praksis, at markedet for
landingsbaneydelser ikke nødvendigvis indgår som en del af et bredere
samlemarked for ”lufthavnsinfrastruktur”. Kommissionen har således i praksis
afgrænset et separat marked for passagerterminaler, hvor denne del af
lufthavnens strukturer blev afgrænset fra bl.a. lufthavnens landingsbaner:
”The relevant market in this case appears to be the market for the provision
of terminal facilities to passengers.” 97 (Egen understregning)

93

Jf. Kommissionens afgørelser om Bruxelles lufthavn, Portugisiske lufthavne, Finske lufthavne og Spanske
lufthavne.
94
Jf. Kommissionens afgørelser om Birmingham International Airport, Aeroports de Paris og
Feeroval/Quebec/GIC/BAA.
95
Konkret var landingstaksterne fastsat i overensstemmelse med ICAO’s anbefalinger, og dækkede derfor
”tjenester knyttet til drift og vedligeholdelse af start‐ og landingsbaner, brug af rullebaner og forpladser
samt indflyvningskontrol for civile fly”. Se Kommissionens beslutning af 28. juni 1995 i sag nr. 95/364/EF,
Bruxelles Lufthavn, pkt. 8. Kommissionens afgørelse af 10. februar 1999 i sag nr. IV/35.703, portugisiske
lufthavne, pkt. 14, Kommissionens beslutning af 10. februar i sag nr. IV/35.767, Finske Lufthavne. pkt. 26
og Kommissionens beslutning af 26. juli 2000 i sag nr. 2000/521/EF, spanske lufthavne, pkt. 33.
96
Jf. Kommissionens beslutning af 28. juni 1995 i sag nr. 95/364/EF, Bruxelles Lufthavn, pkt. 8.
97
Kommissionens afgørelse af 2. maj 2005 i sag nr. COMP/38.469, AIA SA og Olympic Fuel Company SA,
pkt. 82.
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284

Kommissionen foretog i denne afvisningssag en foreløbig afgrænsning af det
relevante marked for levering af terminalydelser. Denne afgræsning blev
foretaget på baggrund af en klage over den pågældende lufthavns angiveligt
for høje takster for netop terminalydelser til passagerer.

285

Det er således misvisende når CPH i høringssvaret angiver, at ”Kommissionen
har ikke overvejet at opdele infrastrukturen, således at f.eks. terminalydelser
udgør et separat marked.”

286

CPH angiver endvidere, at ”Enhver lufthavn udbyder en samlet pakke af
aeronautiske ydelser, som omfatter såvel landingsbaner, standpladser og
terminalfaciliteter mv.”

287

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at i Københavns
lufthavn modtager henholdsvis luftfartsselskaber og passagerer forskellige
aeronautiske ydelser i forskellige trin, fra forskellige aktører, på forskellige
steder og på forskellige tidspunkter. Dette forhold er beskrevet nærmere i
markedsbeskrivelsen, hvortil der henvises i det hele:

288

Et
luftfartsselskab
modtager
først
den
aeronautiske
ydelse
”indflyvningskontrol” fra virksomheden Naviair. For denne aeronautiske
ydelse betaler luftfartsselskaberne en separat afgift til den uafhængige
virksomhed Naviair. Herefter lander flyet på CPH’s landingsbaner (denne
aeronautiske ydelse afregnes efter start‐ og landingstaksten til CPH) og flyet
parkeres (denne aeronautiske ydelse afregnes efter opholdsafgiften til CPH).
Herudover betaler luftfartsselskaber en emissionsafgift til CPH (NOx baseret
afgift). CPH leverer endvidere flysikkerhed omkring landingsbanerne (safety).

289

En passager har i mellemtiden modtaget en række aeronautiske ydelser fra
CPH, herunder er passageren tjekket ind (CUTE‐afgift), har fået håndteret sin
bagage (handling afgift), er blevet security‐tjekket (security afgift) og har
benyttet en terminal (passagerafgift). Disse ydelser afregnes mellem CPH og
passagerens luftfartsselskab.

290

I Københavns lufthavn modtager både luftfartsselskaber og passagerer
endvidere en række kommercielle ydelser. Disse ydelser leveres både af CPH
og (især) af uafhængige tredjeparter. Det drejer sig f.eks. om parkering af biler
(CPH), køb af en kop kaffe (tredjemand), udleje af kontorplads til
luftfartsselskaber (CPH), restaurationsbesøg (tredjemand), tax‐free
(tredjemand), leje af bil (tredjemand), sikring af bagage (tredjemand) og
loungen CPH Apartment (CPH).

291

Disse ydelser hverken leveres eller efterspørges på én gang, af de samme
aktører eller på det samme tidspunkt. Der er derimod tale, at de forskellige
ydelser, herunder aeronautiske og kommercielle terminalydelser indgår som

68

en del af den samlede lufthavn, og at efterspørgslen efter de forskellige
aeronautiske ydelser alle har direkte sammenhæng med en flyrejse.
292

Det forhold, at ydelserne er komplementære medfører ikke, at ydelserne
nødvendigvis skal anses for at udgøre ét og samme marked.

293

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen henviser endvidere til, at der er en række
kendte eksempler (både i Danmark, EU og internationalt) på, at
terminalydelser og andre aeronautiske ydelser ikke udbydes af samme aktør i
en lufthavn.

294

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen henviser endvidere til Kommissionens sag
om Frankfurt Lufthavn (FAG), hvoraf det fremgår, at:
”FAG har anført, at afgrænsningen af to særskilte markeder er
ukorrekt, idet levering af lufthavnsfaciliteter til flyenes start og
landing ikke kan adskilles fra levering af forpladshandling‐ydelser,
fordi de to typer af ydelser er komplementære. De udgør derfor et
enkelt marked. …
Substitutionstesten underbygger det forhold, at levering af
forpladshandling‐ydelser og levering af lufthavnsfaciliteter til
flyenes start og landing er to særskilte (beslægtede) markeder. …
Som FAG med rette har angivet, er årsagen til, at der ikke er
mulighed for substitution, at levering af start‐ og landingsfaciliteter
og levering af forpladshandling‐ydelser er to komplementære
ydelser Deres komplementaritetsgrad medfører dog ikke, at disse
ydelser skal købes hos samme leverandør.” 98

295

Det fremgår heraf, at Frankfurt Lufthavn havde anført, at ground handling og
lufthavnens faciliteter til start og landing (mv.) var to komplementære ydelser
– og derfor skulle anses for at udgøre ét marked.

296

Kommissionen fandt imidlertid, at der ikke var efterspørgselssubstitution
mellem de to ydelser, og komplementariteten medførte derfor ikke, at
ydelserne nødvendigvis skulle købes hos samme leverandør. Ydelserne skulle
derfor anses for to særskilte (men beslægtede) markeder.

297

I denne sag er gennemført en lignende analyse af efterspørgsels‐ og
udbudssubstitutionen, og det samme resultat gør sig gældende i denne sag.
Terminalydelser er beslægtet med de øvrige ydelser i lufthavnen, som samlet

98

Kommissionens beslutning af 14. januar 1998, Flughafen Frankfurt/Main IV/34.801, pkt. 65.
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set udgør en del af de mange ydelser et luftfartsselskab og dets passagerer
efterspørger i forbindelse med en flyrejse. Dette forhold medfører imidlertid
ikke, at ydelserne ikke kan anses som separate markeder, eller ikke kan
udbydes af selvstændige aktører.
Transferflyvninger
298

CPH angiver, at ” Det er endvidere problematisk, at Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen helt undlader at tage transferflyvninger med i betragtning,
idet netop ”forskelsbehandlingen” mellem luftfartsselskaber der henholdsvis
befordrer og ikke befordrer transferpassagerer, udgør en central del af
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen’s argumentation for misbrug af
dominerende stilling”.

299

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at styrelsen har valgt
ikke at undersøge konkurrencepresset mellem Københavns Lufthavne og
andre lufthavne i forhold til transittrafikken nærmere, idet denne trafik kun
udgør en mindre del af den samlede trafik i lufthavnen.

300

Det centrale konkurrencemæssige forhold i denne sag er da også netop, at
netværksselskaber og andre luftfartsselskaber, der blot har én
transferpassager ombord på et fly med point‐to‐point passagerer begrænses
uden objektiv grund i at benytte CPH Go.

301

Det er således i forhold til især netværksselskabernes og de øvrige
luftfartsselskabers rolle som konkurrerende udbydere af point‐to‐point
flyvninger, at konkurrenceproblemet i denne sag gør sig gældende.

302

Om CPH i øvrigt måtte opleve et vist konkurrencemæssigt pres fra andre mere
fjerntliggende lufthavne for så vidt angår Københavns Lufthavns rolle som
transitpunkt for flyvninger med mellemlandinger, er i den forbindelse ikke af
væsentlig betydning for vurderingen af, om CPH besidder en dominerende
stilling.

303

CPH angiver endvidere, at ” Kommissionen har ej heller foretaget en vurdering
af, om der kan foretages en markedsopdeling i transfer‐ og ikke
transferflyvninger.”

304

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen er ikke enig heri. Kommissionen fandt
bl.a. i sagen om Frankfurt Lufthavn at Frankfurt Lufthavn var dominerende i
forhold til point‐to‐point trafikken – og lufthavnens rolle som hub spillede i
den forbindelse ikke nogen rolle for denne vurdering, selvom der var en vis
mængde transitpassagerer, idet:
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”substitutionsgraden ikke desto mindre er begrænset til en beskeden del af
den samlede trafik i lufthavnen, selv når man ser på transittrafikken, hvor
en bestemt lufthavn benyttes som hovedlufthavn”. 99
305

Kommissionen lagde i den forbindelse vægt på, at det ikke var sandsynligt, at
det store, nationale netværksselskab ville flytte sine flyvninger og basere sig i
en ny hovedlufthavn, i hvert fald på kort sigt. Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen henviser endvidere til praksis som refereret i pkt. 232 f.
Det geografiske marked ‐ oplandsprincippet

306

For så vidt angår det geografiske marked, angiver CPH sammenfattende, at
det er problematisk, at Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen anvender
betragtningen om catchment areas (opland) i vurderingen, og at markedet bør
afgrænses regionalt, således at Malmö Lufthavn også indgår.
Sammenfattende anerkender CPH dog at være dominerende.

307

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen henviser til afsnit 4.2.1.1 nedenfor, hvor
der redegøres for, at markedet i en række sager er blevet afgrænset med
udgangspunkt i lufthavnes oplande.

308

Det fremgår endvidere af den nylige fusionsanmeldelse fra CPH’s ejer
vedrørende overdragelsen af aktiemajoriteten i CPH, at CPH’s ejer over for
Kommissionen har angivet, at Københavns lufthavn ikke er i konkurrence med
britiske lufthavne. Denne vurdering hviler netop på en markedsafgrænsning
foretaget på baggrund af betragtninger om oplande (catchment areas), jf.
således:
”The notifying parties submit that the acquisition by OTPP of a controlling
stake in Copenhagen Airports, thereby indirectly acquiring a stake in
Newcastle Airport, has no effect on competition in the relevant markets for
provision of airport infrastructure services. Since there is no overlap in the
catchment areas of (i) Copenhagen Aiports on the one hand, and the UK
airports on the other, […], distinct geographic markets exist for the provision
of airport infrastructure services for the respective airports. [egen
understregning]. 100

309

CPH angiver endvidere, at ”Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen’s afgrænsning
af markedet er ligeledes i strid med Kommissionens undersøgelser af markedet
for point‐to‐point‐trafik, som blev foretaget i Ryanair/Aer Lingus, M.4439. I
den sag konkluderede Kommissionen, at der som hovedregel vil være tale om
markeder, som omfatter to eller flere afgangs‐ og ankomstdestinationer.
99

55f.
Short form CO fra Macquaire Group og OTPP, pkt. 104.

100
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Kommissionen undersøgte derfor: "which "bundle of routes" between differ‐
ent airports belonging to two cities are substitutable and which are not (that is
to say, which airports can be considered to belong to the same catchment
area from the consumers' point of view)", jf. punkt 69. Kommissionen
indikerede endvidere, at København og Malmö måtte anses for at tilhøre
samme marked, jf. pkt. 526 i beslutningen.”
310

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at CPH undlader at
citere hele det pågældende afsnit i Kommissionens afgørelse om RyanAir/Aer
Lingus. Det fremgår for det første af pkt. 62‐69, at Kommissionens
udgangspunkt i sagen var, at markedet set fra passagerernes synspunkt består
af en afgangs‐ og en ankomstdestination, jf. pkt. 66‐67:
”For all these reasons, the O&D approach appears to be the most
appropriate approach to define the relevant markets in the present case.
The Commission has, as set out in Section 6.2. above, based its
competitive assessment on an analysis of individual routes from one
origin to one destination (O&D). …”

311

Kommissionen angiver videre i pkt. 69, som her gengives in extenso:
6.3.2. Definition of the relevant “O&D” airport and/or city pairs
69. To establish whether an O&D pair forms a relevant market, the
Commission considers the different possibilities offered to consumers to
travel between these two points. Since many cities are connected to two
or more airports, the Commission has not only considered the direct
flights between the two airports concerned, but also alternative airports
to the extent that they are regarded sufficiently substitutable to these
direct flights. The Commission therefore had to determine which “bundle
of routes” between different airports belonging to two cities are
substitutable and which are not (that is to say, which airports can be
considered to belong to the same catchment area from the consumers'
point of view). This analysis by the Commission mainly concerned the
question whether the “main” airport of a city or region is substitutable
with a “secondary” airport by which the same city or region may be
served. The secondary airports which the Commission considered as
potential substitutes are usually smaller airports (often former regional
or military airports) in cities more or less remote from the “marketed”
destination city (for example, “Paris/Beauvais” or “Frankfurt/Hahn”). In
some other cases, the question of substitutability concerned two or more
main airports of a city (for example, London).

72

312

Det fremgår sammenfattende heraf, at Kommissionens udgangspunkt for
analysen netop var, at en rute består af en afgangsdestination og en
ankomstdestination. Herefter var det relevant konkret at undersøge
nærmere, om der for den pågældende destination forelå substituerbare
alternativer. Dette blev gjort med udgangspunkt i de pågældende lufthavnes
oplande.

313

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at styrelsen har fulgt
denne fremgangsmåde i vurderingen af det geografiske marked. Ved hjælp af
en markedsundersøgelse er Københavns lufthavns opland blevet vurderet, og
herefter er det konkret vurderet, om lufthavnene i oplandet (Odense, Malmö)
udgør et reelt alternativ til Københavns lufthavn. Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen har konkret vurderet, at hverken Odense eller Billund
udgør et reelt alternativ til Københavns lufthavn og afgrænset markedet i
overensstemmelse hermed.
Det geografiske marked – Malmö Lufthavn

314

For så vidt angår CPH’s argument om, at den geografiske afgrænsning bør
udvides til også at omfatte Malmö lufthavn, bemærker Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen, at dette forhold er undersøgt i relation til
dominansspørgsmålet, hvor der i analysen også tages hensyn til en
markedsafgrænsning, der ville omfatte Malmö (og Odense) lufthavn. 101

315

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen’s markedsundersøgelse blandt
luftfartsselskaber og passagerer viser imidlertid, at Malmö lufthavn ikke kan
tiltrække passagerer fra Danmark, og luftfartselskaber opfatter ikke de
omkringliggende lufthavne, herunder Malmö, som reelle alternativer til
Københavns lufthavn. Det konkluderes i analysen, at Københavns lufthavn er
dominerende, uanset om det geografiske marked afgrænses snævert til
Københavns lufthavn eller bredere til også at omfatte Malmö og Odense
lufthavn, idet det vurderes, at disse lufthavne ikke er i stand til at udøve et
effektivt konkurrencemæssigt pres på CPH. Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen har således allerede inddraget en bredere geografisk
markedsafgrænsning i den samlede vurdering, som foreslået af CPH i
høringssvaret.

316

Yderligere viser styrelsens markedsundersøgelse blandt luftfartsselskaber og
passagerer, at der ikke (på kort sigt) findes noget alternativ til Københavns
lufthavn. Endeligt henvises til afsnittet ovenfor i relation til
markedsafgrænsning ud fra en ”catchment area” betragtning.

101

Jf. rådsnotatet afsnit 4.4.1.2
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Det skal dog bemærkes, at selv hvis Malmö Lufthavn medregnes til det
relevante marked, da vil CPH fortsat være dominerende, jf. pkt. 370 f.
nedenfor.

318

CPH angiver endvidere, at ” Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen overser
desuden, at flere lavprisselskaber i en årrække har opereret fra Malmö
Lufthavn, og at Ryanair har besluttet at vende tilbage til Malmö Lufthavn fra
sommeren 2011 … Dette skyldes ikke, at disse selskaber ikke anser passagerer
i København for en del af deres marked, men at de betragter Malmö som et
relevant alternativ.”

319

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at styrelsen ikke har
”overset” at bl.a. Ryanair og Norwegian har et begrænset antal ruter ud af
Malmö Lufthavn. Det fremgår imidlertid af den gennemførte
markedsundersøgelse blandt andre luftfartsselskaber, at selskaberne ikke
anser Malmö Lufthavn for et alternativ til Københavns Lufthavn.

320

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker endvidere, at Ryanair i 2007
trak sig ud fra Malmö Lufthavn, efter lavprisselskabet forgæves havde uden
held at benytte Malmö Lufthavn som et alternativ til Københavns Lufthavn
Kastrup. 102 Så vidt styrelsen er orienteret, så faldt Ryanairs exit fra Malmö
Lufthavn sammen med, at Ryanair ikke længere kunne få opstartsrabatter i
Malmö Lufthavn.

321

Det forhold, at Ryanair har åbnet 2‐3 ruter ud af Malmö Lufthavn over
sommeren 2011 (hvor selskabet nu igen kan modtage opstartsrabatter)
medfører dermed ikke, at Malmö Lufthavn kan karakteriseres som et
alternativ til Københavns Lufthavn Kastrup.
Det geografiske marked – andre lufthavne i Europa/hele verden

322

CPH bemærker endelig, at ”Bortset herfra er CPH i hård konkurrence med
andre lufthavne i Europa ‐ og i nogle tilfælde også uden for Europa ‐ om at
tiltrække luftfartsselskaber og nye ruter, herunder i forbindelse med
lavprisselskabernes afholdelse af lufthavnsudbud. Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsen's møder med andre lufthavne, jf. sagens bilag 10 bekræfter
dette.”

323

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at styrelsen er ikke enig
i, at det relevante geografiske marked omfatter EU og/eller hele verden. Det
fremgår i den forbindelse af Kommissionens meddelelse om afgrænsning af
det relevante marked, at:

102

Se bl.a. artiklen herom på hjemmesiden www.nordicflights.co.uk/ryanair‐malmo/
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”Det følger af punkt 2, at begrebet relevant marked adskiller sig fra andre
markedsbegreber, der hyppigt anvendes i andre forbindelser. F.eks.
benytter virksomhederne ofte udtrykket marked om det område, hvor de
sælger deres produkter, eller om den industri eller branche, som de
tilhører.” 103
324

Det fremgår heraf, at virksomheder ofte har en anden opfattelse af markedet
end den rent konkurrenceretlige. En lufthavns opfattelse af
konkurrencesituationen på markedet er således formentlig præget af, at en
lufthavn i et vist omfang oplever et pres fra lufthavne, som ikke befinder sig i
den pågældende lufthavns oplandsområde.

325

Dette konkurrencemæssige pres fra mere fjerntliggende lufthavne er
imidlertid ikke effektivt i konkurrenceretlig forstand. 104 Det vil sige, at
luftfartsselskaber og passagerer (der ikke efterspørger transfer) ikke reagerer
på marginale prisændringer ved at skifte deres efterspørgsel til ydelser fra
fjerntliggende lufthavne. Lufthavnene er dermed ikke på samme geografiske
marked, selvom lufthavnene i et vist omfang oplever et pres fra fjerntliggende
lufthavne.

326

Hvis CPH’s opfattelse af markedet skal tages for pålydende, så skulle
luftfartsselskaber som f.eks. SAS eller easyjet ved en prisstigning på 5‐10 pct. i
CPH’s takster være villige til – inden for et kort tidsrum – at flytte deres
afgange ikke bare til andre lufthavne i regionen (der ud fra et
passagersynspunkt er substituerbare med CPH), men til helt andre lufthavne i
f.eks. Rusland.

327

Luftfartsselskaberne ses imidlertid ikke at placere nye ruter ”frit svævende”.
SAS har således ikke anlagt ruter mellem destinationer i Mellemøsten som
følge af prisændringer i f.eks. CPH, og easyjet ses ikke at have flyttet kapacitet
fra en underskudsgivende rute (på f.eks. CPH‐Rom) til en helt ny rute mellem
hidtil uservicerede destinationer (f.eks. Skt. Petersborg‐Moskva). CPH’s
opfattelse af markedet er derfor en anden end den konkurrenceretlige
vurdering af markedet.

328

Luftfartsselskaberne åbner og lukker ruter alt afhængig af, om de pågældende
ruter er (tilstrækkeligt) profitable. Her kan det mere begrænsede
konkurrencepres fra fjerntliggende lufthavne erfaringsmæssigt spille en vis,
103

Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets
konkurrenceret (97/C 372/03), pkt. 3.
104
Formålet med at afgrænse det forudgående relevante marked som både et produktmarked og som et
geografisk marked, er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter (om nogen) der er i stand til at begrænse
CPH’s adfærd og forhindre virksomheden i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt
pres, jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked
(97/372/02), pkt. 2.
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mindre rolle, særligt i forhold til oprettelsen af nye ruter. Dette mere
begrænsede konkurrencepres kan således ses i forhold til at mange lufthavne,
herunder CPH tilbyder opstartsrabatter. Disse opstartsrabatter er imidlertid
ikke i størrelsesordenen 5‐10 pct., men kan derimod udgøre helt op til 90‐100
pct. at lufthavnens afgifter i en årrække. Disse opstartsrabatter kan muligvis
være udslagsgivende for, at f.eks. et luftfartsselskab fra mellemøsten vælger
at oprette en ny rute til CPH, i stedet for f.eks. en ny rute til Berlin. Men dette
konkurrencepres er ikke effektivt i konkurrenceretlig forstand.
329

Den konkurrence som CPH beskriver – og som også (om end mere indirekte)
beskrives i Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen’s referat af møde med Billund
Lufthavn – ligger dermed fjernere end målet for den rent konkurrenceretlige
markedsafgrænsning. Det fremgår da også af drøftelserne med
luftfartsselskaberne og med lufthavnene, at Malmö Lufthavn ikke udgør et
relevant alternativ til Københavns Lufthavn, jf. bl.a. at Malmö Lufthavn ikke
endnu har kunnet erobre én rute fra Københavns Lufthavn og over for
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har angivet, at konkurrencesituationen er
præget af asymmetri, jf. bilag 10.

330

Der er således formentlig ikke tale om, at luftfartsselskaberne foretager
umiddelbare produktionstilpasninger (på stigninger på 5‐10 pct. i
lufthavnsafgifterne) ved at flytte eksisterende kapacitet frit mellem alle
europæiske lufthavne, men snarere om, at luftfartsselskaberne foretager
rentabilitetsanalyser i snæver sammenhæng med luftfartsselskabernes
eksisterende rutenetværk, når ny kapacitet skal allokeres.

331

De britiske konkurrencemyndigheder (OFT) angav således efter en
undersøgelse af luftfartsmarkedet i UK, at dette geografiske marked kunne
inddeles i Syd‐Østengland, Nordengland og Skotland. OFT angav i den
forbindelse: ”Geographic market definition is determined by the willingness of
customers to switch between airports in different geographic areas.” 105 OFT
konkluderede omvendt ikke, at der var tale om ét europæisk marked.

332

CPH møder formentlig endvidere (det er dog ikke dokumenteret eller
undersøgt nærmere i denne sag) en vis konkurrence i forhold til særligt
transfer/transittrafikken fra andre store hub‐lufthavne. Dette ville da også
være i overensstemmelse med bl.a. Kommissionens praksis på området.
Københavns Lufthavns konkurrencesituation som knudepunkt for
transfer/transittrafik er imidlertid ikke relevant for bedømmelsen af
nærværende sag, jf. ovenfor.

105

OFT december 2006, UK Airports, s. 36. Dette studium resulterede i den efterfølgende undersøgelse af
BAA‐lufthavnene, hvor markedsafgrænsningen fulgte samme fremgangsmåde, dvs. det blev undersøgt i
hvilket omfang lufthavnenes oplande overlappede.
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Det af CPH anførte giver derfor ikke anledning til at afvige fra det faste
udgangspunkt i dansk og europæisk praksis, hvorefter det relevante
geografiske marked skal afgrænses i forhold til, om der i Københavns
Lufthavns opland befinder sig reelle alternativer til Københavns Lufthavn.
Det geografiske marked – markedsundersøgelsen

334

CPH angiver sammenfattende, at ”Da undersøgelsen af passagerernes
rejsevaner har vist, at en prisstigning på 5 % vil resultere i, at 15 % ville vælge
end anden lufthavn end Kastrup Lufthavn, står det klart, at Kastrup Lufthavn
er i konkurrence med øvrige lufthavne og dermed ikke kan betegnes som
monopolist.”

335

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at CPH hér
tilsyneladende henviser til en første uvægtet figur i markedsundersøgelsen.

336

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen bemærker, at markedsundersøgelsen
omfatter en ”trade‐off” test, hvor respondenterne er blevet bedt om at tage
stilling til, hvilken lufthavn de helst ville have rejst fra, afhængig af nogle givne
forudsætninger vedrørende pris, ventetid og parkeringsafgift. Analysen er
lavet ud fra en ”alt andet lige” betragtning, dvs. at passageren skal forestille
sig, at den samme rejse er tilgængelig i alle de lufthavne, der spørges til
(Odense, Billund, Københavns og Malmö).

337

Respondenten vælger sin første og anden prioritet i forhold til, hvilken
lufthavn respondenten ønsker at flyve fra. Herefter ændres forudsætningerne
indtil respondenten vælger sin anden prioritet frem for sin første prioritet.

338

Ifølge undersøgelsen har 74 pct. af respondenterne valgt Københavns
Lufthavn som deres første prioritet, som svar på hvilken lufthavn de ville have
rejst fra, hvis deres seneste flyrejse var tilgængelig i samtlige adspurgte
lufthavne (Københavns, Billund, Odense og Malmö lufthavne), og billetprisen
var den samme.

339

Af Figur 5 nedenfor fremgår det, hvilken besparelse respondenterne skal
have, for at være villige til at vælge Københavns Lufthavn fra til fordel for en
alternativ lufthavn (Odense, Malmö eller Billund). Figuren viser ad den
vandrette akse den relevante besparelse i kroner, der skal til, før en passager
ville fravælge Københavns Lufthavn til fordel for en alternativ lufthavn.
Figurens lodrette akse viser, hvor mange passagerer, der vil skifte ved en
given besparelse.
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Figur 5: Valg mellem Københavns lufthavn og en alternativ lufthavn

340

Trade off testen viser, jf. Figur 5 ovenfor, at ved et prisfald på 10 pct. på
billetprisen på en tilsvarende flyrejse i den lufthavn, som respondenterne har
valgt som anden prioritet, vil ca. 12 pct. af respondenterne vælge en anden
lufthavn end Københavns Lufthavn. Det skal i den forbindelse bemærkes, at
CPH har angivet, at lufthavnsafgifterne udgør ca. [5‐28] pct. af
lavprisselskabernes omkostninger – og mindre for så vidt angår fuld service og
charterselskaberne. 106 Det fremgår af undersøgelsen, at det primært er
Malmö Lufthavn, som vælges i stedet for Københavns Lufthavn.

341

Hvis respondenterne opdeles i to grupper således, at Hovedstaden og
Nord/Midtsjælland udgør én gruppe og de øvrige regioner en anden gruppe,
fremgår det af undersøgelsen, at Sjællænderne er mindre villige til at flytte til
en anden lufthavn. Ved en prisnedsættelse på 10 pct. er det kun 3 pct. af
respondenterne fra dette område, som vil flytte fra Københavns Lufthavn til
deres anden prioritet, jf. Figur 6 nedenfor.

106

Jf. CPH’s e‐mail af 15. november 2010, de vedhæftede slides” udarbejdet til brug for møde mellem
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen og CPH den 16. november 2010, s. 9. Det følger heraf, at ved et
prisfald på 10 pct. af lufthavnsafgifterne, da ville mindre end [0‐6] pct. af passagererne vælge en
alternativ afrejselufthavn.
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Figur 6: Hvornår vælges Københavns lufthavn fra til fordel for alternativ
lufthavn (geografisk opdeling)
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Passagerer fra de øvrige regioner er derimod mere villige til at flytte fra
Københavns Lufthavn ‐ ved et prisfald på 10 pct. vil 22 pct. flytte fra
Københavns Lufthavn til deres anden prioritet. Af denne gruppe udgør de
svenske passagerer de mest villige til at flytte.

343

Det vil sige, at hvis der i Malmö Lufthavn blev udbudt et antal ruter og
destinationer, der svarede til det nuværende udbud i Københavns Lufthavn,
da ville et (relativt) større antal af de svenske passagerer vælge at flyve fra
Malmö Lufthavn i stedet. For disse passagerer vil scenariet der spørges til
betyde, at et stort antal destinationer, der i dag ikke udbydes fra den
nærmeste lufthavn, rent faktisk blev udbudt. Derfor vil mange af disse
passagerer vælge en rejse fra nærmeste lufthavn, og dermed spare rejsetid.

344

Markedsundersøgelsen viser, at respondenter som bor i nærheden af en af de
regionale lufthavne, Billund, Odense eller Malmö er villige til at flytte fra
Københavns Lufthavn ved et relativt mindre prisfald i billetprisen end de
respondenter, som bor i nærheden af Københavns Lufthavn, jf. figur 6
ovenfor. Dette skal imidlertid formentlig ses i sammenhæng med, at denne
gruppe af respondenter samtidig (i gennemsnit) vil spare rejsetid ved at
benytte en anden lufthavn. Resultaterne fra markedsundersøgelsen viser
således ikke en entydig sammenhæng mellem bopæl og prisfølsomhed.

345

Respondenterne er ligeledes blevet spurgt om deres villighed til at skifte fra
Københavns Lufthavn til deres anden prioritet ved en reduktion i henholdsvis
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ventetiden og i prisen for at parkere i lufthavnen. Markedsundersøgelsen viser
her, at ved en reduktion i samlet ventetid på 20 min, vil ca. 10 pct. vælge
deres anden prioritet. Med hensyn til lufthavnsparkering vil en reduktion af
parkeringsprisen fra 995 kr. til 495 kr. for 8 dages parkering ifølge
markedsundersøgelsen få ca. 45 pct. af respondenterne til at vælge deres
anden prioritet i stedet for Københavns Lufthavn.
346

Det er vigtigt at holde sig for øje, at alle resultater i trade‐off testen som sagt
er givet, at alt andet er lige i de lufthavne som indgår i undersøgelsen
(Københavns, Billund, Odense og Malmö) – det vil sige, at det i
markedsundersøgelsen rent hypotetisk er antaget, at samtlige lufthavne
udbyder samme destinationer med samme frekvenser.

347

Denne del af markedsundersøgelsen viser således sammenfattende, at
respondenterne ikke i væsentligt omfang ville fravælge Københavns Lufthavn
ved et prisfald på 10 pct. af billetprisen – selv ikke, hvis de alternative
lufthavne i Billund, Odense eller Malmö tilbød samme antal afgange og
destinationer.
4.3

SAMHANDELSPÅVIRKNING

348

Efter forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 107 , som trådte i kraft den 1.
maj 2004, skal det undersøges, om et eventuelt misbrug mærkbart kan
påvirke samhandelen mellem medlemsstater. Såfremt dette er tilfældet, er
Konkurrencerådet forpligtet til at anvende EUF‐Traktatens konkurrenceregler.

349

Udtrykket ”samhandelen mellem medlemsstater” er neutralt. Det er ikke en
betingelse, at handelen begrænses eller mindskes. Samhandelen kan også
blive påvirket, når et eventuelt misbrug fører til en stigning i handelen. Det er
dog i begge tilfælde en betingelse, at samhandelen påvirkes mærkbart 108 .
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I praksis har EF Domstolen fastslået, at en diskriminerende praksis kan påvirke
samhandelen mellem medlemsstater, idet den berører virksomheder, der
udfører transport mellem to medlemsstater, jf. Corsica Ferries dommen. 109
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På nuværende tidspunkt består al transporten i CPH Go af flyvninger mellem
Danmark og andre lande; England, Tyskland, Italien, Frankrig og Schweiz.
Flyvningerne er således primært til destinationer i medlemsstater i EU.

107

Jf. Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i
traktatens artikel 81og 82.
108
Jf. Kommissionens meddelelse om retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af samhandelen i
traktatens artikel 81og 82 (2004/C 101/07).
109
C‐18/93 Corsica Ferreis Italia Srl mod Corpo dei piloti del Porto Genova
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På baggrund af ovenstående vurderer Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, at
CPH’s Terms of use for CPH Go har en mærkbar påvirkning af samhandlen
mellem medlemsstater. Udkast til afgørelse af 13. oktober 2011 i sagen har
derfor været forelagt EU‐Kommissionen, der ikke har ønsket at indlede en
procedure efter art. 11, stk. 3, i forordning 1/2003. Konkurrencerådet kan
derfor træffe afgørelse i denne sag.
4.4

KONKURRENCELOVENS § 11, STK. 3, NR. 3 OG EUF-TRAKTATENS
ARTIKEL 102, STK. 2, LITRA C

353

Det er forbudt for en eller flere virksomheder m.v. at misbruge en
dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11 og Traktatens artikel 102.

354

Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at dette forbud er overtrådt.
Der skal være tale om, at virksomheden besidder en dominerende stilling på
det relevante marked, og at den dominerende stilling misbruges. 110

355

Det skal i den foreliggende sag vurderes, om CPH overtræder
Konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 3 samt EUF‐Traktatens artikel 102, litra (c),
ved fastsættelsen af kriterier for anvendelsen af CPH Go i kraft af visse
bestemmelser i Terms of use.

356

Om diskrimination af handelspartnere kan det generelt siges, at det udgør en
selvstændig misbrugskategori, idet der hverken er tale om traditionel
udnyttende eller ekskluderende adfærd. Den dominerende virksomheds
misbrug diskriminerer således mellem virksomhedens kunder, og ikke mellem
virksomheden selv og dennes egne konkurrenter.

357

Konkret kan en eller flere af CPH’s Terms of use således være diskriminerende
over for luftfartsselskaberne, idet nogle luftfartsselskaber på grund af
bestemmelserne i Terms of use ikke har mulighed for at benytte CPH Go, og
derved stilles ringere i konkurrencen med andre luftfartsselskaber.

358

Det vil være tilfældet, hvis:
•

CPH besidder en dominerende stilling på markedet, (jf. afsnit 4.4.1), og

•

CPH har misbrugt denne stilling ved at anvende ulige vilkår for ydelser af
samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i den
indbyrdes konkurrence (jf. afsnit 4.4.2).

110

For så vidt angår Traktatens artikel 102, skal misbruget endvidere kunne påvirke samhandelen mellem
medlemsstater mærkbart, hvilket er behandlet ovenfor i afsnit 4.3.
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4.4.1

Dominerende stilling

359

En virksomhed har en dominerende stilling, når den indtager en økonomisk
magtposition, som sætter den i stand til at hindre, at der opretholdes en
effektiv konkurrence på det relevante marked, idet virksomheden kan
anlægge en i betydeligt omfang uafhængig adfærd over for sine konkurrenter
og kunder og i sidste instans forbrugerne. 111

360

Vurderingen af, om en virksomhed besidder en dominerende stilling, er en
helhedsbedømmelse. I helhedsbedømmelsen skal indgå alle faktorer, der har
betydning for, om den pågældende virksomhed kan handle uafhængigt.

361

Vurderingen af om en virksomhed er dominerende, skal foretages i forhold til
det eller de markeder, som virksomheden agerer på med udgangspunkt i
virksomhedens markedsandel.

362

En markedsandel på 50 pct. eller derover kan i sig selv udgøre beviset for, at
der foreligger dominerende stilling. 112

363

Det er dog i alle tilfælde nødvendigt at foretage en konkret vurdering af
forholdene på markedet. Kommissionen lagde således i sagen om Wannadoo
Interactive (WI) vægt på, at markedet i den konkrete sag var relativt nyt og
hastigt voksende. På denne type marked var det ikke nok blot at se på WI’s
absolutte markedsandel, som i den relevante periode var øget fra 50 ‐ 60 pct.
til 70 – 80 pct. Det var tillige nødvendigt at undersøge WI’s relative position
over for virksomhedens konkurrenter samt forholdet mellem det relevante
marked og tilstødende markeder. 113

364

Der bør således i alle tilfælde foretages en helhedsvurdering, idet en
dominerende stilling forudsætter, at indflydelsen kan opretholdes over en vis
periode. En midlertidig markedsandel af betydelig størrelse er derfor som
udgangspunkt ikke i sig selv nok til at statuere dominerende stilling, 114
medmindre der foreligger helt særlige forhold. 115

365

I denne sag skal det vurderes, om CPH er dominerende. Denne vurdering skal i
overensstemmelse med praksis foretages med baggrund i situationen på det
relevante marked, jf. umiddelbart nedenfor.

111

Jf. EF‐Domstolens dom af 9. november 1983 i sag 322/81, Michelin mod Kommissionen, præmis 30.
Jf. Kommissionens beslutning af 16. juli 2003 i sag COMP/38.233, Wannadoo Interactive, præmis 212
med henvisninger.
113
Jf. Wannadoo Interactive, præmis 212‐222.
114
Jf. sammenfatning af EU‐praksis i Lovforslag L172 til konkurrencelov, fremsat 20. februar 1997,
Folketingstidende, Tillæg A, spalte 3641, bemærkningerne til § 11.
115
Rådsmøde den 26. marts 2003, Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S' adfærd på markederne for elspot
i 2000 og 2001, punkt 196.
112
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4.4.1.1

Dominerende stilling – aeronautiske ydelser i Københavns lufthavn

366

Vurderingen af, om CPH besidder en dominerende stilling, skal foretages på
det relevante marked, det vil sige markedet for udbud af aeronautiske
terminalydelser til luftfartsselskaber og passagerer, jf. afsnit 4.2 ovenfor.
Vurderingen foretages med udgangspunkt i den geografiske afgrænsning af
dette marked.

367

Det fremgår af markedsafgræsningen ovenfor, at det relevante geografiske
marked for udbud af aeronautiske terminalydelser i denne sag kan afgrænses
til Københavns lufthavn. CPH’s markedsandel udgør dermed 100 pct.

368

Det er i den forbindelse vurderet, at hverken Billund, Malmö eller Odense
lufthavn udgør et reelt alternativ til Københavns Lufthavn, og ingen af de
nævnte lufthavne kan udøve et effektivt konkurrencemæssigt pres på CPH.

369

CPH skal derfor anses for dominerende på det relevante geografiske marked.
4.4.1.2

Dominerende stilling – hvis et bredere marked afgrænses

370

I denne sag er der som noget yderligere foretaget en vurdering af CPH’s
markedsandele og markedsposition, hvis det geografiske marked afgrænses
bredere til også at omfatte Malmö og Odense lufthavn.

371

CPH besidder en meget dominerende stilling på det relevante geografiske
marked, selv hvis det geografiske marked afgrænses bredere til også at
omfatte Malmö og Odense lufthavn, jf. nedenfor.

372

Udgangspunkt for vurderingen af CPH’s markedsstyrke tages i CPH’s
markedsandel i forhold til Malmö og Odense lufthavn. 116

373

Markedsandele kan typisk opgøres efter værdi (omsætning i kr.) eller mængde
(stk.). En virksomheds markedsandel opgøres som udgangspunkt efter værdi;
men i visse situationer kan markedsandele opgjort efter mængde give et mere
retvisende billede af den enkelte leverandørs markedsandel. 117

374

I denne sag opgøres markedsandelene på baggrund af passagerantal, det vil
sige mængde. Det skyldes, at det er på passagerantal af branchen normalt
måler lufthavnenes relative styrkeforhold. Dette tal kan endvidere opgøres
præcist, hvorimod omsætningstallene kan være behæftet med usikkerheder,
116

Jf. bl.a. Hoffman La Roche, 13. februar 1979 sag nr. 85/76, pkt. 39.
Se Kirsten Levinsen m.fl. Konkurrenceloven med kommentarer, side 693 med henvisning til KR’s
afgørelse af 29.09.2004 Forbruger‐Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerede stilling,
pkt. 86‐87. Sml. endvidere Konkurrence‐ og ForbrugerstyrelsenKonkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen’s
afgørelse af 11.04.2003 Telia A/S, pkt. 48 (stadfæstet af KAN ved kendelse af 02.02.2004 Telia A/S), og
Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets
konkurrenceret (EFT C 372/1997, s. 5 ff.), pkt. 55.

117
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idet de enkelte lufthavne ikke benytter samme inddeling i
takster/kommercielle ydelser mv. Markedsandelene opgøres endvidere på
baggrund af antal afgående passagerer. Dette skyldes, at det kun er for
afgående passagerer, at luftfartsselskaberne betaler lufthavnstakster.
375

Det ses af nedenstående Figur 7, at CPH’s markedsandel på det relevante
geografiske marked i 2009 udgjorde 90,7 pct. målt på antal afgående
passagerer. 118 Malmö lufthavn havde en markedsandel på 9 pct. mens
Odense lufthavns markedsandel udgjorde mindre end 1 pct. Det bemærkes, at
Københavns lufthavns markedsandel formentlig ville blive endnu større
såfremt passagerantallet blev omregnet til omsætningstal. Det skyldes, at
lufthavnstaksterne i Københavns lufthavn efter det oplyste gennemsnitligt er
30‐40 pct. højere end i Malmö og Odense.
Figur 7: Markedsandele målt på afgående passagerer
Malmø; 9,0%

Odense; 0,3%

CPH; 90,7%

Kilde: Danmarks Statistik og Trafik Analys Sverige
376

CPH’s markedsandel på over 90 pct. udgør i sig selv en meget stærk indikation
på, at lufthavnen besidder en dominerende stilling på markedet.

377

Hertil kommer, at CPH har en meget høj markedsandel i ”kerneoplandet” på
Sjælland og Fyn ifølge markedsundersøgelsen blandt passagerer. 119 Det
fremgår endvidere af markedsundersøgelsen, som illustreret i Figur 7, at CPH

118

Det bemærkes, at dette tal omfatter transfer‐passagerer i de pågældende lufthavne. Markedsandelen
på 92,6 pct. er således behæftet med en vis usikkerhed, jf. at det relevante marked ikke omfatter
transferpassagerer.
119
Markedsandelene er beregnet på baggrund af det samlede antal rejser som respondenterne har
foretaget, dvs. hvis en respondent har foretaget flere rejser inden for de seneste 2 år, tæller alle rejser
med i beregningen. Undersøgelsen belyser alene afgående passagerer. Det skyldes bl.a., at det kun er for
afgående passagerer, at lufthavnen modtager lufthavnsafgifter.

84

har store markedsandele i alle regioner i lufthavnens opland. 120 Københavns
lufthavn formår således at trække passagerer fra stort set hele Danmark og et
godt stykke op i Sverige.
378

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Billund lufthavn ikke er placeret på
det relevante geografiske marked, men at Billund lufthavns opland muligvis
overlapper i et vist omfang med Københavns lufthavns opland for så vidt
angår passagerer fra især Fyn. Det fremgår i den forbindelse af
markedsafgrænsningen ovenfor, at Billund lufthavn ikke er i stand til at udøve
et effektivt konkurrencemæssigt pres på CPH.

379

Konkurrencen på markedet kan anskues ud fra henholdsvis passagerernes og
luftfartsselskabernes præferencer set i sammenhæng. Det fremgår i den
forbindelse af Kommissionens sag fra 2005 om Macquarie Airports Groups
overtagelse af Exeter og Devon lufthavn, at:
“Airlines are the direct customers of airports for their core services, as it is
the airline, not the passenger, which decides whether to operate a route
and pay the airport charges. However, the airlines’ choice of routes and
airports ultimately depends on the passengers’ demand. Passengers will
choose between airports based on what could be called the generalized
cost of the journey (airline ticket price, cost of getting to and from the
airport, cost of parking and journey time). …
The market investigation in the present case has shown that besides the
price, the size and nature of the catchment area seems to be the most
important criterion for airlines choosing a certain airport.” 121 [Egen
understregning]

380

Det fremgår heraf, at luftfartsselskabers valg af lufthavn i sidste ende
afhænger af passagerernes efterspørgsel.

381

Det fremgår i den forbindelse af Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens
markedsundersøgelse om passagerer, at konkurrencesituationen mellem
lufthavnene på det relevante geografiske marked er asymmetrisk, jf. pkt. 154
og Figur 3 ovenfor. Undersøgelsen blandt passagererne peger således på, at
de mindre, regionale lufthavne ‐ i dette tilfælde Billund, Malmö og Odense
lufthavn ‐ har et væsentlig mindre oplandsområde end Københavns lufthavn
og ikke er i stand til at konkurrere effektivt med CPH.
120

Københavns Lufthavn har således en markedsandel på 89,7 pct. i Hovedstaden, 90,6 pct. i
Nord/Midtsjælland, 93,6 i Vest/Sydsjælland, 76 pct. på Fyn, 48,9 pct. i Midtjylland og endelig 48,3 pct. og
42,4 pct. i hhv. Skåne og Halland/Blekinge/Kronoberg.
121
Kommissionens beslutning af 8. august 2005 i sag nr. M.31023, MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter
Airport, pkt. 20, jf. OFT’s sag ”Anticipated acquisition by Macquarie Airports Ltd and Ferrovial
Aeropuertos SA of Exeter and Devon Airport Ltd, p. 16‐19.
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382

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har endvidere afholdt drøftelser med en
række luftfartsselskaber og lufthavne.

383

Erfaringen fra drøftelserne med luftfartsselskaber peger sammenfattende på,
at luftfartsselskaberne ikke ved en lille, men varig stigning i CPH’s samlede
takster i væsentligt omfang ville overveje at benytte andre lufthavne i
regionen, jf. pkt. 131. 122 Samstemmende hermed indikerer styrelsens
drøftelser med lufthavne i regionen, at en prisstigning på lufthavnstaksterne
5‐10 pct. ikke i væsentligt omfang vil resultere i, at luftfartsselskaberne ville
benytte andre lufthavne i regionen, jf. pkt. 146. 123

384

Luftfartsselskaberne nævner flere årsager hertil, f.eks. at det ikke kan lade sig
gøre at betjene Københavns Lufthavns opland ud af Malmö. Erfaringen viser,
at det er meget vanskeligt at få danske passagerer til at passere Øresund for
at flyve, hvorimod svenskerne er meget villige til at rejse den anden vej for at
flyve fra Københavns lufthavn. StarTour nævner bl.a., at de har haft en vækst
på 20 pct. i antallet af svenske passagerer i Københavns lufthavn fra 2008 til
2009, og Apollo angiver, at 30‐40 pct. af deres passagerer i Københavns
lufthavn er svenskere.

385

Flere luftfartsselskaber nævner endvidere, at de gode transportforhold til
Københavns lufthavn med direkte togforbindelse og motorvej også fra den
svenske side af Øresund, medvirker til at passagererne foretrækker
Københavns lufthavn.

386

De regionale lufthavne, Billund, Odense og Malmö, har på nuværende
tidspunkt væsentlig lavere takster end CPH’s afgifter, jf. pkt. 147. Dette
forhold peger på, at de regionale lufthavne, selv med betydeligt lavere priser
end CPH, ikke er i stand til at lægge et effektivt konkurrencemæssigt pres på
CPH. Hertil kommer, at lufthavnene (sammenfattende) selv vurderer, at en
stigning i priserne i Københavns lufthavn på 5‐10 pct. ikke vil medføre, at
luftfartsselskaber i noget væsentligt omfang vil benytte de respektive
lufthavne, jf. bilag 10.

387

Undersøgelsen blandt luftfartsselskaber og lufthavne peger således på, at de
mindre, regionale lufthavne ‐ i dette tilfælde Billund, Malmö og Odense
lufthavn ‐ ikke er i stand til at konkurrere effektivt med CPH.

388

Det fremgår således sammenfattende, at de konkrete undersøgelser af
markedet i denne sag peger på, at lufthavnene på det relevante geografiske
marked ikke er i stand til at udøve et effektivt konkurrencemæssigt pres på
CPH; og at CPH dermed skal anses for at være dominerende.
122
123

Jf. bilag 9, Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen’s drøftelser med luftfartsselskaber.
Jf. bilag 10, Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen’s drøftelser med lufthavne.
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389

Hertil kommer, at Københavns lufthavn som regionens knudepunkt for
netværkstrafik besidder en unik position. Københavns lufthavn er således en
vigtig, i visse tilfælde uomgængelig, handelspartner for i hvert fald
netværksselskaber i regionen.

390

Det vurderes derfor, at CPH besidder en dominerende stilling på det relevante
marked for aeronautiske terminalydelser til luftfartsselskaber og passagerer.
4.4.1.3

Konklusion om dominerende stilling

391

CPH har en markedsandel på 100 pct. på det relevante geografiske marked.
Der er ikke i Københavns lufthavns opland lufthavne, som er i stand til at
konkurrere effektivt med CPH. CPH besidder derfor en dominerende stilling på
det relevante marked som det afgrænses i denne sag.

392

Som noget yderligere er der i denne sag foretaget en vurdering af CPH’s
markedsposition, hvis også Malmö og Odense lufthavn inddrages i
vurderingen.

393

Under denne, alternative, forudsætning har CPH en markedsandel på 90,7 pct.
målt på antal afgående passagerer, mens Malmö Airport og Odense Lufthavn
har markedsandele på henholdsvis 9 pct. og 0,3 pct.

394

Københavns lufthavns markedsandel på over 90 pct. udgør i sig selv en meget
stærk indikation på, at lufthavnen besidder en dominerende stilling på
markedet for aeronautiske og kommercielle ydelser, selv hvis markedet
udvides til at omfatte også Malmö og Odense lufthavn.

395

Hverken luftfartsselskaber, passagerer eller lufthavne i regionen anser de
øvrige regionale lufthavne for reelle alternativer til Københavns lufthavn.
Københavns lufthavn besidder en unik position som regionens knudepunkt for
netværkstrafik.

396

Samlet set vurderes det derfor, at CPH besidder en meget dominerende
stilling på det relevante marked.
4.4.2

4.4.2.1

397

Misbrug

Indledning

Misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, som omfatter, at en dominerende
virksomhed udviser en ”adfærd, som efter sin art kan påvirke strukturen på et
marked, hvor konkurrencen netop som følge af den pågældende virksomheds
tilstedeværelse allerede er afsvækket, og som bevirker, at der lægges
hindringer i vejen for at opretholde den endnu bestående konkurrence på

87

markedet eller udviklingen af denne konkurrence som følge af, at der tages
andre midler i brug end i den normale konkurrence om afsætning af varer og
tjenesteydelser, der udspiller sig på grundlag af de erhvervsdrivendes
ydelser.” 124 125
398

Det følger af konkurrencelovens § 11, stk. 3 nr. 3, af Traktatens artikel 102,
stk. 2 litra c, og af fast praksis, at en dominerende virksomheds
diskriminerende adfærd kan udgøre et misbrug, hvis virksomheden anvender
ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved
stilles ringere konkurrencen.

399

Medens det som udgangspunkt står en dominerende virksomhed frit for at
bestemme på hvilke betingelser, og til hvilke kunder, virksomheden vil
afsætte sine produkter/tjenesteydelser, kan en dominerende virksomheds
handelsbetingelser
imidlertid
udgøre
en
overtrædelse
af
konkurrencereglerne. Det vil være tilfældet, hvis virksomhedens betingelser
uden objektiv begrundelse diskriminerer mellem kunderne, som derved stilles
ringere i konkurrencen.

400

Genstanden for denne sag er adgangen til at benytte CPH Go. Således har
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen fokuseret analysen på de bestemmelser i
Terms of use, som vedrører de aeronautiske ydelser, der leveres af CPH i
forbindelse med luftfartsselskabers og passagerers brug af CPH Go‐
delterminalen. Det drejer sig om følgende ydelser:

401

•

Selve CPH Go‐bygningen, som benyttes ved ankomst og afgang samt til
ophold ved gaten og til boarding, samt

•

de seks dedikerede standpladser, som ligger i tilknytning til CPH Go‐
bygningen.
I denne sag har Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen således gennemgået
bestemmelserne i Terms of use og undersøgt nærmere om tre specifikke
bestemmelser er diskriminerende, idet de forhindrer særligt en type
luftfartsselskaber adgang til at benytte CPH Go, uden at dette kan begrundes i
objektive hensyn. Det drejer sig om:
•

Bestemmelse E, som fastsætter at luftfartsselskaber, som flyver med en
eller flere transferpassagerer ikke må bruge CPH Go, herunder CPH’s
bestemmelse om at luftfartsselskaber, som flyver fra CPH Go kun må
benytte bagagesorteringsanlægget BF2

124

Ved fortolkningen af Konkurrencelovens § 11 er fællesskabspraksis vejledende.
Jf. EF‐Domstolens dom af13. februar 1979 i sag 85/76, Hoffmann‐La Roche mod Kommissionen, præmis
91.

125
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402

•

Bestemmelse H, ifølge hvilken der ikke må anvendes bagagecontainere i
CPH Go, og

•

Bestemmelse I, som fastsætter at kun fly med et vingespænd på mellem
24 – 36 meter må bruge CPH Go.

Ved vurderingen af om disse bestemmelser er diskriminerende, skal det
undersøges (i) om der anvendes ulige vilkår for ydelser af samme værdi (ii) om
adfærden er egnet til at begrænse konkurrencen mellem kunderne, dvs.
mellem luftfartsselskaberne og (iii) om der findes en objektiv begrundelse,
som berettiger den konkrete adfærd.
Ad (i) Diskrimination – ulige vilkår for ydelser af samme værdi

403

Det følger af praksis, at enhver forskelsbehandling, som en dominerende
virksomhed foretager mellem sine kunder, udgør en diskrimination, men ikke
nødvendigvis ulovlig diskrimination. Det kan f.eks. udgøre ulovlig
diskrimination, hvor den dominerende virksomhed fastsætter ulige vilkår for
ydelser af samme værdi 126 , eller hvor den dominerende virksomhed
fastsætter lige vilkår for ydelser af forskellig værdi.

404

Denne sag handler ikke om diskrimination over for navngivne
luftfartsselskaber. Derimod følger diskriminationen indirekte af visse
bestemmelser i Terms of use, idet disse bestemmelser de facto forhindrer
nogle luftfartsselskaber i at benytte CPH Go og opnå de konkurrencemæssige
fordele, som følger af operationer i CPH Go, mens andre luftfartsselskaber
godt kan få lov til at benytte CPH Go.

405

For at disse bestemmelser er diskriminerende, skal der være tale om at de
udgør ulige vilkår for ydelser af samme værdi. I denne sag vil det sige, at
bestemmelserne i Terms of use udgør en ikke‐objektivt begrundet restriktion i
adgangen til ydelser, som er ens for både de luftfartsselskaber, som godt kan
få adgang til pågældende ydelser på den ene side, og på den anden side de
luftfartsselskaber, som ikke kan få adgang til ydelserne. De efterspurgte
ydelser må altså være svarende til hinanden, ‐ det der i praksis defineres som
”broadly equivalent” og i Traktatens engelske tekst defineres som ”equivalent
transactions”. Analysen heraf følger nedenfor i de enkelte bestemmelser, jf.
afsnit 4.4.3.2, 4.4.4.2 og 4.4.5.2.
Ad (ii) Egnethed

406

Det følger af konkurrencereglernes forbud mod at misbruge en dominerende
stilling, at diskrimination mellem handelspartnere/kunder kan udgøre et
126

I Traktatens engelske version kaldes dette: ”applying dissimilar conditions to equivalent transactions.”
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misbrug, når der sker en konkurrencefordrejning på et marked, hvor den
dominerende virksomheds kunder konkurrerer indbyrdes. 127
407

CPH’s forskelsbehandling af luftfartsselskaberne vil kun være egnet til at
begrænse konkurrencen, hvis dette fører til, at konkurrencen mellem
luftfartsselskaberne forvrides.

408

I nærværende sag vil det sige, at CPH’s Terms of use for CPH Go ikke må
diskriminere mellem luftfartsselskaber, som konkurrerer indbyrdes, hvis
adgangen til CPH Go har væsentlig betydning for luftfartsselskabernes
omkostninger eller i øvrigt udgør et væsentligt konkurrenceparameter.

409

Forbuddet mod diskrimination over for handelspartnere tager sigte på at
beskytte den dominerende virksomheds kunder og ikke dens konkurrenter.
Fokus for en analyse af denne type diskrimination er om adfærden skader
visse kunder i konkurrencen over for andre kunder (secondary line injury).

410

Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling er objektivt. Det er således
ikke nødvendigt at påvise, at CPH har til hensigt at forskelsbehandle
konkurrerende kunder ulovligt.
Ad (iii) Objektiv begrundelse

411

Det fremgår af praksis, at en adfærd kan være objektivt begrundet og derfor
skal anses for lovlig, selv om adfærden skader konkurrencen og
forbrugerne. 128

412

Objektive begrundelser kan f.eks. være omkostningsforskelle eller
effektiviseringsgevinster, som samlet set gavner forbrugerens velfærd, det vil
sige objektive økonomiske begrundelser. I sådanne tilfælde vil den
diskriminerende adfærd være lovlig. Desuden kan en adfærd være objektiv
nødvendig som følge af omstændigheder, som virksomheden ikke selv kan
kontrollere, f.eks. af tekniske, sundheds‐ eller sikkerhedsmæssige hensyn. 129

413

Såfremt adfærden, i dette tilfælde bestemmelserne for benyttelse af CPH Go
(Terms of use), ikke kan begrundes i objektive forhold, og handelspartnerne, i
denne sag luftfartsselskaberne, som følge af forskelsbehandlingen stilles
ringere i konkurrencen, er bestemmelserne konkurrenceforvridende.

127

Jf. Konkurrenceretten i EU, 3.udg. side 740f. samt Damien Geradin and Nicolas Petit ”Price
diskrimination under EC competition law” en artikel fra Konkurrensverkets udgivelse ”The pros and cons
of price discrimination” 2005.
128
Jf. Konkurrenceloven med kommentarer kap. 3, der lister en række afgørelser, bl.a. KR’s afgørelse af
28.04.1999 Klage over Post Danmark.
129
Jf. pkt. 28‐29 i Kommissionens vejledning vedrørende artikel 82 [102] (2009/C 45/05).
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414

Bevisbyrden for at forskelsbehandlingen kan begrundes objektivt, påhviler
som udgangspunkt den dominerende virksomhed, altså CPH. 130 131 Retten i
første instans har i Clearstream‐afgørelsen 132 slået fast, at i de tilfælde, hvor
den dominerende virksomhed de facto er monopolist, fører en forskellig
prissætning af ens ydelser til en forvridning af konkurrencen.

415

Som det fremgår af dominansvurderingen er CPH nødvendig handelspartner
for flere luftfartsselskaber og virker således i praksis som et de facto monopol
over for disse luftfartselskaber.
Praksis vedrørende diskriminerende lufthavnsafgifter

416

Der findes ikke direkte sammenlignelig praksis i forhold til den
konkurrenceretlige problemstilling i nærværende sag. Imidlertid har
Kommissionen og Domstolen i en række afgørelser behandlet sager om
diskriminerende lufthavnsafgifter, 133 som i en vis udstrækning findes at kunne
anvendes analogt. Fælles for sagerne er, at lufthavnsafgifterne favoriserede
nationale selskaber. Der var således tale om nationalitetsdiskrimination, men
også mere generelt tale om diskrimination til fordel for bestemte selskaber.

417

Af særlig relevans i forhold til denne sag er Kommissionens beslutning af 10.
februar 1999 vedrørende portugisiske lufthavne. Beslutningen er senere
stadfæstet af Domstolen. 134 I sagen fandt Kommissionen, at rabatordninger
for landingsafgifter, som var baseret på antallet af landinger per måned, de
facto favoriserede de nationale luftfartsselskaber. Forskelsbehandlingen
kunne ikke anses for objektivt begrundet, da der var tale om levering af
ensartede tjenesteydelser til alle luftfartsselskaber. Beslutningen blev
indbragt for Domstolen, der bekræftede, at rabatordningen var i strid med
artikel 82, stk. 2, litra c [nu artikel 102, stk. 2, litra c]. Rabatordningen var
generel og gjaldt for alle luftfartsselskaber. Imidlertid var de faktiske
virkninger af rabatordningen, at de nationale luftfartsselskaber fik en

130

Jf. pkt. 31 i Kommissionens vejledning vedrørende artikel 82 [102] (2009/C 45/05), samt
Konkurrenceloven med kommentarer, 3. udg. side 855, som bl.a. henviser til Østre Landsrets dom af
6/12/2005 Lauritz Knudsen A/S, Konkurrencerådets afgørelser af 21/12/2005 Tv2 pkt. 140 samt
30/08/2007 SuperGros’ samhandelsbetingelser pkt. 147 og sag C168/99 Portugal mod Kommissionen
præmis 56 og T‐203/01 Michelin præmis 107‐109.
131
I øvrigt kan henvises til Microsoft sagen T‐201/04, hvor Retten udtalte, at bevisbyrden som
udgangspunkt påhviler den dominerende virksomhed, men at det herefter er op til
konkurrencemyndigheden at fremlægge anden dokumentation/argumenter, såfremt den ikke er enig
med virksomheden.
132
Sag T‐301/04 Clearstream Banking AG og Clearstream International SA mod Kommissionen
133
Jf. Kommissionens beslutning 95/364 af 28/6/95 vedrørende Bruxelles lufthavn, beslutning 98/190 af
14/1/98 vedrørende Frankfurt lufthavn, beslutning 2000/521 af 26/7/00 vedrørende spanske lufthavne,
sag C‐82/01 P Aéroports de Paris, Kommissionens beslutning af 10/2/99 i sag IV/35.767 vedrørende
finske lufthavne.
134
Jf. 29/3/2001 C‐163‐99
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gennemsnitlig rabat på 22‐30 %, hvorimod udenlandske luftfartsselskaber fik
en rabat på 1‐8 %. Domstolen udtalte, at:
”selvom en dominerende virksomhed er berettiget til at yde sine kunder
kvantumrabatter, der udelukkende har sammenhæng med de indkøbte
mængder hos vedkommende virksomhed[…], ville en sådan ordning
indebære, at der anvendes ulige vilkår for ydelser af samme værdi, når de
tærskelværdier, der udløser de forskellige rabatprocenter, sammenholdt
med de praktiserede satser, fører til at rabatfordelen forbeholdes visse
handelspartnere, der gives en økonomisk fordel, der ikke begrundes i den
tilførte aktivitetsvolumen eller i stordriftsfordele[…]” 135
418

Domstolen fortsætter med at fastslå, at:
”indicier for en forskelsbehandling kan bestå i, at tærskelværdien for
rabatordningens ikrafttræden er høj, at ordningen kun vedrører nogle få
partnere, der er særligt vigtige for den dominerende virksomhed, eller at
rabatsatsen ikke stiger lineært med mængderne.” 136

419

Portugal havde som begrundelse for at anvende rabatordningen alene
påberåbt sig en lufthavns interesse i at benytte kvantumrabatter. Domstolen
afviste imidlertid denne begrundelse med, at:
”i en situation, hvor rabatordningen forekommer at være mere gunstig for
visse luftfartsselskaber, i dette tilfælde de nationale luftfartsselskaber, og
hvor de berørte lufthavne for en meget stor del af deres virksomhed har et
naturligt monopol, er sådanne almindelige argumenter ikke tilstrækkelige til
at fremkomme med en økonomisk begrundelse, der gør det muligt konkret
at forklare valget af rabatsatser.” 137

420

Domstolen henviste i samme sag også til tidligere praksis:
”Kommissionen har endvidere henvist til generaladvokat Van Gerven's
forslag til afgørelse i Corsica Ferries II‐sagen, hvori det anførtes, at eftersom
lodstjenester var de samme for skibe fra andre medlemsstater som fra
nationale havne, udgjorde gennemførelsen af forskellige prisvilkår for de
samme tjenesteydelser en anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme
værdi over for handelspartnere, hvilket er forbudt i medfør af traktatens

135

Jf. præmis 50‐52.
Jf. præmis 53.
137
Jf. præmis 56.
136
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artikel 86, når vilkårene stiller de berørte søtransportvirksomheder ringere i
konkurrencen.” 138
421

I forhold til nærværende sag, kan der drages en parallel til, at betingelserne
for at få adgang til CPH Go er generelle og gælder for alle luftfarsselskaber.
Imidlertid er nogle af bestemmelserne i Terms of use restriktive, hvilket
medfører at CPH Go de facto kun kan benyttes af visse selskaber
(lavprisselskaber), som herved stilles gunstigere end deres konkurrenter. Som
indicier for forskelsbehandling nævnes i sagen om portugisiske lufthavne bl.a.
at ”tærskelværdien for rabatordningens ikrafttræden er høj” samt ”at
ordningen kun vedrører nogle få partnere, der er særligt vigtige for den
dominerende virksomhed”. Dette svarer til at visse bestemmelser i Terms of
use er så restriktive, at kun få selskaber reelt kan opfylde dem. Findes disse
bestemmelser samtidigt at være diskriminerende, er de i strid med forbuddet
mod diskrimination mellem handelspartnere.

422

Endelig viser sagen om portugisiske lufthavne også, at der i praksis stilles
videre krav til en objektiv begrundelse end hensynet til, at
forskelsbehandlingen øger den dominerende virksomheds indtjening, når den
dominerende virksomhed må anses for et naturligt monopol.

423

I de følgende afsnit vurderes det, om Bestemmelse E (afsnit 4.4.3), H (afsnit
4.4.4) og I (afsnit 4.4.5) i Terms of use i) udgør ulige vilkår for ydelser af
samme værdi, ii) er egnede til at begrænse konkurrencen mellem
luftfartsselskaberne, samt iii) om den konkrete bestemmelse er objektivt
begrundet.
4.4.3

Bestemmelse E

424

Terms of use Bestemmelse E lyder som følger: ”Only point‐to‐point baggage
may be handled.” 139
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Konkret udgør Bestemmelse E i Terms of use et vilkår, som medfører at nogle
luftfartsselskaber, i modsætning til andre, ikke kan få adgang til den ydelse,
som CPH leverer i CPH Go. Således må luftfartsselskaber, som befordrer en
eller flere transferpassagerer på deres flyvninger, ikke benytte CPH Go.

426

I praksis er bestemte luftfartsselskaber dermed udelukket fra at bruge CPH
Go, men kan ikke på grund af CPH’s monopollignede status købe en
tilsvarende ydelse fra en anden leverandør.

138
139

Jf. præmis 64. (Corsica Ferries II sag C‐18/93, Sml. I, s. 1783).
Dette er den fulde ordlyd af Bestemmelse E
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I det følgende redegøres nærmere for, hvilke flyvninger, der er udelukket fra
brugen (afsnit 4.4.3.1), samt konkurrencevirkningen af diskriminationen.
Dernæst redegøres for Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens vurdering af, at
luftfartsselskaber med flyvninger med point‐to‐point og selskaber med
flyvninger med en eller flere transfer passagerer, efterspørger og modtager
den samme ydelse fra CPH i CPH Go (afsnit 4.4.3.2).
4.4.3.1

Den praktiske betydning af Bestemmelse E

428

I følge CPH dækker Bestemmelse E over, at transfererende passagerer ikke må
anvende CPH Go. Bestemmelsen kan således opdeles i to underliggende
betingelser: i) ingen passagerer må transferere via CPH Go (ankommende
passagerer, der skal videre til en anden lufthavn 140 ) og ii) ingen lokalt
afgående transferpassagerer må benytte CPH Go (passagerer, der begynder
deres rejse i Københavns lufthavn og transfererer i en efterfølgende lufthavn).
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Derimod gælder bestemmelsen ikke ankommende passagerer, der har
transfereret i en anden lufthavn og har deres endelige destination i
Københavns lufthavn. Bestemmelsen gælder ej heller passagerer, som
transfererer selv, dvs. selv henter deres bagage og checker ind på ny i
Københavns lufthavn for at rejse videre til deres destination. 141 142
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Forud for analysen af virkningerne af Bestemmelse E, er det nødvendigt at
forstå hvilke typer af flyvninger, der foretages i Københavns lufthavn.
Nedenfor følger derfor indledningsvist en beskrivelse af definitionen på
henholdsvis transferpassagerer og transitpassagerer, samt en beskrivelse af
de forskellige typer af flyvninger, der findes i lufthavnen.
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Forbuddet mod transfer i Terms of use har ikke nogen betydning for
luftfartsselskabernes egne regler for transfer. Hermed tænkes på den
tidsmæssige begrænsning luftfartsselskaberne selv lægger mellem to
forbundne rejser af hensyn til, at passageren og dennes bagage skal nå fra det
ankommende fly og videre til det næste fly (kaldet connecting flight) på
samme rejse. Det kan således typisk ikke lade sig gøre, at købe to
sammenhængende rejser hos et luftfartsselskab (dvs. én transferrejse), uden
at der er et vist minimum antal minutter mellem det ankommende og det
afgående fly i transferlufthavnen.

140

Passageren lander med et fly i CPH Go, og flyver videre med et fly, der afgår fra CPH Go, Terminal 1, 2
eller 3.
141
Jf. Operational Q & A, vedlagt som bilag 12.
142
Alle takster, som luftfartsselskaberne betaler til CPH beregnes i forhold til afgange eller ophold/transfer
i lufthavnen, og ikke i forhold til ankomst.

94

Boks 3: Definitionen på transferpassagerer og transitpassagerer
I teorien adskiller transitruter sig fra transferruter ved, at der ved transit
anvendes det samme fly på hele ruten. Det vil sige, at flyet afgår fra en lufthavn,
mellemlander i en anden lufthavn, hvor det f.eks. modtager flere passagerer eller
fylder mere brændstof på, hvorefter det flyver videre til den endelige
destination. I dette tilfælde skal transitpassagererne blive i flyet eller i et
dedikeret transitområde, hvor der mellemlandes, og deres bagage forlader ikke
flyet når der mellemlandes. Der er de facto tale om én rute. Ofte vil fly, som
flyver transitruter også have samme flynummer hele vejen.
Ved transferruter derimod, flyver passagererne fra en lufthavn til en anden, hvor
de mellemlander, forlader flyet og skifter til et nyt fly, hvorefter de flyver videre
til deres endelige destination.
Forskellen på transit og transfer kan illustreres således: (med CPH som
mellemlanding)
Transit:

Transfer:
Flynummer: XY13 Oslo ‐ CPH
Flynummer: XY13 Oslo – (CPH) – Flynummer: ZU09 CPH ‐ Barcelona
Barcelona
I Taktsregulativet for Københavns lufthavn sondres der ikke mellem transit og
transfer. Det vil sige, at selvom disse typer af rejser adskiller sig i teorien,
betragtes de i praksis begge som transfer. Dette gælder også CPH Go.
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Nedenfor følger en beskrivelse af, hvilke typer af flyvninger, der henholdsvis
kan og ikke kan benytte CPH Go.
Definition af forskellige typer af flyvninger i Københavns lufthavn
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Der findes i princippet 8 forskellige typer af flyvninger i Københavns lufthavn.
Flyvninger, som flyver direkte til destinationen, kaldes point‐to‐point ruter (på
dansk: punkt til punkt). Herudover findes der ruter, hvor der flyves til
destinationen via en mellemlanding, disse kaldes transferruter, jf. beskrivelsen
i boks 4 nedenfor.
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Boks 4: De forskellige typer af flyvninger i Københavns lufthavn

Afrejse
fra CPH

A
(direkte)

B

C

CPH
↓
↓

CPH
CPH
↓
↓
Mellemlanding(transfer) Mellemlanding
(transit)
↓
↓
↓
Destination
Destination
Destination
Ankomst
D
E
F
il CPH
(direkte)

Ankomst
til og
afrejse
fra CPH

G

H

Afrejse
Afrejse
↓
↓
CPH
CPH
(transfer)
(transit)
↓
↓
Destina ion Destination

Afrejse
↓
↓

Afrejse
Afrejse
↓
↓
Mellemlanding (tansfer) Mellemlanding
(transit)
↓
↓
↓
Destin tion:
Destination: CPH
Destination:
CPH
CPH

Det bemærkes, at CPH som følge af at der ikke sondres mellem transfer og transit,
i praksis ikke sondrer mellem henholdsvis: scenario B/C, E/F og G/H.

Flyvninger, der kan benytte CPH Go
434

Som følge af Bestemmelse E kan følgende typer af flyvninger benytte CPH Go:
•

Scenario A, direkte flyvning fra CPH til destinationen, også kaldet point‐
to‐point.

•

Scenario D, direkte flyvning fra en anden lufthavn til CPH som destination,
også point‐to‐point.

•

Scenario E og F, afrejse fra en anden lufthavn, mellemlanding og derfra til
CPH som destination.
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Endelig må passagerer, som selv transfererer, også benytte CPH Go. Det vil
sige i tilfælde, hvor passageren selv henter sin bagage og checker ind på ny
ved mellemlandingen (som kan være en anden lufthavn eller CPH). Dette har
dog ikke noget med ruterne at gøre, idet der er tale om to selvstændige point‐
to‐point ruter, hvor passageren selv transfererer uden at flyselskabet(‐erne)
kender til transfereringen.
Flyvninger, der ikke kan benytte CPH Go

436

Som følge af Bestemmelse E kan følgende typer af flyvninger ikke benytte CPH
Go:
•

Scenario B og C, ruter som afgår fra CPH, mellemlander i en anden
lufthavn og fortsætter til den endelige destination.

•

Scenario G og H, ankommende ruter med passagerer, som skal
transferere i CPH.

437

Luftfartsselskaber, som flyver på ruter, hvor der er transferpassagerer
ombord, er således forhindret i at benytte CPH Go. Det gælder både for ruter,
hvor passagererne transfererer i CPH, og for ruter, hvor passagerer, som
rejser fra CPH, skal transferere i en efterfølgende lufthavn.

438

Bestemmelse E medfører således, at 4 ud af 8 typer af flyvninger i Københavns
lufthavn ikke kan benytte CPH Go.

439

I praksis betyder udelukkelsen af de fire typer af flyvninger, at forbuddet mod
transfer medfører flere former for konkurrenceforvridende effekter udover de
”rene” transferflyvninger. Dermed udelukkes flyvninger, i) hvor
passagergrundlaget suppleres af passagerer fra feeder‐ruter fra andre
lufthavne, ii) destinationer med mellemlandinger samt iii) flyvninger, hvor
nogle passagerer fortsætter videre til andre destinationer.
Ad i) Udelukkelse af flyvninger med en eller flere passagerer fra feeder ruter

440

For det første, kan de luftfartsselskaber, der har ruter med mellemlandende
passagerer i Københavns lufthavn, ikke benytte CPH Go. Dette kunne f.eks.
være ruten Oslo‐København‐Barcelona. Disse ruter kaldes typisk feeder ruter.
Der er særligt mange af disse ruter i Københavns lufthavn, hvilket er en
naturlig konsekvens af, at Københavns lufthavn er den største lufthavn i
Skandinavien, med flest forbindelser mellem Skandinavien og resten af
Europa/Verden.
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Ad ii) Udelukkelse af flyvninger med mellemlanding
441

For det andet, kan de luftfartsselskaber, som flyver fra København til deres
endelige destination via en mellemlanding, ikke benytte CPH Go. Dette kunne
f.eks. være ruten København‐Amsterdam‐Madrid. Luftfartsselskabet har
således ikke mulighed for at tilbyde rejser til passagerer fra København til den
endelige destination og bruge CPH Go. Disse ruter udgør indirekte point‐to‐
point ruter, idet nogle passagerer vil flyve fra København til destinationen,
uden at stå af ved mellemlandingen.
Ad iii) Udelukkelse af flyvninger til destinationer, hvor en eller flere passagerer
flyver videre

442

Endelig vil luftfartsselskaber med ovennævnte type rute heller ikke kunne
tilbyde point‐to‐point rejser på dele af en flyvning med transfer. F.eks. vil et
luftfartsselskab ikke kunne tilbyde en billet på ruten København‐Amsterdam,
hvis flyet tillige har passagerer ombord, der skal videre til f.eks. Madrid.

443

Den ovenfor omtalte feeder effekt svarer til scenario G i Boks 4 ovenfor.
Udelukkelsen af flyvninger med mellemlanding svarer til scenario B i Boks 4
ovenfor.
Et konkret eksempel: Ruten København‐(Amsterdam)‐Paris

444

På ruten fra København til Paris flyver lavprisselskabet EasyJet, som benytter
CPH Go og netværksselskabet KLM, som benytter terminal 2 eller 3. KLM
mellemlander i Amsterdam på turen til Paris.

445

KLM kan imidlertid på grund af mellemlandingen ikke benytte CPH Go, og kan
derfor ikke få adgang til rabatten på 20 kr. Hvis KLM kunne udnytte rabatten i
CPH Go, kunne selskabet udbyde sine rejser til en mere konkurrencedygtig
pris, både i forhold til andre lavprisselskaber (i dette tilfælde Easyjet), men i
øvrigt også i forhold til andre netværksselskaber. KLM stilles således ringere i
konkurrencen med luftfartsselskaber, som godt kan få adgang til at benytte
CPH Go.

446

På grund af CPH’s monopollignende status har KLM i praksis ikke andre
muligheder for at betjene passagerer fra det geografiske område, i dette
tilfælde København og opland.
Et konkret eksempel: Ruten København‐London

447

Nedenfor i Figur 8 illustreres hvilke luftfartsselskaber, der flyver på ruten
mellem København og London. Heraf fremgår det, at kun EasyJet kan benytte
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CPH Go (og dermed modtage 20 kr. i rabat pr. passager), selvom 9 andre
selskaber flyver på den samme rute.
Figur 8: Luftfartsselskaber, som flyver mellem CPH ‐ London (alle lufthavne)

Scenario Direkte fra CPH
A

EasyJet
Norwegian

G

British Airways
BMI
SAS

Anvendt terminal:
CPH Go pga. ingen transfer
Øvrige lufthavn pga. fly både
Passagerne kan sammen‐
har transfer passagerer fra lignes
med
EasyJet’s
afrejseland og
passagerer.
point‐to‐point passagerer fra
CPH.

Mellemlanding uden for
CPH
KLM

B

Air France
LOT
German Wing
Cimber Sterling

Øvrige lufthavn pga. transfer Passagerne kan indirekte
passagerer
sammen‐
lignes
med
EasyJet’s
passagerer, der er bare en
fra CPH med en mellemlanding mellemlanding.
før destination.

448

Det fremgår af Figur 8 ovenfor, at der på ruten København‐London kun er ét
ud af 10 luftfartsselskaber, som kan benytte CPH Go og derved modtager
rabatten på 20 kr. på passagerafgiften. Det skyldes, at Bestemmelse E er til
hinder for, at de øvrige 9 selskaber kan modtage rabatten. Bestemmelse E er
derfor egnet til at medføre en forskelsbehandling mellem EasyJet og de øvrige
9 selskaber.

449

Også for ruterne til London gælder, at CPH er en uomgængelig handelsparter
for flyvninger fra CPH’s opland. Der er således i praksis ikke mulighed for at
købe lufthavnsydelser fra andre operatører.
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4.4.3.2

Point-to-point flyvninger og transferflyvninger vil modtage den
samme ydelse i CPH Go

450

Det fremgår af både konkurrenceloven og EUF‐Traktatens forbud mod
diskrimination, at misbruget må bestå i ”anvendelse af ulige vilkår for ydelser
af samme værdi over for handelspartnere.” Det er således afgørende at tage
stilling til, om CPH ved at forbeholde CPH Go for luftfartsselskaber med point‐
to‐point passagerer anvender ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for
luftfartsselskaber med transfer passagerer. Det skal således vurderes, om
luftfartsselskaber med transfer passagerer efterspørger andre ydelser end
luftfartsselskaber med point‐to‐point passagerer, eller om de to typer
selskaber efterspørger/modtager den samme ydelse i CPH Go.

451

I det følgende redegøres først for praksis vedrørende ”ulige vilkår for ydelser
af samme værdi”. Det fremgår heraf, at en rabat til én kundegruppe frem for
en anden kan udgøre en diskrimination (uligt vilkår). Afgørende er, om den
ydelse, den dominerende virksomhed yder de to kundegrupper er
tilstrækkeligt sammenlignelig (for ydelser af samme værdi).

452

Dernæst beskrives sagens fakta med fokus på de ydelser CPH vil skulle levere
til luftfartsselskaber (med både transfer og point‐to‐point passagerer) i CPH
Go.

453

Herefter sammenstilles delkonklusionerne vedrørende den juridiske praksis
med de relevante faktiske forhold. Det vurderes på baggrund heraf, at
betingelserne i henhold til praksis er opfyldt i denne sag.
Praksis vedrørende ”ulige vilkår for ydelser af samme værdi”

454

Der er truffet en række afgørelser om virksomheders misbrug af en
dominerende stilling i form af diskrimination mellem handelspartnere. Den
følgende gennemgang fokuserer på de få sager, der findes, som er af særlig
relevans for den foreliggende problemstilling.
Kommissionens sag om Scandlines mod Helsingør Havn 143

455

Det fremgår af denne afvisningsbeslutning, at Scandlines havde klaget til
Kommissionen over prisen for at benytte faciliteterne på henholdsvis
landsiden og søsiden i Helsingør Havn. Scandlines havde således klaget over,
at Helsingør Havn opkrævede to forskellige takster alt efter, om der var tale
om færge‐ eller fragtoperatører – selvom omkostningerne hertil angiveligt lå
på samme niveau.

143

Kommissionens sag Kommissionens sag om Scandlines mod Helsingør Havn, afvisningsbeslutning af 23.
juli 2004 i sag nr. COMP/A.36.568, pkt. 252‐254.
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Kommissionen afviste, at der forelå diskrimination vedrørende faciliteterne på
landsiden. Kommissionen afviste endvidere, at det var relevant at tage stilling
til omkostningerne forbundet med operationerne på landsiden.
Kommissionen henviste i den forbindelse til, at de to ydelser ikke var
tilstrækkeligt ens til, at der forelå ”equivalent overall transaction to which it
could be said that the port applies dissimilar conditions”

457

Kommissionen fandt imidlertid, at faciliteterne på søsiden var ”to a large
extent the same”, og at det derfor var relevant at undersøge omkostningerne.

458

Det fremgår i den forbindelse af afgørelsen, at:
“The Commission considered that it is therefore not possible to compare the level
of the total port charges respectively paid by the ferry‐operators and the cargo
operators (på landsiden) and that the only conceivable comparison would be
between the ship fees (søsiden) paid by the two categories of users, since they
correspond to the provision of services and facilities on the sea‐side which, as
noted above, are broadly equivalent.” [Egen tilføjelse]

459

Det fremgår heraf, at det afgørende var, at det på landsiden ikke var muligt at
sammenligne de to ydelser; mens at ydelserne på søsiden derimod var
“broadly equivalent”, og at det derfor var relevant at undersøge
omkostningerne forbundet hermed.
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Det fremgår således, at det afgørende var, om henholdsvis færgeoperatørerne
og fragtoperatørerne modtog en ydelse fra den dominerende virksomhed,
som i vidt omfang var sammenlignelig.
Domstolens dom om de portugisiske lufthavne 144

461

Denne sag vedrørte de portugisiske rabatordninger for landingsafgifter, som
var baseret på antallet af landinger per måned. Rabatordningerne
favoriserede de facto de nationale luftfartsselskaber, der typisk havde flere
starter og landinger end de udenlandske selskaber. Forskelsbehandlingen
kunne ikke anses for objektivt begrundet, da der var tale om levering af
ensartede tjenesteydelser til alle luftfartsselskaber. Det fremgår af sagen, at
Domstolen fandt, at:

462

”selvom en dominerende virksomhed er berettiget til at yde sine kunder
kvantumrabatter, der udelukkende har sammenhæng med de indkøbte
mængder hos vedkommende virksomhed[…], ville en sådan ordning indebære,
at der anvendes ulige vilkår for ydelser af samme værdi, når de
144

Kommissionens beslutning af 10. februar 1999 i sag nr. IV/35.703, Portugisiske lufthavne, som
stadfæstet af Domstolen ved kendelse af 29. marts 2001 i sag nr. C‐163‐99.
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tærskelværdier, der udløser de forskellige rabatprocenter, sammenholdt med
de praktiserede satser, fører til at rabatfordelen forbeholdes visse
handelspartnere, der gives en økonomisk fordel, der ikke begrundes i den
tilførte aktivitetsvolumen eller i stordriftsfordele[…]” 145
463

Det fremgår for det første heraf, at diskriminationen bestod i en rabatsats,
herunder at betingelserne for at opnå denne rabat de facto medførte en
urimelig
forskelsbehandling.
Det
fremgår
endvidere,
at
sammenligningsgrundlaget i forhold til ”ydelser af samme værdi” var den
dominerende virksomheds ydelse, og omvendt ikke den ydelse, som kunderne
måtte udbyde i et senere omsætningsled.
Kommissionens beslutning om Deutsche Post 146

464

Denne sag vedrørte, at kunder, der sendte et stort antal forsendelser, kunne
opnå en rabat på portoen ved at sende posten via UK fra en tysk modtager til
en anden. Deutsche Post ”opsnappede” denne post og Deutsche Post
opkrævede en ekstra tarif herfor, for at lukke ”rabathullet”.

465

Kommissionen fandt, at denne praksis udgjorde en diskrimination. Det
fremgår i den forbindelse af sagen, at:
”Ved at forlange forskellige priser for ydelser af samme værdi — dvs. befordring
og omdeling af indgående grænseoverskridende brevpost — udviser DPAG en
diskriminerende adfærd. De forskellige takster, som DPAG opkræver, kan ikke
forsvares på grundlag af objektive økonomiske faktorer. DPAG gør gældende, at
der opstår meromkostninger i forbindelse med »identifikationen og behandlingen
« af post, som selskabet klassificerer som »virtuel« ABA‐remail. DPAG har ikke på
nogen måde specificeret eller kvantificeret disse meromkostninger. Da denne
klassificering er baseret på en fejlagtig antagelse, bør de meromkostninger, der
opstår — hvis de findes — opkræves hos alle afsendere af indgående
grænseoverskridende post på ikke‐diskriminerende vilkår.”

466

Det fremgår heraf, at ”ydelserne af samme værdi” var den dominerende
virksomheds ydelser, altså postbefordringsydelsen. Og omvendt ikke
afsendernes forskellige massebreve, magasiner og reklamer. Det relevante
forhold var således at sammenligne, om kunderne modtog samme pris for
(den dominerende virksomheds) ydelser af samme værdi.

145
146

Jf. præmis 50‐52.
Deutsche Post II, Kommissionens beslutning af 25. juli 2001 i sag nr. COMP/36.915, pkt. 126.
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467

Det var tilfældet i den pågældende sag, uden at det blev fundet nødvendigt at
gå nærmere ind i en definition af logistikken forbundet med hver enkelt
postbefordringsydelse.
Delkonklusion om praksis om ”ulige vilkår for ydelser af samme værdi”

468

Det fremgår af den ovenstående gennemgang, at en rabat til en kundegruppe
frem for en anden kan udgøre en diskrimination (uligt vilkår). Det afgørende
forhold er, om den ydelse, den dominerende virksomhed yder de to
kundegrupper er tilstrækkeligt sammenlignelig (for ydelser af samme
værdi). 147

469

Det er i denne forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at denne vurdering ikke
er sammenfaldende med, om aftagerne af ydelsen (altså, den dominerende
virksomheds kunder) er i konkurrence. Denne konkurrencevurdering skal
foretages i forbindelse med diskriminationstestens næste led ”og som derved
stilles ringere i konkurrencen”.
De faktiske forhold

470

Det skal herefter undersøges, om de ydelser, som henholdsvis transfer
selskaber og point‐to‐point selskaber i givet fald vil få leveret i CPH Go, er
tilstrækkeligt
sammenlignelige.
Hvis
ydelserne
er
tilstrækkeligt
sammenlignelige, så vil der være tale om ”ulige vilkår for ydelser af samme
værdi”.

471

Denne undersøgelse vil tage udgangspunkt i de ydelser, som leveres af CPH i
tilknytning til luftfartsselskabers og passagerers benyttelse af CPH Go.

472

Som det fremgår af markedsbeskrivelsens Tabel 3, leverer CPH ved
tilrådighedsstillelsen af CPH Go opholdet i delterminalens venteområde i
forbindelse med boarding af fly samt afgang til flyet (passageren krydser
standpladsen og går ombord på flyet). For så vidt angår ankommende
passagerer benyttes delterminalen tilsvarende til at forlade flyet og entrere
lufthavnsbygningen.

473

Det fremgår ligeledes af Tabel 3, at der for så vidt angår de ydelser, som
leveres af CPH i CPH Go er ikke nogen forskel på om passageren er en transfer

147

Der henvises endvidere til Domstolens dom af 17. maj 1994 i sag nr. C‐18/93, Corsica Ferriers II,
Domstolens dom i sag nr. C‐82/01, Aéroports de Paris, Rettens dom af 21. oktober 1997 i sag nr. T‐
229/94, Deutsche Bahn, præmis 77‐93, som stadfæstet ved Domstolens dom af 27. april 1999 i sag nr. C‐
436/97 og AAMS, Kommissionens beslutning af 17. juni 1998 i sag nr. IV/36.010, Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, pkt. 34‐46.
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passager eller en point‐to‐point passager. Begge typer passagerer modtager
de samme ydelser.
474

Det fremgår endvidere, at der er forskel på de ydelser, som de to typer af
passagerer modtager i den øvrige del af Københavns lufthavn. Disse ydelser
afregnes enten med CPH via specifikke aeronautiske takster (fx security‐
afgiften) eller med tredjemand, typisk ground handling selskabet.

475

Denne forskel i efterspørgslen for henholdsvis point‐to‐point passagerer og
transfer passagerer, omfatter således ikke ydelser, som leveres af CPH i
tilknytning til luftfartsselskabers og passagerers benyttelse af CPH Go – eller
som i øvrigt medfører omkostningsbesparelser for CPH i forbindelse med CPH
Go. Dette forhold er således ikke relevant for vurderingen af, hvorvidt der er
forskel på de ydelser, som henholdsvis transfer passagerer og point‐to‐point
passagerer modtager i CPH Go.

476

Det følger heraf, at der ikke er nogen forskel på den ydelse, som et
luftfartsselskab med point‐to‐point passagerer efterspørger og modtager i
CPH Go og ydelsen, som et luftfartsselskab med transfer passagerer
efterspørger og modtager i CPH Go.
Delkonklusion – ulige vilkår for ydelser af samme værdi

477

På baggrund af ovenstående vurderes det sammenfattende, at en rabat til en
kundegruppe frem for en anden kan udgøre en diskrimination (uligt vilkår).
Det afgørende forhold er, om den ydelse, som den dominerende virksomhed
yder de to kundegrupper, er tilstrækkeligt sammenlignelig (for ydelser af
samme værdi).

478

Det vurderes endvidere i denne sag, at luftfartsselskaberne med henholdsvis
point‐to‐point passagerer og transfer passagerer modtager den samme ydelse
i CPH Go.

479

Således udgør Bestemmelse E i Terms of use om, at adgang til CPH Go
(herunder rabatten på 20 kr. pr. passager i passagerafgift) kun tildeles en
bestemt kundegruppe, nemlig luftfartsselskaber med point‐to‐point
passagerer frem for luftfartsselskaber, som også befordrer transfer
passagerer, et ulige vilkår for ydelser af samme værdi.

480

Det skal herefter undersøges, om Bestemmelse E konkret er egnet til at
påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaberne.
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4.4.3.3

481

Egnethed til at påvirke konkurrencen blandt luftfartsselskaber

Indledningsvist undersøges det om begrænsningen i adgangen til at benytte
CPH Go er egnet til at påvirke konkurrencen blandt luftfartsselskaberne.
Dernæst undersøges det om Bestemmelse E konkret er egnet til at påvirke en
væsentlig andel af de luftfartsselskaber, som beflyver Københavns lufthavn –
eller om Bestemmelse E kun er egnet til at påvirke en ubetydelig del af
luftfartsselskaberne i Københavns lufthavn. 148 Hvis Bestemmelse E kun er
egnet til at påvirke en ubetydelig del af de luftfartsselskaber, som beflyver
Københavns lufthavn, er bestemmelsen allerede af den grund ikke egnet til at
påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaberne, og adfærden vil derfor
ikke være i strid med forbuddet mod diskrimination i konkurrencereglerne.
Bestemmelse E – konkurrenceeffekten

482

Det følger af konkurrencereglernes forbud mod at diskriminere mellem
handelspartnere, at det kan være i strid med konkurrencereglerne, såfremt
konkurrencefordrejningen sker på et marked, hvor den dominerende
virksomheds kunder konkurrerer indbyrdes. 149

483

Det skal derfor i det følgende undersøges om, Bestemmelse E i Terms of use
er egnet til at påvirke konkurrencen blandt CPH’s kunder, dvs.
luftfartsselskaberne, som udbyder rejser til og fra Københavns lufthavn,
herunder CPH Go.

484

CPH har i virksomhedens Terms of use fastsat en række kumulative kriterier,
som skal være opfyldt for at et luftfartsselskab har adgang til benytte CPH Go.
Operationer fra CPH Go vil medføre en række fordele i form af en hurtigere og
mere effektiv proces – primært i kraft af den lave turn‐around tid på max. 30
minutter, samt en rabat på 20 kr. pr. passager i passagerafgift.

485

Det fremgår af tabel 1 i markedsbeskrivelsen, jf. pkt. 120 at besparelsen på
passagerafgiften i CPH Go udgør 11 pct. af de samlede lufthavnsafgifter eller
25 pct. af den passagerafgift, der betales i CPH’s terminal 2 og 3. Dermed
udgør besparelsen en væsentlig del af luftfartsselskabernes pris for at benytte
lufthavnen. Det ses endvidere, at besparelsen udgør 34 pct. af
bruttofortjenesten for et traditionelt (netværks‐) luftfartsselskab samt 43 pct.
af bruttofortjenesten for et lavprisselskab. Besparelsen udgør således en
væsentlig del af luftfartsselskabernes bruttofortjeneste.

148

Jf. fx Microsoft t‐201/04 og TV2‐dommen fra Højesteret.
Jf. Konkurrenceretten i EU, 3.udg. side 740f. samt Damien Geradin and Nicolas Petit ”Price
diskrimination under EC competition law” en artikel fra Konkurrensverket udgivelse ”The pros and cons
of price discrimination” 2005.

149
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486

Sammenfattende fremgår det således, at en rabat på 20 kr. pr. passager på
passagerafgiften vil have en væsentlig betydning for et luftfartsselskabs
omsætning, og udgør et væsentligt parameter i konkurrencen med andre
luftfartsselskaber. Særligt for så vidt angår lavpris‐selskaber udgør den lave
turn‐aournd tid tillige et væsentligt konkurrenceparameter.

487

CPH’s Terms of use gælder som udgangspunkt lige for alle luftfartsselskaber,
men i praksis har Terms of use ikke den samme effekt for luftfartsselskaberne.

488

Begrænsningen i adgangen til at benytte CPH Go medfører, at visse
luftfartsselskaber reelt ikke har adgang til at benytte CPH Go, hvorved de
forhindres i at modtage de fordele som operationer i CPH Go medfører. I
stedet er luftfartsselskaberne nødt til at benytte de ældre og dyrere faciliteter
i Terminal 2 og 3. Dermed stilles disse selskaber ringere i konkurrencen med
de selskaber – indtil nu kun EasyJet – som har adgang til CPH Go.

489

Det er således ikke navngivne selskaber, der formelt set diskrimineres i
bestemmelserne i Terms of use. Det er derimod selve opbygningen af
bestemmelserne, som medfører at bestemmelserne de facto er
diskriminerende over for særligt netværksselskaberne (de eksisterende
kunder i CPH’s øvrige terminaler) og potentielle kunder i lufthavnen.
Konkret undersøgelse af diskriminationens omfang i CPH Go

490

CPH har angivet, at Københavns lufthavn i 2011 vil have ca. [x] millioner
afgående passagerer. 150 Af disse passagerer vil ca. [x] millioner passagerer
være transferpassagerer og ca. [x] millioner være point‐to‐point passagerer
(eksklusiv indenrigspassagerer).

491

Transferpassagerer befordres imidlertid ikke på ”rene” transferafgange. I
praksis er der således tale om, at transferpassagerer og point‐to‐point
passagerer ofte flyves på samme rute/fly. Forbuddet mod transferpassagerer i
Bestemmelse E berører således ikke kun transferruter. Ruter med point‐to‐
point passagerer forhindres tillige i at benytte CPH Go, idet ruter med point‐
to‐point passagerer typisk i et vist omfang tillige betjener transferpassagerer.

492

Luftfartsselskabernes ruter i Københavns lufthavn består ifølge CPH således
for langt de flestes vedkommende af flyvninger, hvor der både er point‐to‐
point og transferpassagerer ombord. 151 152 Det kan både være fly, som lander
i Københavns lufthavn og allerede har passagerer ombord, der skal
150

Materiale fremsendt af CPH til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen den 26. oktober 2010 i en anden

sag.
151
152

Præsentation fra Copenhagen Economics til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen af 2. marts 2011
Hertil kommer ca. [x] rene point‐to‐point passagerer årligt såfremt passagerantallet i CPH Go medtages.
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transferere (dvs. scenario G og H, f.eks. Norwegian’s fly fra Oslo via CPH
videre til destinationer i Europa). Det kan også være passagerer, som rejser fra
Københavns lufthavn og skal transferere i en anden lufthavn (dvs. scenario B).
Dette er en naturlig konsekvens af, at Københavns lufthavn er hub for
Skandinavien. 153 Endelig kan der være tale om egentlige point‐to‐point
passagerer, som rejser fra Københavns lufthavn, men hvis fly mellemlander og
modtager flere passagerer, hvorefter det flyver videre til destinationen, (dvs.
scenario C, f.eks. Cimber Sterling’s fly fra CPH til London via Billund).
493

Kun en mindre del af flyvningerne består udelukkende af point‐to‐point
passagerer (dvs. scenario A og D i Boks 4 ovenfor pkt. 433).

494

Det følger heraf, at udelukkes luftfartsselskaber, som flyver med
transferpassagerer, fra at benytte CPH Go, da udelukkes en betydelig andel af
de flyvninger, som også betjener point‐to‐point passagererne tillige fra at
benytte CPH Go, idet flyene/ruterne medtager begge typer af passagerer.

495

Det følger endvidere, at nogle ruter, som f.eks. Cimber Sterling’s rute fra
Københavns lufthavn til London via Billund, udelukkes fra at benytte CPH Go
som følge af, at CPH behandler transitpassagerer ligesom transferpassagerer,
på trods af at ruten de facto er èn rute, hvor passagerer og bagage ikke skal
skifte fly ved mellemlandingen.

496

I forlængelse heraf bemærkes, at CPH ikke skelner mellem transfer og ikke‐
transfer ruter i resten af lufthavnen. Der er i de øvrige terminaler således
adgang for alle luftfartsselskaber, og der sondres ikke mellem transfer, point‐
to‐point eller ”blandede” ruter.

497

I øvrigt forholder det sig sådan, at passagerer, som skal transferere i
Københavns lufthavn, er en attraktiv passagertype for CPH. Dette skyldes, at
passagererne ifølge CPH driver færre omkostninger og i øvrigt genererer en
del omsætning i butikker og restauranter, lounges mv. Således er afgiften for
transferpassagerer også væsentlig billigere end for andre passagerer i
lufthavnen, idet en afgående (udenrigs‐)passager koster 87,18 kr. i
passagerafgift, hvorimod en (udenrigs‐)transfer passager koster 52,65 kr. 154

498

De luftfartsselskaber, der ikke kan få adgang til at benytte CPH Go, som følge
af Bestemmelse E, flyver for langt de flestes vedkommende på de samme
ruter, som de luftfartsselskaber, der typisk vil kunne benytte CPH Go. Således

153

Det fremgår således af www.cph.dk /b2b/flyselskaber at, Københavns lufthavn er Skandinaviens hub.
Det er den største lufthavn med det mest omfattende rutenetværk […] Københavns lufthavn er det
logiske valg for alle passagerer rejsende til og fra Skandinavien.
154
Også i indenrigsterminalen er afgiften for transferpassagerer billigere: 23,62 kr. i modsætning til den
normale afgift på 39,11 kr.
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flyver både lavprisselskaber og netværksselskaber til de samme destinationer
rundt omkring i Europa.
499

Som eksempel kan nævnes ruterne fra København til London eller København
til Paris. Både EasyJet, som på nuværende tidspunkt benytter CPH Go, samt et
større netværksselskab som f.eks. KLM flyver på disse ruter. KLM flyver
således fra København til London og Paris i dag, men via en mellemlanding i
Amsterdam. Dette betyder naturligvis at rejsetiden er længere. I øvrigt er det
som udgangspunkt dyrere at rejse med KLM. Hertil kommer, at KLM ikke kan
udnytte omkostningsbesparelsen på 20 kr. i passagerafgiftsrabat til at gøre sit
produkt mere attraktivt i konkurrencen med EasyJet, fordi KLM ikke kan få
adgang til at benytte CPH Go, hvor denne rabat opnås. Hvis KLM kunne
udnytte rabatten i CPH Go, kunne selskabet udbyde sine rejser til en mere
konkurrencedygtig pris, både i forhold til andre lavprisselskaber, men i øvrigt
også i forhold til andre netværksselskaber. KLM stilles således ringere i
konkurrencen med luftfartsselskaber, som godt kan få adgang til at benytte
CPH Go.
Delkonklusion – egnet til at påvirke konkurrencen
På baggrund af ovenstående vurderes det, at Bestemmelse E er egnet til at
påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaberne i et væsentligt omfang. Der
lægges i den forbindelse særlig vægt på, at bestemmelsen medfører, at rabatten
i CPH Go forbeholdes de luftfartsselskaber, som flyver udelukkende med point‐
to‐point passagerer, i praksis kun Easyjet. Der sker derved en forskelsbehandling
mellem de luftfartsselskaber, som udelukkende flyver med point‐to‐point
passagerer, og de øvrige luftfartsselskaber som befordrer en eller flere transfer
passagerer på deres flyvninger.
Delkonklusion ‐ diskrimination

500

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at Bestemmelse E vedrører
ydelser af samme værdi. Der er således i nærværende sag tale om, at begge
typer luftfartsselskaber – selskaber med rene point‐to‐point flyvninger og
selskaber med flyvninger med en eller flere transfer passagerer – modtager de
samme ydelser i CPH Go. Det konkluderes endvidere, at Bestemmelse E er
egnet til at påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaber i et væsentligt
omfang. Det konkluderes således sammenfattende, at Bestemmelse E er
diskriminerende.

Diskriminationen har ikke positiv virkning på luftfarten
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501

Under visse omstændigheder kan en dominerende virksomheds forskellige
vilkår over for ellers ens kunder føre til positive effekter på slutkunderne.
F.eks. vil forskelle i en dominerende virksomheds rabatgivning kunne føre til
forøget salg og produktion, hvis den dominerende virksomhed giver de største
rabatter til kunder med den mindste betalingsvillighed. Prisdiskrimination kan
således under visse omstændigheder have positive virkninger. I den
forbindelse argumenteres der ofte for, at den dominerende virksomhed ikke
har en interesse i fordreje konkurrencen så meget på sit afsætningsmarked, at
der sker uhensigtsmæssig koncentration eller andre skadelige virkninger på
afsætningsmarkedet.

502

Men i dette tilfælde fører CPH’s diskrimination ikke til positive effekter. De
nuværende Terms of use for CPH Go indebærer, at kapacitetsudnyttelse i den
nye, mere effektive og billigere facilitet er lav. EasyJet lægger med sine ca. [x]
afgående passagerer således kun beslag på ca. [x] pct. af CPH Go kapacitet.
Kapacitetsudnyttelsen er således lavere end budgetteret af CPH.

503

En fjernelse af de diskriminerende Terms of use vil således medføre en bedre
kapacitetsudnyttelse af CPH Go, da et større antal luftfartsselskaber vil få
adgang til den billigere facilitet. De nuværende diskriminerende
bestemmelser udvider altså ikke CPH’s produktion.

504

I den forbindelse spiller det også en rolle, at Københavns lufthavn har så stærk
en position på markedet, at de luftfartsselskaber, der diskrimineres, fortsat er
kunder hos CPH. CPH har således en økonomisk interesse i at begrænse
adgangen til den mere effektive facilitet. Som omhandlet i punkt 421, ønskede
CPH med introduktionen af CPH Go ikke, at deres eksisterende kunder, som
betaler 20 kr. mere pr. passager i passagerafgift skulle flytte deres forretning
over i CPH Go og på denne måde betale mindre for ydelsen de modtager i
lufthavnen. Det er således mest rentabelt for CPH, at forsøge at tiltrække nye
kunder, uden samtidigt at miste indtægter fra flere eksisterende kunder.
4.4.3.4

Objektive begrundelser

505

I det følgende skal det undersøges, hvorvidt der findes en objektiv
begrundelse for diskriminationen, der følger af Bestemmelse E i Terms of use
for CPH Go.

506

CPH har i nærværende sag anført, at forbuddet mod transfer i Bestemmelse E
skyldes objektive økonomiske begrundelser.

Dokumenterede omkostningsbesparelser ved Terms of use for CPH Go
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Beløbet for passagerafgiften for CPH Go blev forhandlet separat i forhold til
CPH’s øvrige takster for Københavns lufthavn. Det forhandlede resultat blev
efterfølgende godkendt af Trafikstyrelsen. Til brug for disse forhandlinger
engagerede Trafikstyrelsen Grant Thornton som uvildig tredjepart, til at
udarbejde en rapport, hvori de omkostningsbesparelser, som CPH Go medfører
for CPH dokumenteres. 155 Grant Thornton har betydeligt kendskab til
omkostnings‐allokeringsberegninger for Københavns lufthavn, idet de tidligere
har udarbejdet modellen for omkostningsallokering i Københavns lufthavn i
forbindelse med bestemmelserne om takstfastsættelse, jf. BL 9‐15. Grant
Thornton’s beregninger dannede grundlag for den rabat, der gives på
passagerafgiften for CPH Go, og som CPH og luftfartsselskaberne er blevet enige
om ved forhandlingen af nugældende takstregulativ.
Grant Thornton har i deres rapport fundet, at [x] 156, [x] 157 [x] 158 [x] 159 [x] 160
CPH har oplyst over for Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, at de ikke er enige i
Grant Thornton’s allokerings‐ og beregningsmetode, idet [x]
[x]
Det er afgørende for vurderingen af, om de identificerede diskriminerende
bestemmelser i Terms of use er lovlige eller ej, at vurdere, om bestemmelserne
konkret kan begrundes objektivt. En objektiv begrundelse er i følge praksis
hovedsagligt om der er omkostningsbesparelser forbundet med den
diskriminerende adfærd. Derfor udgør Grant Thornton’s og CPH’s beregninger af
eventuelle omkostningsbesparelser afgørende dokumentation i forhold til denne
vurdering.

507

Bestemmelse E beror ifølge CPH på hensynet til at sikre en simpel og effektiv
proces i CPH Go og dermed et billigere produkt. CPH har således anført, at de
faciliteter, der er forbundet med transferpassagerer medfører, at der skal
bruges flere ressourcer på at få passagererne igennem lufthavnen. Dette vil
tage længere tid og kræve mere personale, hvilket ikke vil være i
overensstemmelse med Go‐konceptet. Ligeledes vil dette medføre forøget
risiko for forsinkelser.

155

“SWIFT passenger charge model” 19 october 2010. Grant Thorntons analyse og anbefalinger i relation
til takstfastsættelsen for CPH Go. (Go hed tidligere SWIFT).

156

[x]
[x]
158
[x]
159
Jf. Grant Thornton’s rapport
160
www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2010/10/kobenhavns-lufthavn-abner-cph-go/
157
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508

Som sagt, dækker Bestemmelse E ifølge CPH over at transfererende
passagerer ikke må anvende CPH Go, idet
i. ingen passagerer må transferere via CPH Go (ankomne passagerer,
der skal videre til en anden lufthavn) og
ii. ingen lokalt afgående transferpassagerer må benytte CPH Go
(passagerer, der begynder deres rejse i Københavns lufthavn og
transfererer i en efterfølgende lufthavn).

509

Ad i. Som objektiv begrundelse for Bestemmelse E i Terms of use for CPH Go,
anfører, 161 at betingelsen om ingen ankommende transferpassagerer
medfører, at CPH Go ikke er med til at øge behovet for de specifikke
transferfaciliteter, dvs. transfercentret. Derved udskydes kapacitetsudvidende
investeringer i centeret, hvilket medfører en omkostningsbesparelse for CPH.
CPH lægger her til grund, at transferpassagerer driver [x] % af omkostningerne
ved transfercentret.

510

Ad ii. For så vidt angår passagerer, der begynder deres rejse i Københavns
lufthavn og transfererer i en efterfølgende lufthavn, 162 anfører CPH, at
forbuddet vil medføre et reduceret behov for antallet af bagagebokse i
bagagehåndteringsanlægget, hvilket vil medføre en omkostningsbesparelse
for CPH. Herudover understøtter betingelsen den lave og effektive
turnaround‐tid på maksimalt 30 minutter.

511

I det følgende vurderes CPH’s nævnte begrundelser, først i relation til
transfercentret
(afsnit
4.4.3.4.1),
dernæst
i
relation
til
bagagesorteringsanlægget (afsnit 4.4.3.4.2).
4.4.3.4.1

512

Transfercentret

Københavns lufthavns transfercenter er en 1.000 m2 stor glasoverdækket

161
162

Dvs. scenario G og H
Dvs. scenario B og C
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atriumgård med 22 skranker og servicepersonale på den ene langside og café,
træer og mulighed for internetopkobling på den anden side. 163
Transfercentret ligger omtrent i midten af lufthavnens afgangsområde (jf.
oversigtskortet nedenfor), blandt butikker, restauranter m.m. og betjenes af
de to handling selskaber SAS Ground Handling Services og Novia. Selve
betjeningen af passagerer foretages altså af tredjemand og er ikke relevant i
denne sag.
CPH’s begrundelse
513

CPH har, som objektiv begrundelse for Bestemmelse E anført over for
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, at forbuddet mod transferpassagerer
giver anledning til omkostningsmæssige besparelser. 164 Besparelsen opnås,
ifølge CPH, ved at CPH Go passagerer bruger transfercentret mindre end de
øvrige passagerer i lufthavnen, såfremt de ikke er transferpassagerer. CPH
lægger i denne forbindelse til grund, at transfercentret er en facilitet som
udelukkende stilles til rådighed for transferpassagerer, hvilket medfører, at
transferpassagerer driver næsten lige så mange omkostninger som en lokalt
afgående international passager, også selvom en transferpassager ikke
benytter landside faciliteterne i lufthavnen (dvs. check‐in og security).

514

CPH har endvidere anført over for styrelsen, at betingelsen om ingen
transferpassagerer medfører, at CPH Go ikke er med til at øge pladsbehovet i
transfercentret, hvilket udgør en omkostningsbesparelse. Tankegangen er
således, at flere ankommende transferpassagerer ville medføre et behov for
udvidelse af transfercentret. Udvidelse af transfer‐faciliteter foregår airside i
lufthavnen (dvs. efter security check) og kræver security screening af alt
personel og materiale, hvilket ifølge CPH er meget dyrt. I øvrigt vil en
udvidelse kræve midlertidige operationelle foranstaltninger i lufthavnen. Alt
dette vil ifølge CPH medføre, at kapacitetsudvidelsen vil kræve væsentlige
investeringsomkostninger.

515

CPH har anført over for styrelsen, at transferpassagerer bruger
transfercentret [x] gange så meget som lokalt afgående internationale
passagerer. Ifølge CPH medfører dette, at Bestemmelse E giver en
omkostningsmæssig besparelse på [x] kr. pr. passager for CPH. Beregningen af
dette beløb afhænger af, at der anvendes den såkaldte efficiency approach i
beregningen, 165 og at det antages at transferpassagerer driver [x] pct. af
omkostninger set i forhold til lokalt afgående passagerer, som anført af CPH.
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens bemærkninger
163

Jf. www.cph.dk om transfercentret
Jf. CPH’s breve til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen af 29. november 2010 og 10. marts 2011.
165
[x]
164
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Over for CPH’s argumenter må det for det første indvendes, at CPH’s estimat
af, at transferpassagerer bruger transfercentret [x] gange så meget som øvrige
passagerer, ikke tager højde for, at alle passagerer, som opholder sig i
lufthavnen, har adgang til transfercentret. Desuden er transfercentret det
eneste sted, hvor man som passager (transfer eller ikke‐transfer) kan
henvende sig, hvis man (efter at være gået igennem security) har brug for
assistance, f.eks. hvis ens fly er forsinket, aflyst eller overbooket.
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[x] 166

518

[x]

519

[x]

520

[x] 167 [x] 168

521

[x] 169 [x]
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[x]

523

[x].
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[x]

525

[x]

526

[x]
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Sammenholdt med Grant Thornton’s konklusioner om brugen af
transfercentret, kan det ikke på den baggrund konkluderes, at
transferpassagerer driver [x] pct. af omkostningerne forbundet med driften af
transfercentret. Bestemmelse E er således for så vidt angår argumentet
vedrørende transfercentret, ikke objektivt begrundet, da ændringen i
omkostningsforholdet mellem transferpassagerer og lokalt afgående
internationale passagerer ikke forekommer retvisende.

528

Hertil kommer, at en stigning i antallet af passagerer, som benytter
transfercentret, ikke umiddelbart fører til øgede omkostninger for lufthavnen.
Det skyldes, at omkostningerne til driften af transfercentret bliver afholdt af
SAS Ground Handling Services og Novia. Dette indebærer, at så længe at
transfercentret har tilstrækkelig kapacitet – og CPH derfor ikke behøver at

166
167

Jf. Grant Thorntons rapport bilag 7, side 15

Jf. side 11 i CPH brev af 29. november 2010.
Grant Thornton Swift passenger charge model, 19 october 2010, side 15
169
Møde den 10. februar 2011
168
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opføre et nyt eller udvide det eksisterende center – da medfører
Bestemmelse E i Terms of use ikke en omkostningsmæssig besparelse.
529

Selv hvis det uden videre lægges til grund, at transferpassagererne, som
anført af CPH, bruger transfercentret oftere end lokalt afgående
internationale passagerer, er det ikke ensbetydende med, at CPH på grund af
forbuddet mod transferpassagerer kan opnå en omkostningsmæssig
besparelse. Dette skyldes for det første, at CPH udelukkende vil opnå en
omkostningsmæssig besparelse ved transfercentret, såfremt forbuddet
forhindrer, at der opstår knaphed på kapacitet i transfercentret.
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har derfor bedt CPH om at dokumentere
disse påstande, herunder at anskueliggøre, at hvis betingelsen om ingen
transferpassagerer i CPH Go fjernes, vil det medføre en kapacitetsbrist i det
nuværende transfercenter inden for reguleringsperioden, dvs. frem til 2015.

530

CPH har ikke fremlagt dokumentation for, at der vil opstå en kapacitetsbrist i
det nuværende transfercenter inden for reguleringsperioden, som rækker
frem til 2015, såfremt Bestemmelse E ophæves.

531

På denne baggrund lægges det til grund, at Bestemmelse E ikke medfører en
omkostningsmæssig besparelse for så vidt angår transfercentret, og den
diskriminerende adfærd, der følger af bestemmelsen er således ikke objektivt
begrundet.
4.4.3.4.2

Bagagesorteringsanlæg

532

Passagerernes bagage skal sorteres fra det ankommer i lufthavnen til det
lastes ombord på flyet. Dette foregår på lufthavnens bagagesorteringsanlæg.
For så vidt angår udenrigsrejser, er der to bagagesorteringsanlæg: BF2, som er
det ældste anlæg og befinder sig i Terminal 2. Derudover er der BF3, som er
det nyeste anlæg. BF3 er større end BF2 og kan håndtere mere bagage. BF3‐
anlægget befinder sig i Terminal 3.

533

Al udenrigsbagage, både point‐to‐point, lokalt afgående transfer samt transfer
sortereres på disse bagageanlæg. CPH har bestemt, at bagage, som tilhører
passagerer/ruter i CPH Go kun kan sorteres på BF2‐anlægget.

534

De to bagageanlæg, BF2 og BF3 er forbundet via et ensrettet rullebånd,
således at bagage fra BF2 kan overføres til BF3. (Bagage fra BF3 skal overføres
manuelt til BF2). Denne funktion benyttes typisk når transferbagage er
checket ind i Terminal 2 (på BF2), men skal sorteres på BF3, og/eller når
kapaciteten på BF2 er fuldt udnyttet. Før CPH Go blev opført, blev bagage fra
hele lufthavnen behandlet både på BF2 og BF3. BF2 blev især anvendt i
spidsbelastningsperioder og til charterbagage. BF2 aflastede således BF3 i
travle perioder.
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Figur 9 nedenfor illustrerer hvordan bagagen sorteres på BF2.

Figur 9

Trin 1. Passagererne afleverer deres bagage ved check in‐skrankerne i terminalen.
Bagagen påføres en stregkode, som kan aflæses i Trin 2. Ground handleren tager sig
af check‐in og bagage.
Trin 2. Bagagen sorteres på bagagesorteringsanlægget (BF2). Ved hjælp af
stregkoden kan anlægget aflæse hvilken udsorteringsboks bagagen skal i.
Trin 3. Bagagen udsorteres i bokse. Hver boks tilhører en bestemt afgang. En afgang
kan også have flere tilknyttede bokse, således at bagagen kan sorteres i flere
kategorier f.eks. point‐to‐point, transfer, business class og economy.
Trin 4. Ground handleren fragter bagagen fra udsorteringsboksen ud til flyet, hvor
bagagen lastes ombord. Bagagen kan transporteres i en bagagevogn (løse stykker
bagage) eller i en container (samlet).
Fra BF2 kan bagage endvidere sendes via det ensrettede bånd til
bagagesorteringsanlægget BF3. Dette anvendes typisk til transferbagage.
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536

Forbuddet mod transfer i Bestemmelse E medfører, at der ikke kan opereres
med ankommende transferpassagerer (dvs. scenario G og H i Boks 4, jf. pkt.
433 ovenfor) eller med lokalt afgående transferpassagerer i CPH Go (dvs.
scenario B og C i Boks 4). Som objektiv begrundelse for Bestemmelse E, har
CPH dels anført,
•

at bestemmelsen om ingen lokalt afgående transferpassagerer medfører et
reduceret behov for antallet af udsorteringsbokse i BF2‐anlægget, hvilket vil
medføre en omkostningsbesparelse for CPH, samt

•

at BF2 er mindre omkostningstungt,
omkostningsbesparelse.

og

således

medfører

en
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Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens undersøgelser viser imidlertid, at BF2‐
anlæggets kapacitet ikke er fuldt udnyttet, og at påstanden om kapacitetsbrist
og omkostningsbesparelser hænger sammen med den restriktion af
anvendelsen af anlægget til CPH Go, som CPH selv har indført. En restriktion,
som ikke findes for den øvrige del af lufthavnen, som også benytter (og i
årevis har benyttet) det samme bagagesorteringsanlæg, og som ikke skyldes
operationelle omstændigheder, jf. nærmere nedenfor.

538

I det følgende redegøres for Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens stillingtagen
til CPH’s objektive begrundelser.
•

Ingen lokalt afgående transferpassagerer – reduceret behov for
udsorteringsbokse

539

BF2 er et ældre anlæg og ifølge CPH er BF2 mest effektivt, når det kun
anvendes til point‐to‐point bagage, idet anlægget er mere simpelt at anvende
end BF3. Det er CPH’s vurdering, at BF2 matcher behovet, som forventes at
være til stede i peak perioder i CPH Go, såfremt der er fuld
kapacitetsudnyttelse i CPH Go. Således vil der ved fuld kapacitetsudnyttelse af
CPH Go ifølge CPH være brug for 18 udsorteringsbokse. BF2‐anlægget har 17
udsorteringsbokse og vil dermed være udnyttet fuldt ud.

540

Såfremt transferruter tillades i CPH Go, vil bagage fra lokalt afgående
transferpassagerer skulle sorteres på BF2 i stedet for BF3. Det skyldes CPH’s
bestemmelse om, at CPH Go kun må benytte BF2‐anlægget. Dette vil ved fuld
kapacitetsudnyttelse kræve et højere antal udsorteringsbokse, end der på

116

nuværende tidspunkt findes i BF2. Men eftersom kapaciteten i CPH Go i dag
langt fra er fuldt udnyttet, kan transferbagage sorteres i flere bokse på BF2.
Endvidere kan bagagen (også i tilfælde af kapacitetsbrist på BF2) sorteres på
BF3, idet bagagen kan overføres fra BF2 til BF3 via det transportbånd, der
forbinder de to anlæg. Denne overførsel af bagage fra BF2 til BF3 sker allerede
i dag, idet ledig kapacitet på BF2 allokeres til andre ruter end CPH Go‐ruter.
Disse andre ruter er både point‐to‐point og transferruter med transferbagage.
Dette taler for at, ophæve restriktionen til BF2 for CPH Go.
541

Da muligheden for at overføre bagage mellem BF2 og BF 3 er en facilitet, som
findes og benyttes allerede i dag, vil det ikke kræve væsentlige investeringer
fra CPH’s side, at bagagen sorteres på både BF2 og BF3.
•

Transfer medfører behov for at udvide BF2

542

Forbuddet mod transfer medfører ifølge CPH, at der opnås en
omkostningsbesparelse, idet man undgår at investere i en udvidelse af BF2‐
anlægget. CPH har angivet, at BF2 er mest effektivt, når det kun anvendes til
point‐to‐point bagage. Selv hvis dette lægges uprøvet til grund, er det
imidlertid ikke nødvendigvis ensbetydende med, at CPH opnår en
omkostningsmæssig besparelse ved, at BF2 forbeholdes de luftfartsselskaber,
der benytter CPH Go. Det vil således kun medføre en besparelse for CPH, hvis
CPH som følge af bestemmelsen om kun point‐to‐point bagage udskyder en
investering, som CPH ellers skulle have afholdt inden for reguleringsperioden,
som strækker sig til 2015.

543

I deres brev af 10. marts 2011 har CPH anført, at luftfartselskabernes og
ground handlernes mere effektive anvendelse af lufthavnen vil medføre en
omkostningsmæssig besparelse for CPH på længere sigt. CPH er således af den
opfattelse, at der i beregningen af eventuelle investeringsudskydninger også
skal inkluderes omkostningsmæssige besparelser, der opnås på et senere
tidspunkt end ved udgangen af indeværende reguleringsperiode i 2015.

544

Det vurderes, at CPH ikke tilstrækkeligt har dokumenteret, at der vil opstå
kapacitetsproblemer på lufthavnens bagageanlæg BF2 i løbet af årene efter
udgangen af indeværende reguleringsperiode. Besparelser, der ligger uden for
denne femårige reguleringsperiode vurderes at være for fjerntliggende til at
kunne medregnes som en omkostningsbegrundelse. [x]:
[x] 170

170

[x]
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•

Transfer uden at BF2 udvides

545

CPH har anført, at såfremt der tilbydes transfer i CPH Go, uden at der benyttes
ekstra udsorteringsbokse (uden at investere i en udvidelse af BF2‐anlægget),
vil der skulle foregå manuel sortering af bagagen ude ved flyet/på
standpladsen. Dette vil komplicere turnaround‐processen.

546

Heroverfor må indvendes, dels at CPH kan ophæve restriktionen til BF2 og
anvende BF3, dels at bagagesorteringsprocessen faktisk ikke har noget med
CPH at gøre. Det er derimod et anliggende mellem luftfartsselskabet og
groundhandling‐selskabet. Luftfartsselskabet og ground handleren aftaler
selv, hvordan bagagen skal håndteres (om den skal sorteres ved flyet), og
luftfartsselskabet bærer selv ansvaret for at turnaround‐tiden på maksimalt
30 minutter overholdes. En eventuel meromkostning forbundet med at
ground handleren skal sortere bagagen ved flyet, vil således påhvile
luftfartsselskabet. Hvis turnaround‐tiden ikke overholdes, skader det ligeledes
luftfartsselskabet. Evt. skade påført CPH kan erstattes ved opkrævning af bod
fra luftfartsselskabet. Disse forhold medfører således ikke en
omkostningsbesparelse for CPH.

547

Det vurderes således sammenfattende, at CPH i deres beregninger har
inkluderet effektivitetsgevinster, der giver omkostningsmæssige besparelser
for ground handlerne og luftfartselskaberne, men ikke for CPH. Konkurrence‐
og Forbrugerstyrelsen har derfor bedt CPH om at uddybe, hvordan CPH vil
kunne realisere hele effektivitetsgevinsten som en omkostningsmæssig
besparelse for CPH. CPH har ikke dokumenteret dette over for styrelsen.
•

Restriktionen til BF2 ophæves

548

Det bemærkes, at CPH’s begrundelser forudsætter, at det kun er BF2, som
anvendes til CPH Go. Der afviges dermed fra den øvrige drift, hvor BF2 og BF3
anvendes sammen.

549

Hensynet til optimal kapacitetsudnyttelse er ikke blevet dokumenteret af CPH.
Bestemmelsen medfører et tab af fleksibilitet og synergi med BF3.
Bestemmelse E kan sammenholdt med CPH Go’s restriktion til BF2, på denne
måde faktisk komme til at betyde, at CPH vil have behov for at udvide
kapaciteten i BF2 på et tidligere tidspunkt, end det ville have været tilfældet,
hvis restriktionen ophæves.

550

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har derfor bedt CPH om at uddybe,
hvorfor CPH vil opnå en omkostningsmæssig besparelse ved dels at
forbeholde BF2 til CPH Go og dels kun at tillade point‐to‐point bagage, set i
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forhold til den mere generelle anvendelse af de to bagageanlæg, som hidtil
har været anvendt. CPH har ikke over for Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen,
redegjort for årsagen til at den ledige kapacitet i BF3 ikke kan anvendes ved
kapacitetsbrist i BF2.
551

CPH anfører, i deres brev af 10. marts 2011, at BF2‐anlægget er designet til
point‐to‐point ruter, og at det derfor vil være effektivt at reservere dette
anlæg til CPH Go. CPH anfører således, at CPH vil opnå en omkostningsmæssig
besparelse på [x] % af de samlede omkostninger til bagageanlægget.

552

I den forbindelse skal det dog fremhæves, at denne besparelse kun kan
realiseres af lufthavnen, såfremt effektivitetsgevinsten kan udskyde en
kapacitetsudvidelse af BF2 eller BF3. [x].

553

Det vurderes endvidere, at de marginale omkostninger [x].

554

Det fastholdes på denne baggrund, at der ikke synes at være nogen
omkostningsmæssig begrundelse for at foretage en kapacitetsudvidende
investering i BF2, så længe der er ledig kapacitet i BF3. Det skyldes særligt, at
bagage, som der ikke er plads til på BF2, overføres til BF3 via det
transportbånd, der forbinder de to anlæg.

555

[x]:

556

[x].

557

Anvendes CPH’s antagelse om, at transferpassagerer driver [x] pct. af
omkostningerne set i forhold til en point‐to‐point passager, udgør CPH’s
omkostninger til bagagehåndtering pr. passager [x]kr. for transferpassagerer
og [x] kr. for en point‐to‐point passager fra enten CPH Go eller den øvrige del
af lufthavnen.

558

Anvendes Grant Thornton’s antagelse om, at transferpassagerer driver [x] pct.
af omkostningerne set i forhold til point‐to‐point passagerer udgør
omkostningen til bagagehåndtering pr. passager [x] kr. for transferpassagerer
og [x] kr. for point‐to‐point passagerer fra enten CPH Go eller den øvrige del
af lufthavnen.

559

Det er således helt overordnet set billigere at håndtere bagage for
transferpassagerer end for point‐to‐point passagerer, og der er herefter ikke
en omkostningsmæssig begrundelse for at udelukke håndtering af
transferbagage i CPH Go – snarere tvært imod.
•

Ankommende transferpassagerer
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560

For så vidt angår ankommende transferbagage (dvs. scenario G og H) anfører
CPH, at kun BF3 kan håndtere denne type bagage. Fra BF2 kan ankommen
transferbagage sendes til BF3 ad det ensrettede bånd. Således er det alene
restriktionen til BF2, som forhindrer ankommen transfer i CPH Go, idet det i
praksis kan lade sig gøre at sende bagagen videre til BF3, hvor det kan
sorteres.

561

På baggrund af ovenstående, vurderes det, at Bestemmelse E samt
restriktionen til BF2 for CPH Go ikke medfører en omkostningsmæssig
besparelse for CPH for så vidt angår bagageanlægget. Der lægges særligt vægt
på,
•

at CPH ikke har dokumenteret, at det vil være mere omkostningsfuldt for
CPH at håndtere ekstra bagage fra CPH Go i BF3, og

•

at CPH ikke har kunnet dokumentere på tilstrækkelig vis over for styrelsen, at
der på længere sigt vil opstå en kapacitetsbrist i BF2, såfremt
bagagehåndtering for CPH Go kun må foretages i BF2.

562

På denne baggrund lægges det til grund, at Bestemmelse E ikke medfører en
omkostningsmæssig besparelse for så vidt angår bagagesorteringsanlægget,
og Bestemmelse E er derfor ikke objektivt begrundet i økonomiske forhold.
4.4.3.5

Delkonklusion vedrørende Bestemmelse E

På baggrund af ovenstående konkluderes det sammenfattende, at Bestemmelse
E udgør ulovlig diskrimination. Ved vurderingen er der lagt særlig vægt på, at:
•

der er tale om ulige vilkår for ydelser af samme værdi,

•

CPH’s adfærd, konkret Bestemmelse E i Terms of use for CPH Go, er
diskriminerende over for luftfartsselskaber, som befordrer en eller flere
transfer passagerer på deres flyvninger, idet disse selskaber ikke må benytte
CPH Go. Herved stilles selskaberne ringere i konkurrencen i forhold til de
luftfartsselskaber, som ikke har transfererende passagerer, og som godt kan
benytte CPH Go, på trods af at begge typer selskaber flyver på de samme
ruter/mellem de samme destinationer,

•

Bestemmelse E er egnet til at begrænse konkurrencen i et meget væsentligt
omfang, idet luftfartsselskaber, som ikke har adgang til CPH Go stilles
dårligere i konkurrencen med de luftfartsselskaber, som har adgang til CPH
Go, da de ikke har lige adgang til at opnå de fordele (bla. Laverere turn‐
aroudntid og rabat på 20 kr. pr. passager), som operationer i CPH Go
medfører,
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•

der ikke findes en objektiv begrundelse, som berettiger den diskriminerende
adfærd over for luftfartsselskaber, som befordrer en eller flere transfer
passagerer på deres flyvninger,

•

CPH i praksis er en uomgængelig handelspartner for de luftfartsselskaber,
der betjener CPH’s opland med flyvninger.

4.4.4

Bestemmelse H

563

Terms of use Bestemmelse H lyder som følger: “Unit Loading Devices
(baggage containers) will not be permitted.” 171

564

Bestemmelse H medfører, at luftfartsselskaber, der benytter eller ønsker at
benytte Unit Loading Devices (ULD loading), udelukkes fra at benytte CPH Go.

565

I det følgende vurderes det om bestemmelsen vedrører ydelser af samme
værdi og egnet til at påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaberne.
Efterfølgende vurderes det, om en eventuel diskrimination kan legitimeres på
grund af en objektiv økonomisk begrundelse, idet der tages stilling til CPH’s
fremlagte argumenter om, at bestemmelsen er relateret til
omkostningsbesparelser.
4.4.4.1

Den praktiske betydning af Bestemmelse H

566

Unit loading devices, også kaldet ULD loading, betegner, at passagerers
bagage samles fra bagagebåndet i en container – frem for i en bagagevogn, jf.
trin 4 i Figur 9 om bagagesortering i forrige afsnit om Bestemmelse E, jf. pkt.
535. Bagagen kan derefter samlet lastes ombord på et fly ved hjælp af en
frontlæsser.

567

En særlig fordel for luftfartsselskaberne ved at benytte ULD loading er, at
bagage til forskellige destinationer kan samles i forskellige containere.
Dermed undgås, at bagagen bliver blandet sammen i flyets lastrum – og
derved minimeres risikoen for, at bagagen bliver fløjet til en forkert
destination.
Derfor benyttes ULD loading især, men ikke kun, af
luftfartsselskaber (og disses ground handlere), som befordrer transfer
passagerer.

568

En anden fordel ved ULD loading er, at bagagen kan sorteres i forskellige
kategorier, f.eks. business class og economy.

569

Det er ikke CPH, men en groundhandler, der håndterer bagagecontainerne. I
lufthavnen er der flere udbydere af groundhandling, men CPH er ikke selv

171

Dette er Bestemmelse H’s fulde ordlyd.
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aktiv på dette marked. Det er således luftfartsselskaberne, der betaler
groundhandlerne for håndtering af bagagecontainere. Eventuelle merudgifter,
som måtte følge af de forskellige ønsker og krav til håndtering af bagage, er
kun relevant for groundhandleren og luftfartsselskabet.
570

Ifølge CPH relaterer Bestemmelse H om ULD loading sig til
kapacitetsbegrænsninger i og uden for bagagesorteringsanlægget BF2. CPH
har vedtaget, at kunder i CPH Go kun må benytte BF2‐anlægget til
bagagesortering. Eftersom BF2 fysisk ikke kan rumme de pågældende
containere og frontlæssere, har CPH således bestemt, at luftfartsselskaber,
som ønsker at benytte CPH Go, ikke kan anvende ULD loading til håndteringen
af bagage. 172

571

Dermed pålægger CPH brugerne af CPH Go en restriktion, der ikke pålægges
lufthavnens øvrige brugere. Ved check‐in for ikke‐CPH Go‐passagerer i
Terminal 2 ledes al bagage indledningsvist til BF2‐anlægget, men hvis det er
nødvendigt eller hensigtsmæssigt leder anlægget bagagen videre til BF3‐
anlægget. Dette gælder således bagage fra passagerer, der checker ind i
Terminal 2, lige ved siden af CPH Go‐passagerer. Forskellen er blot, at deres
fly skal afgå fra en anden finger end CPH Go og luftfartsselskaberne ønsker at
anvende ULD loading.

572

Derimod nægtes luftfartsselskaber, hvis passagerer også checker ind i
Terminal 2, men flyver fra CPH Go, at bruge ULD‐loading. Der er i praksis ingen
forskel på om bagage checkes ind i Terminal 2 generelt, eller til CPH Go, som
også ligger i Terminal 2 sammen med de resterende check in‐skranker.
4.4.4.2

Point-to-point flyvninger og transferflyvninger vil modtage den
samme ydelse i CPH Go

573

I det følgende tages der stilling til, om CPH ved at forbeholde CPH Go for
luftfartsselskaber, som ikke benytter ULD loading, anvender ulige vilkår for
ydelser af samme værdi over for luftfartsselskaber, som benytter eller gerne
vil benytte ULD loading.

574

I praksis er det typisk luftfartsselskaber, som befordrer transfer passagerer,
som benytter ULD loading. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at ULD
loadere anvendes i tilknytning til lastning og losning af bagage ombord på
flyene. Det er det ground handling selskab, som luftfartsselskabet har
kontraheret til at varetage bagagehåndteringen, som anvender ULD loadere.
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Jf. CPH’s brev til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen af 29. november 2010, s. 18 og CPH’s brev af 10.
marts 2011 til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, s. 5, hvoraf det fremgår, at ”anlægget giver [ikke]
mulighed for at benytte containere.”
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Ydelsen leveres således ikke af CPH, og luftfartsselskabet betaler ikke CPH –
via en afgift – for lastning og losning med ULD loadere.
575

Allerede af denne årsag udgør Bestemmelse H et arbitrært vilkår, idet CPH
hermed fastsætter et forbud, der relaterer sig til en ydelse, som CPH ikke selv
leverer i tilknytning til benyttelsen af CPH Go.

576

Som forklaret ovenfor i pkt. 570 hænger forbuddet mod ULD loading i
Bestemmelse H imidlertid sammen med CPH’s betingelse om at
bagagesortering i CPH Go kun kan ske på bagagesorteringsanlægget BF2.
Omkring dette anlæg er der, ifølge CPH’s oplysninger, 173 ikke plads til at
ground handling selskaberne kan håndtere de containere, som benyttes ved
ULD loading. Analysen af om luftfartsselskaber modtager den samme ydelse
af CPH i CPH Go må således ses i sammenhæng med forbuddet mod transfer
bagage og restriktionen til bagagesortering på BF2‐anlægget, jf. Bestemmelse
E ovenfor.

577

Nærværende analyse af ydelser vil derfor tage udgangspunkt i den tilsvarende
analyse af Bestemmelse E. Det skal således vurderes, om de ydelser, som
luftfartsselskaber med point‐to‐point passagerer får leveret i CPH Go
(svarende til selskaber, som ikke benytter ULD loading) og de ydelser, som
luftfartsselskaber med transfer passagerer (svarende til selskaber, som ønsker
at benytte ULD loading) i givet fald vil få leveret i CPH Go, er tilstrækkeligt
sammenlignelige. Hvis ydelserne er tilstrækkeligt sammenlignelige, så vil der
være tale om ”ulige vilkår for ydelser af samme værdi”.

578

Denne undersøgelse vil tage udgangspunkt i de ydelser, som leveres af CPH i
tilknytning til luftfartsselskabers og passagerers benyttelse af CPH Go.

579

Alle luftfartsselskaber vil efterspørge/modtage den samme ydelse i relation til
flyvninger fra CPH Go for så vidt angår bagagehåndtering. Således
efterspørger alle luftfartsselskaber lastning og losning af bagage, og
selskaberne – typisk dem, som befordrer transfer passagerer – vil nogle gange
vælge at benytte ULD loading når dette er muligt.

580

Både selskaber med rene point‐to‐point flyvninger og selskaber med en eller
flere transfer passagerer på deres flyvninger, vil efterspørge
bagagehåndtering og i visse tilfælde i form af ULD loading, alt efter hvad der
er mest optimalt for den pågældende flyvning, henset til f.eks.
passagersammensætningen, eller den type bagagehåndtering, som anvendes i
den lufthavn, der flyves til. Således kræver ULD loading af bagage i én

173

Jf. CPH’s breve af 29. november 2010 og 10. marts 2011
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lufthavn, at samme type håndtering – altså ULD loading – kan benyttes ved
losning af samme bagage på destinationen.
581

Det følger heraf, at der ikke er nogen forskel på den ydelse, som et
luftfartsselskab med point‐to‐point passagerer (som typisk ikke anvender ULD
loading) efterspørger/modtager i CPH Go og ydelsen, som et luftfartsselskab
med en eller flere transfer passagerer (som typisk anvender ULD loadere)
efterspørger/modtager i CPH Go.
Delkonklusion – ulige vilkår for ydelser af samme værdi

582

På baggrund af ovenstående vurderes det, at bagagehåndteringsydelsen ikke
leveres af CPH, men leveres i tilknytning til flyvninger fra CPH Go og at det
derfor er relevant at vurdere om begge typer luftfartsselskaber ‐ som
befordrer enten point‐to‐point eller også transfer passagerer, og i relation
hertil ønsker at benytte ULD loading ‐ modtager den samme ydelse. For så
vidt angår ULD loading er der ingen forskel på de ydelser, som et
luftfartsselskab med point‐to‐point passagerer efterspørger/modtager i CPH
Go og ydelsen, som et luftfartsselskab med transfer passagerer
efterspørger/modtager i CPH Go.

583

Begge typer selskaber efterspørger således bagagesortering af CPH, mens
selve måden hvorpå bagagen håndteres – ULD loading eller ej – er en ydelse,
som ikke leveres af CPH, men af et ground handling selskab der modtager
separat betaling herfor. Begrænsningen som følge af at ULD udstyr fysisk ikke
kan håndteres omkring BF2‐sorteringsanlægget, skyldes CPH’s forbehold for
sortering af CPH Go‐bagage på BF2. Dette forbehold er imidlertid, efter
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens vurdering, udtryk for ulovlig
diskrimination, jf. ovenfor afsnit 4.4.3.4.2.

584

Således udgør Bestemmelse H i Terms of use om, at adgang til CPH Go kun
tildeles en bestemt kundegruppe, nemlig luftfartsselskaber, som anvender
ULD loading (typisk svarende til de selskaber, som befordrer en eller flere
transfer passagerer på deres flyvninger), et ulige vilkår for ydelser af samme
værdi.

585

Det skal herefter undersøges, om Bestemmelse H konkret er egnet til at
påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaberne.
4.4.4.3

586

Egnethed til at påvirke konkurrencen blandt luftfartsselskaber

Det skal i det følgende undersøges om, Bestemmelse H i Terms of use er egnet
til at påvirke konkurrencen blandt luftfartsselskaberne, som udbyder rejser til
og fra Københavns lufthavn, herunder CPH Go. Dernæst skal det undersøges
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om bestemmelsen er egnet til at påvirke en ikke ubetydelig del af
luftfartsselskaberne.
587

Som redegjort for tidligere, jf. afsnit 4.4.3.3 om Bestemmelse E, gælder CPH’s
Terms of use som udgangspunkt lige for alle luftfartsselskaber, men i praksis
har Terms of use ikke den samme effekt for luftfartsselskaberne.
Begrænsningen i adgangen til at benytte CPH Go medfører, at visse
luftfartsselskaber reelt ikke har adgang til at benytte CPH Go, hvorved de
forhindres i at udnytte de fordele, som operationer i CPH Go medfører, særligt
omkostningsbesparelsen på 20 kr. pr. passager og turn‐around tiden på max.
30 minutter.

588

Det vurderes i den forbindelse, at besparelsen på 20 kr. pr. passager i
passagerafgift, samt de øvrige fordele ved den mere effektive operation i
terminalfingeren udgør et væsentligt konkurrenceparameter for de
luftfartsselskaber, der flyver fra Københavns lufthavn, jf. markedsbeskrivelsen
afsnit 3.4.4.1 pkt. 114 ‐ 127.

589

Et selskab, som opfylder Terms of use for CPH Go og derved får rabat på
passagerafgiften, stilles bedre i konkurrencen med øvrige selskaber, idet
selskabet har færre omkostninger forbundet med at udbyde rejser fra
Københavns lufthavn, hvilket er et væsentligt konkurrenceparameter, der bl.a.
medfører at selskabet kan sænke prisen for rejser og således tiltrække flere
passagerer.

590

Bestemmelse H er relateret til forbuddet mod transferbagage i Bestemmelse
E, og det underliggende krav om, at luftfartsselskaber, der benytter CPH Go,
kun må benytte BF2‐anlægget til bagagesortering.

591

Det er særligt luftfartsselskaber, som har transferruter, der benytter ULD
loading. Disse selskaber kan som følge af bestemmelsen ikke få adgang til at
benytte CPH Go og er henvist til at benytte de ældre og dyrere faciliteter i
lufthavnen, selvom de flyver på de samme ruter, som luftfartsselskaber, der
benytter CPH Go, flyver på.

592

Et forbud som påvirker transferruter, medfører ikke kun at selskaber med
rene transferruter ikke kan benytte CPH Go. De konkurrenceforvridende
effekter af forbuddet medfører også at feeder ruter, indirekte ruter og
sammensætningsruter ikke kan benytte CPH Go. Der er således tale om
luftfartsselskaber, som har flyvninger til samme destinationer, som de
selskaber (i øjeblikket kun Easyjet), der har adgang til CPH Go. Der henvises i
det hele til beskrivelsen af konkurrenceforvridende virkninger af forbuddet i
Bestemmelse E ovenfor, jf. afsnit 4.4.3.
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593

Desuden har bestemmelsen også en begrænsende effekt for
luftfartsselskaber, som ankommer til CPH Go. Disse selskaber kan ikke benytte
ULD loading i den pågældende afgangslufthavn. Ligesom bestemmelsen
begrænser selskabernes mulighed for at benytte lufthavne, som anvender
ULD loading til aflæsning af bagage. Således må det være muligt for et
luftfartsselskab at kunne tilrettelægge lastningen og losningen af bagagen, så
den foregår på samme måde ved afgang og ankomst. Det kan med andre ord
ikke accepteres i praksis, at et fly bliver lastet ved hjælp af ULD loading ét
sted, men at det ikke er muligt at få ULD containeren losset igen på grund
CPH’s restriktive forbud. Forbuddet i Bestemmelse H begrænser således også
luftfartsselskabets forretningsgang i andre lufthavne, som der flyves til og fra,
i tilknytning til CPH Go.

594

Bestemmelse H forhindrer således luftfartsselskaber, som benytter ULD
loading adgang til at benytte CPH Go. Det vurderes på baggrund af
ovenstående, at bestemmelsen er diskriminerende. Der lægges vægt på, at
luftfartsselskaber, som benytter ULD loading – særlig selskaber med
transferpassagerer – forhindres adgang til at benytte CPH Go, selvom de flyver
på de samme ruter, som selskaber, der ikke er forhindret i at benytte CPH Go.

595

Endvidere er bestemmelsen diskriminerende over for selskaber, som benytter
ULD loading på ruter i tilknytning til Københavns lufthavn.

596

På baggrund af ovenstående vurderes det, at Bestemmelse H – forbuddet
mod ULD loading i CPH Go ‐ er egnet til at påvirke konkurrencen mellem
luftfartsselskaberne.

597

Det skal herefter undersøges, om Bestemmelse H konkret er egnet til at
påvirke en væsentlig andel af de luftfartsselskaber, som beflyver Københavns
lufthavn – eller om Bestemmelse H kun påvirker en ikke‐ubetydelig del af
luftfartsselskaberne i Københavns lufthavn. 174 Hvis Bestemmelse H kun er
egnet til at påvirke en ubetydelig del af de luftfartsselskaber, som beflyver
Københavns lufthavn, er Bestemmelse H allerede af den grund ikke egnet til at
påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaberne, og adfærden vil derfor
ikke være i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i
konkurrencereglerne.

598

Som det var tilfældet med Bestemmelse E, så forhindrer Bestemmelse H
luftfartsselskaber, som flyver med transferpassagerer fra at benytte CPH Go.
Kun en mindre del af flyvningerne består udelukkende af point‐to‐point
passagerer (dvs. scenario A og D).

174

Jf. fx Microsoft t‐201/04 og TV2‐dommen fra Højesteret.
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Delkonklusion – egnet til at påvirke konkurrencen
599

Det følger heraf, at Bestemmelse H – ligesom Bestemmelse E – er egnet til at
påvirke konkurrencen blandt luftfartsselskaber i et meget væsentligt omfang.
Delkonklusion – diskrimination

600

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at Bestemmelse H vedrører
ydelser af samme værdi. Der er således i nærværende sag tale om, at begge
typer luftfartsselskaber – selskaber med rene point‐to‐point flyvninger (som
typisk ikke anvender ULD loading) og selskaber med flyvninger med en eller
flere transfer passagerer (som typisk anvender ULD loading) – modtager de
samme ydelser i CPH Go. Det konkluderes endvidere, at Bestemmelse H er
egnet til at påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaber i et væsentligt
omfang. Det konkluderes således sammenfattende, at Bestemmelse H er
diskriminerende.
4.4.4.4

Objektive begrundelser

601

ULD loading er et effektivt system til at håndtere bagage. CPH tillader dog ikke
ULD loading i CPH Go i modsætning til resten af lufthavnen. Det skyldes at
luftfartsselskaber, der benytter CPH Go kun kan benytte BF2‐anlægget. Ifølge
CPH kan dette anlæg ikke benyttes sammen med ULD loading.

602

Vurderingen af, hvorvidt Bestemmelse H i Terms of use er objektivt
begrundet, kan foretages i forhold til bestemmelsen isoleret set, såvel som
bestemmelsen set i sammenhæng med øvrige bestemmelser i Terms of use.
Sammenhæng med de øvrige bestemmelser

603

Bestemmelse H om ULD loading bør analyseres i sammenhæng med de øvrige
bestemmelser i Terms of use for CPH Go. Bestemmelse H, hvorefter ULD
loading ikke er tilladt for kunder i CPH Go, fremstår i den forbindelse som
naturligt sammenhørende med CPH’s underliggende vilkår om, at kunder i
CPH Go kun må anvende bagagesorteringsanlæg BF2.

604

Bortfalder CPH’s underliggende vilkår om, at kunder i CPH Go kun må benytte
BF2, så bortfalder også begrundelsen for ikke at tillade ULD loading. Det
skyldes, at det kun er i forbindelse med benyttelsen af BF2, at ULD loading
angiveligt er problematisk og fordyrende. Lufthavnens andet
bagagesorteringsanlæg BF3 kan omvendt godt rumme ULD loading, og
benyttes på nuværende tidspunkt til ULD loading.
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605

Som det fremgår ovenfor i afsnittet om bagagesorteringsanlæg, jf.
Bestemmelse E afsnit 4.4.3.4.2, findes det ikke objektivt begrundet, at kunder
i CPH Go kun må anvende BF2.

606

Det skyldes, at det i praksis er muligt for kunder i CPH Go (og ikke er
forbundet med yderligere omkostninger for CPH), at sortere transferbagage
og benytte ULD loading på BF3, idet BF2 og BF3 er forbundet via et ensrettet
transportbånd. Forbindelsen bruges allerede i dag til at sortere bagage på
bagageanlæg BF3, som er checket ind i Terminal 2.

607

Det følger heraf, at idet CPH’s underliggende vilkår om, at kunder i CPH Go
kun må benytte BF2 skal anses for diskriminerende, da er også forbuddet mod
ULD loading i Bestemmelse H diskriminerende.
Bestemmelse H isoleret bedømt

608

CPH har anført som objektiv økonomisk begrundelse for forbuddet mod ULD
loading, at:
(i) det vil kræve omfattende investeringer på [x] millioner kr. i
bagageanlægget BF2 for at kunne tillade ULD loading i BF2 og dermed i CPH
Go, og at
(ii) det vil kræve investeringer for ground handlerne på ca. [x] millioner kr. for
at kunne håndtere ULD loading i CPH Go.
Et forbud mod ULD loading medfører således ifølge CPH en besparelse for CPH
og ground handlerne, idet der ikke skal foretages investeringer, som følge af
operationen i CPH Go.
Ad (i) CPH’s investeringer i bagagesorteringsanlægget, så det kan håndtere ULD
loading

609

CPH har anført, at det vil kræve en samlet investering på [x] millioner kr. at
ombygge BF2. 175

610

CPH har anført 176 , at såfremt det skulle være muligt at håndtere ULD loading i
BF2, vil det kræve store investeringer for CPH og for ground handlerne. Et
overordnet estimat på ombygning af BF2 lyder på [x] millioner kr.

611

Det vurderes på baggrund af CPH’s oplysninger, at det vil være betydeligt
fordyrende/indebære væsentlige omkostninger for CPH at udvide BF2,

175
176

Jf. CPH brev af 10. marts 2011 til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen.
Jf. CPH’s breve til styrelsen af 29. november 2010 og 10. marts 2011.
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således at der gives plads til ULD loading. Det må heroverfor indvendes, at
dette forudsætter at bagagesortering i CPH Go begrænses til BF2‐anlægget.
612

Det bemærkes, at denne omkostning forudsætter, at bagagesortering i CPH
Go begrænses til BF2‐anlægget. Hvis det ikke er tilfældet, vil det ikke være
nødvendigt for CPH at afholde denne omkostning. CPH’s vilkår om, at kunder i
CPH Go kun må benytte BF2 kan således siges at medføre en kunstig
begræsnning af kapaciteten, idet dette vilkår medfører et øget behov for
investeringer.
Ad (ii) Groundhandlernes investeringer forbundet med at håndtere ULD loading

613

For så vidt angår ground handlerne anfører CPH, at investeringerne i
frontlæssere og ULD vogne vil udgøre ca. [x] millioner kr., hvilket vil svare til
en ekstra omkostning på ca. [x] kr. pr. passager. 177

614

Styrelsen bemærker, at denne merudgift påhviler ground handleren, og derfor
ikke udgør en omkostning for CPH. Bestemmelse H dækker således i denne
henseende ikke over en reel omkostningsbesparelse for CPH.

615

Det bemærkes endvidere, at merudgiften er betydeligt lavere end den
samlede besparelse på 20 kr. pr. passager for at benytte CPH Go. Det
forekommer mere nærliggende at lade brugerne/luftfartsselskaberne selv
vurdere, om de ville afholde merudgiften ved at benytte ULD loading, frem for
at CPH på forhånd afskærer dem muligheden herfor i kraft af Bestemmelse H i
Terms of use.

616

På baggrund heraf, vil Bestemmelse H – isoleret set – være relateret til
omkostningsbesparelser for CPH og derfor – isoleret set – ikke være udtryk for
ulovlig diskrimination.

617

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen vurderer imidlertid samlet set, at
Bestemmelse H skal ses i sammenhæng med de øvrige bestemmelser,
hvorefter Bestemmelse H ikke er objektivt begrundet, da de omkostninger
som ville være forbundet med at tilpasse BF2 til ULD loading, kan undgås ved
ikke at begrænse CPH Go til BF2, men også lade CPH Go benytte BF3. Dette er
en facilitet, som allerede findes og benyttes i dag, og således ikke vil kræve
investeringer fra CPH’s side.

618

Endelig har CPH i deres høringssvar til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen af
13. november 2011 anført, som endnu en objektiv begrundelse for forbuddet,
at det vil medføre en øget omkostning for CPH, såfremt der skal leveres

177

CPH’s estimat inkluderer udover highloadere og ULD vogne også trapper til type A og B fly.

129

security og safety ydelser i relation til ULD loading, idet bagagetransportvogne
og passagerer befinder sig på standpladsen samtidigt.
619

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen skal heroverfor anføre, at en eventuel
meromkostning ikke påhviler CPH. For det første, betaler luftfartsselskaberne
for security‐ydelsen via en separat lufthavnsafgift. For det andet, er det ikke
over for styrelsen blevet dokumenteret, at der skulle forekomme en
meromkostning for CPH, som følge af at der kører én type bagagetransport ud
til flyet frem for en anden. Desuden håndteres både transport af ULD bagage
og normal stykvis bagage i den øvrige del af lufthavnen, uden at der sondres
mellem disse typer af bagagetransport. I forhold til sikkerheden for de
passagerer, som skal gå fra CPH Go‐bygningen og ud til flyet (eller retur),
forestås dette, så vidt Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen er informeret, af
luftfartsselskabet selv. Passagerer guides således sikkert mellem
terminalbygning og fly af luftfartsselskabets personale og ikke af CPH’s
personale.
4.4.4.5

620

Det vurderes på baggrund af den ovenstående gennemgang, at Bestemmelse
H, der forhindrer ULD loading, set i sammenhæng med betingelsen om at
selskaber i CPH Go kun må benytte BF2‐anlægget, udgør ulovlig
diskrimination. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at:
•

der er tale om ulige vilkår for ydelser af samme værdi,

•

Bestemmelse H er diskriminerende over for luftfartsselskaber, som benytter
ULD loading, hvilket særligt vedrører luftfartsselskaber, som befordrer en
eller flere transfer passagerer på deres flyvninger,

•

disse luftfartsselskaber udelukkes fra at benytte CPH Go og stilles derved
ringere i konkurrencen med andre luftfartsselskaber, som godt kan benytte
CPH Go

•

der set i sammenhæng med de øvrige bestemmelser i Terms of use,
herunder betingelsen om at kun BF2 må benyttes, ikke findes en objektiv
begrundelse, som berettiger den diskriminerende adfærd.

4.4.5

621

Delkonklusion vedrørende Bestemmelse H

Bestemmelse I

Terms of use Bestemmelse I lyder som følger: ”Only aircraft within the ICAO
group C may have access to the CPH Go pier.” 178

178

Dette er Bestemmelse H’s fulde ordlyd.
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622

Bestemmelse I i Terms of use er et vilkår, som medfører at nogle
luftfartsselskaber, i modsætning til andre, ikke kan få adgang til CPH Go‐
ydelsen. Således kan luftfartsselskaber ikke benytte CPH Go til flyvninger, hvor
der anvendes andre fly end ICAO type C fly.

623

I praksis er bestemte luftfartsselskaber dermed udelukket fra at bruge CPH
Go, men er på grund af CPH’s monopollignende status nødt til at bruge CPH’s
øvrige dyrere ydelser.

624

I det følgende vurderes det, om bestemmelsen vedrører ydelser af samme
værdi og er egnet til at påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaberne.
Efterfølgende redegøres for, om en eventuelt diskrimination kan legitimeres
på grund af en objektiv økonomisk begrundelse, idet der tages stilling til CPH’s
fremlagte argumenter om, at bestemmelsen er relateret til
omkostningsbesparelser.
4.4.5.1

Den praktiske betydning af Bestemmelse I

625

I det følgende redegøres nærmere for, hvilke flyvninger, der som følge af
Bestemmelse I er udelukket fra at bruge CPH Go, samt konkurrencevirkningen
af denne bestemmelse.

626

Fly er kategoriseret i henholdsvis A, B, C, D, E og F typer i henhold til ICAO’s
Annex 14 i “the Convention on International Civil Aviation (Volume 1:
Aerodromes)”. 179 Annex 14 vedlægges som bilag 13. Flykategorien er én ud af
to mulige kategoriseringsmåder. Kategorien er typisk defineret af flyets
vingespænd, dvs. afstanden mellem hver vingespids. Der er ingen definition af
passagerkapacitet. En bestemt type fly, kan således ikke tages til indtægt for
et vist minimum af sædekapacitet. Type C defineres som fly med et
vingespænd på mellem 24 – 36 meter.

627

Figur 10 nedenfor viser hvilke typer af fly et selektivt udsnit af
luftfartsselskaber, som opererer i Københavns lufthavn, har i deres flåde.
Figur 10: Flyflåder inddelt efter ICAO‐flytype
ICAO type
A-B
C
D

Easyjet
SAS Danmark Cimber Norwegian KLM (total)
(2011) (2011)
(2009/10)
Vingespænd (total) (2007) (2011)
> 24 m.
4
13
24 -36 m.
137
38
13
57
121
36 - 52 m.
73

179

ICAO ‐ International Civil Aviation Organization er en organisation under FN, som arbejder med at skabe
ensartede standarder for lovgivningen omkring civil luftfart i de ca. 185 medlemslande. ICAO udarbejder
documents og annexes (dokumenter og annekser), der tilsammen udgør en "standard‐skabelon" for
hvordan man bør indrette et lands luftfartslovgivning.
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E
F
I alt

52 - 65 m.
65 -80 m.

4
137

42

26

57
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I Figur 10 angiver årstallet de senest tilgængelige oplysninger om et selskabs
flyflåde. Det bemærkes, at der for alle selskaber undtagen SAS er tale om den
totale flåde, således at ikke alle fly anvendes i Københavns lufthavn. Figur 10
illustrerer ikke desto mindre, at luftfartsselskaber typisk har flere forskellige
flytyper i deres flåde, som de kan vælge imellem for at optimere
kapacitetsudnyttelsen på en flyvning.

629

Bestemmelse I dækker over, at kun visse mindre flytyper må benyttes i CPH
Go og skyldes ifølge CPH, at netop denne størrelse fly sikrer den bedste
udnyttelsesgrad af de 6 standpladser, der er tilknyttet CPH Go.

630

CPH har i øvrigt anført, at kravet om en bestemt flytype understøtter den
korte og mere effektive turn‐around tid, jf. nedenfor under objektive
begrundelser.

631

Bestemmelsen medfører, at luftfartsselskaber, som anvender andre flytyper
end ICAO type C, ikke kan anvende CPH Go. I øvrigt forhindres selskaberne i at
kunne tilpasse udbuddet af flysæder til efterspørgslen på ruten i tilfælde, hvor
selskabet kan vælge mellem forskellige flytyper. Luftfartsselskabet kan således
ikke vælge at benytte et større eller mindre fly afhængig af, hvor mange
passagerer det har på ruten.

632

I praksis foretager luftfartsselskaber betydelige investeringer i deres flåde af
fly. Der er tale om en langsigtet investering, som er helt central for selskabets
forretning. Derfor er det vigtigt, at flåden indeholder forskellige flytyper, så
den konkrete efterspørgsel kan matches med udbuddet af sæder og driften
således optimeres, så selskabet anvender fly på en rute, der hverken er for
stort eller for småt. I forlængelse heraf er det vigtigt, at et luftfartsselskab selv
kan tilrettelægge hvilket fly, der bruges på en bestemt rute, alt efter hvor
mange billetter, der afsættes.

633

I resten af Københavns udenrigslufthavn er der ikke indført restriktioner af
hvilken type fly, et selskab må benytte. CPH har anført i deres høringssvar af
13. november 2011, at indenrigsfly i Terminal 1 er begrænset til ICAO type A,
B eller C. Indenrigstrafik er imidlertid ikke tilladt i CPH Go, jf. Terms of use
Bestemmelse J,, 180 hvorfor sammenligning med denne terminal ikke
forekommer relevant. Hvis der, på trods heraf, sammenlignes med
180

Terms of use Bestemmelse J note 3 lyder som følger:

No domestic flights shall be operated from the CPH Go

pier.
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198

restriktionen i Terminal 1, er den ikke lige så begrænsende som restriktionen
til type C fly, der gælder for CPH Go. Forbuddet mod andre fly end type C i
Bestemmelse I er således særegen for CPH Go. Overordnet set kan alle
flytyper lande i Københavns (udenrigs‐)lufthavn, og standpladser tildeles efter,
hvor der konkret er plads, herunder også henset til hvilke fly, der holder på
pladserne ved siden af. Dog således at der er plads til alle fly, uanset
størrelse. 181
634

Ifølge CPH er flytypen valgt ud fra den bedst mulige udnyttelsesgrad af CPH
Go. ICAO type C fly er således ifølge CPH de mest omkostningseffektive for
CPH, når henses til antallet af passagerer, størrelsen af CPH Go faciliteten, det
afsatte areal i check‐in området og betingelsen om maksimal turnaround tid
på 30 minutter. Dette forudsætter dog at kapaciteten i CPH Go er fuldt
udnyttet.

635

På nuværende tidspunkt, er kapaciteten på standpladserne ved CPH Go
imidlertid ikke fuldt udnyttet, og der står ubenyttede standpladser til rådighed
i løbet af dagen i CPH Go. Således udnyttes kun ca. [x] pct. af kapaciteten i
CPH Go.

636

Det følger heraf, at hvis større såvel som mindre fly fik adgang til CPH Go, så
ville det give mulighed for at få flere passagerer gennem CPH Go pr. dag, og
dermed sikre en bedre udnyttelse af den kapacitet, som er ledig i dag.
4.4.5.2

Luftfartsselskaber vil modtage den samme ydelse i CPH Go uanset
hvilken flytype de anvender

637

I det følgende vurderes det, om CPH ved at forbeholde CPH Go for
luftfartsselskaber, som benytter ICAO type C fly, det vil sige fly, som er større
eller mindre end type C, der har et vingespænd på 24 – 36 meter, anvender
ulige vilkår for ydelser af samme værdi.

638

Såfremt de ydelser, som luftfartsselskaber med type C fly får leveret i CPH Go
og de ydelser, som luftfartsselskaber med andre fly end type C fly i givet fald
vil få leveret i CPH Go, er tilstrækkeligt sammenlignelige, vil der være tale om
”ulige vilkår for ydelser af samme værdi”.

639

Denne undersøgelse vil tage udgangspunkt i de ydelser, som leveres af CPH i
relation til luftfartsselskabers og passagerers benyttelse af CPH Go.

640

I denne sammenhæng er de relevante ydelser, som leveres af CPH i CPH Go de
seks standpladser, som hører til CPH Go‐delterminalen.
181

Det største kommercielle fly Airbus 380 kan dog ikke lande i Københavns lufthavn med passagerer.
Dette skyldes, at start‐ og landingsbanen er for kort, men det er også kun meget få selskaber, som
anvender dette fly, og kun på få ruter, som ikke involverer København.
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641

For så vidt angår flytyper er det irrelevant, hvilken type passager
luftfartsselskabet befordrer på flyvningerne. Restriktionen i Bestemmelse I
angår alene flyets størrelse. Det skal således vurderes om luftfartsselskaber
efterspørger/modtager de samme ydelser af CPH, uanset hvilken flytype de
anvender til operationer i CPH Go.

642

Alle luftfartsselskaber efterspørger den samme ydelse af CPH i CPH Go uanset
flyets størrelse (flytype). Flyet skal bruge en standplads inde ved CPH Go‐
delterminalen. Endvidere skal denne standplads være ledig når flyet
ankommer, således at kravet om den hurtige turn‐around kan efterleves. Der
skal naturligvis være fysisk plads til at det pågældende fly kan holde på
standpladsen. Da der er tale om, at pladsen alene er markeret ved opmalede
striber på asfalten foran CPH Go‐bygningen, er der, så længe der ikke holder
andre fly i vejen/ved siden af, ikke noget fysisk til hinder for at fly af andre
størrelser end den opmalede størrelse på asfalten kan benytte standpladsen.
Her tænkes særligt på fly med et bredere vingespænd. Fly med et smallere
vingespænd vil der altid være plads til inden for de opmalede streger.

643

Der er således, for så vidt angår den ydelse, som leveres af CPH i CPH Go ikke
nogen forskel på om luftfartsselskaber benytter type C fly eller andre typer af
fly i deres operationer i CPH Go.

644

For så vidt angår de øvrige ydelser, som efterspørges på standpladsen;
brændstofspåfyldning, de‐icing, klargøring (rengøring), lastning og losning af
bagage samt at køre trapper hen til flyets døre i forbindelse med
passagerernes ombordstigning, bemærkes det at disse ydelser leveres af
ground handling selskaberne, ‐ ikke af CPH. Alle luftfartsselskaber
efterspørger de samme ydelser fra ground handleren uanset flyets størrelse
(flytype), men da ydelserne som sagt ikke leveres af CPH, er det ikke relevant
for nærværende analyse at inddrage disse ydelser.
Delkonklusion – ulige vilkår for ydelser af samme værdi

645

På baggrund af ovenstående vurderes det, at luftfartsselskaber, der anvender
type C fly og luftfartsselskaber der anvender flytyper med et andet
vingespænd, efterspørger/modtager den samme ydelse af CPH i CPH Go.
Således udgør Bestemmelse I i Terms of use om, at adgang til CPH Go kun
tildeles en bestemt kundegruppe, nemlig luftfartsselskaber med fly, der
hverken er større eller mindre end type C (vingespænd på 24 – 36 meter), et
ulige vilkår for ydelser af samme værdi.

646

Det skal herefter undersøges, om Bestemmelse I konkret er egnet til at
påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaberne.
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4.4.5.3

Egnethed til at påvirke konkurrencen blandt luftfartsselskaber

647

Det skal i det følgende undersøges om, Bestemmelse I i Terms of use er egnet
til at påvirke konkurrencen blandt CPH’s kunder, dvs. luftfartsselskaberne,
som udbyder rejser til og fra Københavns lufthavn, herunder CPH Go.

648

CPH har i virksomhedens Terms of use fastsat en række kumulative kriterier,
som skal være opfyldt for at et luftfartsselskab har adgang til benytte CPH Go.
Operationer fra CPH Go vil medføre en række fordele i form af en hurtigere
turn‐around tid samt en rabat på 20 kr. pr. passager i passagerafgift. CPH’s
Terms of use gælder som udgangspunkt lige for alle luftfartsselskaber, men i
praksis har Terms of use ikke den samme effekt for luftfartsselskaberne.

649

Luftfartsselskaber, som på grund af forbuddet mod andre fly end type C, ikke
kan benytte CPH Go, er henvist til at benytte de ældre og dyrere faciliteter i
lufthavnen, selvom de flyver på de samme ruter, som luftfartsselskaber, der
benytter CPH Go, flyver på.

650

Som redegjort for tidligere, jf. Bestemmelse E og H, er det Konkurrence‐ og
Forbrugerstyrelsens vurdering, at besparelsen på 20 kr. i CPH Go, samt de
øvrige fordele ved den mere effektive operation i CPH Go udgør et væsentligt
konkurrenceparameter for de luftfartsselskaber, der flyver fra Københavns
lufthavn. Således stilles et luftfartsselskab, som opfylder Terms of use for CPH
Go og derved får rabat på passagerafgiften, bedre i konkurrencen med øvrige
luftfartsselskaber, idet selskabet har færre omkostninger forbundet med at
udbyde rejser fra Københavns lufthavn, hvilket er et væsentligt
konkurrenceparameter, der bl.a. medfører at selskabet kan sænke prisen for
rejser og således tiltrække flere passagerer. 182

651

På baggrund af ovenstående vurderes det, at Bestemmelse I – forbuddet mod
at anvende andre fly end type C‐fly i CPH Go ‐ er egnet til at påvirke
konkurrencen mellem luftfartsselskaberne.

652

Det skal herefter undersøges, om Bestemmelse I konkret er egnet til at
påvirke en væsentlig andel af de luftfartsselskaber, som beflyver Københavns
lufthavn – eller om Bestemmelse I kun påvirker en ikke‐ubetydelig del af
luftfartsselskaberne i Københavns lufthavn. 183 Hvis Bestemmelse I kun er
egnet til at påvirke en ubetydelig del af de luftfartsselskaber, som beflyver
Københavns lufthavn, er Bestemmelse I allerede af den grund ikke egnet til at
påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaberne, og adfærden vil derfor
ikke være i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i
konkurrencereglerne.

182
183

Jf. i denne sammenhæng også markedsbeskrivelsen afsnit 3.4.4.1
Jf. fx Microsoft T‐201/04 og TV2‐dommen fra Højesteret.

135

653

Bestemmelse I forhindrer luftfartsselskaber, som flyver med andre flytyper
end størrelse C i at benytte CPH Go. Kun en mindre del af de
luftfartsselskaber, der på nuværende tidspunkt benytter Københavns
Lufthavn, benytter udelukkende type C fly, jf. figur 10 ovenfor. Bestemmelse I
påvirker således en betydelig del af lufthavnens brugere.
Delkonklusion – egnet til at påvirke konkurrencen

654

Det følger heraf, at Bestemmelse I – ligesom Bestemmelse E og H – er egnet til
at påvirke konkurrencen blandt luftfartsselskaber i et væsentligt omfang.
Delkonklusion ‐diskrimination

655

Det vurderes, at bestemmelsen, der kun tillader ICAO type C fly er
diskriminerende over for luftfartsselskaber, som ikke anvender type C fly,
enten fordi de ikke har denne flytype, eller fordi de ønsker at benytte en
anden flytype afhængigt af efterspørgslen på ruten. Disse luftfartsselskaber
forhindres således adgang til CPH Go og stilles derved ringere i konkurrencen
med selskaber, som opererer på det samme marked (de samme ruter), men
godt kan begrænse sig til at anvende type C fly.
4.4.5.4

656

Objektive begrundelser

Som objektiv begrundelse for at forbyde andre fly end type C‐fly adgang til
CPH Go, har CPH anført følgende økonomiske argumenter.
Handling

657

For det første, har CPH har anført, 184 at fly, der er større end type C ikke vil
kunne håndteres på standpladserne tilhørende CPH Go, som er indrettet til fly
med et maksimalt vingespænd på 36 meter. Denne bredde er valgt af hensyn
til hensigtsmæssig manøvrering på handlingvejene mellem flyene, der er
parkeret ved siden af hinanden.

658

I denne sammenhæng har CPH anført, at der som følge af kun at tillade den
samme flytype, skal anvendes det samme handling‐udstyr hver gang, til alle
fly. Der skal altså ikke flyttes rundt på udstyr afhængigt af hvilken type fly, der
skal betjenes på standpladsen. Dette understøtter en hurtig turnaround‐tid og
en kort periode mellem turnarounds. Herved sikres, ifølge CPH, en mere
effektiv udnyttelse af standpladserne.

659

CPH anfører i øvrigt, at tilladelse af andre flytyper ville nødvendiggøre at
ground handlerne skulle investere i highloadere og trapper til flyene. Såfremt

184

Jf. CPH brev til styrelsen 29. november 2010, side 19f.
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ULD loading også skal tillades for CPH Go, vil dette ifølge CPH betyde en
investering på omkring [x] mio. kr. Ved afskrivning over 7 år vil det svare til
omkring [x] mio. kr. ekstra omkostninger om året for ground handlerne, en
udgift som vil blive væltet over på luftfartsselskaberne, svarende til [x] kr. per
passager.
660

CPH har endvidere anført i deres høringssvar af 13. november 2011, at det vil
kunne kompromittere sikkerheden på handlingvejene mellem flyene, såfremt
der parkeres større fly, end der er afsat plads til. Det vil sige større fly end type
C fly. Ligeledes anfører CPH, at det vil kunne få betydning for sikkerheden,
såfremt der parkeres flere mindre fly, end der er afsat plads til.
Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens bemærkninger

661

Det må heroverfor indvendes, at der i sådanne tilfælde ville være tale om en
meromkostning for ground handlerne og ikke for CPH. På samme måde
medfører bestemmelsen om type C fly, at en eventuel besparelse/ikke‐
investering ville tilkomme ground handlerne og ikke CPH. Således er denne
eventuelle besparelse ikke relateret til CPH Go.

662

Det vurderes, at der ikke kan dokumenteres en egentlig
omkostningsbesparelse for CPH i relation til Bestemmelse I om type C fly i
forhold til hensynet til handling udstyr.
Større eller mindre fly

663

Det vurderes, at det ikke er omkostningseffektivt/optimalt at lade tomme
standpladser stå ubenyttet, så længe kapaciteten i CPH Go ikke er fuldt
udnyttet.

664

En tilladelse af flere flytyper i CPH Go vil optimere udnyttelsen og
rentabiliteten af faciliteten, da det vil betyde flere kunder, og således mere
omsætning for CPH. På denne baggrund, har styrelsen bedt CPH begrunde,
hvorfor andre flytyper ikke kan tillades, så længe kapaciteten i CPH Go ikke er
fuldt udnyttet.

665

Hertil har CPH svaret, at adgang til mindre fly end type C ikke vil kunne
begrundes i saglige og relevante hensyn om, at sikre den bedst mulige
udnyttelse af arealet og faciliteterne i lufthavnen, og dermed sikre
sammenhæng mellem de omkostninger og indtægter, der er forbundet med
driften af CPH Go. CPH har dog ikke fremlagt konkret dokumentation herfor.

666

Adgangen til større fly end type C, vil ifølge CPH ikke være muligt, idet flyene
ikke vil kunne håndteres på standpladserne tilhørende CPH Go, da de er
indrettet til fly med et maksimalt vingespænd på 36 meter. Denne

137

vingebredde er valgt af hensyn til at sikre en hensigtsmæssig manøvrering på
handlingsvejene mellem flyene, jf. ovenfor om hensynet til handling.
667

Heroverfor må det indvendes, at forudsætningen for dette argument ikke er
opfyldt, idet kapaciteten i CPH Go langt fra er udnyttet. Det vurderes således
at der er plads til at andre flytyper benytter standpladserne tilknyttet CPH Go.

668

For så vidt angår større fly, vurderer Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, at
CPH’s argument om sikkerhedshensyn på handlingvejene mellem flyene, at
dette hensyn objektivt begrunder forbuddet mod, at der parkeres større fly på
standpladserne end der er plads til.

669

For så vidt angår mindre fly, vurderer Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, at
der i nærværende sag tages stilling til om Terms of use overordnet set
diskriminerer blandt luftfartsselskaber. Derimod er der ikke tale om, at CPH’s
normale drift vedrørende allokering af standpladser, og den prioritering som
er en integreret del af at fordele standpladserne til ankommende fly,
inddrages i styrelsens vurdering.

670

Styrelsen vurderer, at sikkerhedshensyn på handlingsvejene mellem flyene,
såfremt der parkeres flere mindre fly, end der er afsat plads til, som anført af
CPH er et irrelevant argument. Det er således styrelsens vurdering, at der i
tilfælde af manglende kapacitetsudnyttelse i CPH Go, maksimalt er plads til
seks fly, men at det ikke kan begrundes objektivt, at disse fly ikke må være
mindre end type C fly. Således vurderer styrelsen, at det er højst usandsynligt
at sikkerheden på handlingvejene, som anført af CPH, kan blive
kompromitteret af, at der bliver bedre plads mellem parkerede fly i CPH Go.
MP2

671

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har undersøgt om der findes andre
lignende ordninger med betingelser for anvendelse af/adgang til en
lavpristerminal eller delterminal i europæiske lufthavne. CPH har i denne
forbindelse henvist til Amsterdam Schiphol, Bruxelles og den kommende
Berlin lufthavn, men disse lufthavne har ikke et sæt Terms of use.

672

Den eneste anden lufthavn med et sæt Terms of use, som styrelsen har
kendskab til, er Marseille Provence 2 lufthavn, kaldet ”MP2”, i Frankrig. MP2
har seks dedikerede standpladser ligesom CPH Go.
Terms of use for MP2 forbeholder ikke adgangen til MP2 til visse
luftfartsselskaber, men lader som udgangspunkt adgangen være mulig for alle
selskaber, dog vil der i tilfælde af kapacitetsmangel, gives prioritet til de
selskaber, som bedst opfylder Terms of use, således at terminalens kapacitet
hele tiden udnyttes maksimalt.
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673

For så vidt angår flytyper, tillader MP2 ifølge artikel 2.5 i Terms of use, ICAO
Type C fly eller mindre fly. Dette skyldes indretningen og størrelsen af de 6
standpladser, som er tilknyttet MP2.
”2.5. Flytype: Der er fastsat seks flyzoner på jorden omkring mp2‐lufthavnen.
Hver flyzone er forbundet med en boarding‐udgang (se 2.3
Passagerhåndtering).
Grundet deres areal og dimensioneringen af forbindelsesbanerne er det
udelukkende fly af typen C (familie A320, B737 osv.) eller mindre kategorier (se
definitionen af kodebogstavet i bilag 13 til aftalen om international civil
luftfart), der er godkendte til landing i mp2‐lufthavnen.
Afhængigt af de præcise anvendte flytyper vil der blive gennemført en
undersøgelse for at fastsætte flyenes kompatibilitet med hvert af de seks
landingsområder samt eventuelle anvendelsesinstrukser.”

674

MP2 tillader i modsætning til CPH Go også mindre fly på standpladserne.

675

Som anført af CPH, begrundes betingelsen i Terms of use for CPH Go om ikke
at tillade andre flytyper end type C, i hensynet til at sikre den bedst mulige
udnyttelse af arealet og faciliteterne i lufthavnen. Dette forhindrer imidlertid
selskaber, der benytter andre flytyper i at få adgang til CPH Go på trods af, at
der faktisk er plads til dem, idet kapaciteten ikke er fuldt udnyttet.

676

Endvidere har CPH anført sikkerhed på handlingvejene mellem flyene som
begrundelse. Som redegjort for ovenfor vurderer styrelsen, at det er højst
usandsynligt at sikkerhedstilstanden skulle blive forværret af at tillade mindre
fly på standpladserne, dog således at der maksimalt holder seks fly parkeret
ved CPH Go på samme tid.

677

Som redegjort for ovenfor, findes bestemmelsen at være diskriminerende.

678

Ud fra hensynet om at optimere kapacitetsudnyttelsen af CPH Go, som er
blevet særligt fremhævet af CPH, vurderes det, at det er muligt at tillade
mindre fly end ICAO type C på standpladserne, så længe efterspørgslen i CPH
Go ikke overstiger udbuddet.

679

CPH’s argument om, at kun type C fly skal tillades, idet det sikrer den bedst
mulige udnyttelse af arealet og faciliteterne i lufthavnen, findes således ikke
at være en objektiv økonomisk begrundelse, idet forudsætningen om fuld
kapacitetsudnyttelse ikke er til stede.
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680

Endvidere findes hensyn til sikkerhed på handlingvejene ved parkering af fly,
der er mindre end type C, ikke at udgøre en objektiv begrundelse for denne
del af forbuddet.

681

Derimod finder styrelsen, at samme sikkerhedshensyn på handlingvejene for
så vidt parkering af fly, der er større end type C, udgør en objektiv
begrundelse for denne del af forbuddet.
Slotallokering

682

CPH anfører i selskabets høringssvar 185 , at Konkurrence‐
Forbrugerstyrelsen ikke tager hensyn til processen for allokering af slots:

og

”reglerne om slotallokering efterlader ikke muligheden for, at man blot ”på
dagen” afviser et fly, fordi der ikke er plads til at håndtere dette.”
683

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen antager ikke i vurderingen i relation til
Bestemmelse I, at der ”på dagen” allokeres standpladser til fly. Styrelsen
lægger til grund, at de seks standpladser er dedikeret til CPH Go, som det også
er anført af CPH.

684

Fordelingen af standpladser ved CPH Go tilrettelægges pr. sommer‐
henholdsvis vintersæson, og det bør være muligt at vide (i god tid), om
standpladserne ved CPH Go er afsat eller ej. Således ved CPH forud for en
kommende sæson, om et vist antal standpladser ved CPH Go står ubenyttet
hen. I dag vides det således at nogle standpladser i CPH Go er ubenyttet i
næste sæson, idet EasyJet, som det eneste luftfartsselskab, der benytter CPH
Go, ikke har seks fly på jorden hele tiden. Disse ledige standpladser kan
således sælges til andre luftfartsselskaber, som ønsker at benytte CPH Go,
men konkret ikke kan, fordi de benytter type A eller B fly.

685

Herudover bemærker styrelsen, at det ikke er CPH, der har ansvaret for
slotallokering, men derimod Airport Coordination Denmark A/S, jf. Tillæg til
taksstaftale af 2. juli 2010, pkt. 5.1 186 :
”Koordinering af slots for SWIFT forestås af Airport Coordination Denmark
A/S.”
4.4.5.5

686

Delkonklusion vedrørende Bestemmelse I

Det vurderes, at Bestemmelse I (til dels) udgør ulovlig diskrimination, idet de
luftfartsselskaber, som benytter mindre flytyper end type C udelukkes fra at

185
186

Høringssvar af 13. november 2011
Jf. Bilag 3
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benytte CPH Go, uden at dette er relateret til omkostningsbesparelser for CPH
eller sikkerhedsmæssige hensyn i øvrigt.
687

Det er således, som ved de to foregående analyser, tillagt vægt, at:
•

der er tale om ulige vilkår for ydelser af samme værdi,

•

visse luftfartsselskaber på grund af Bestemmelse I udelukkes fra at benytte
CPH Go og derved stilles ringere i konkurrencen med andre
luftfartsselskaber, som kan benytte CPH Go, og at

•

der ikke findes en objektiv begrundelse, som berettiger den diskriminerende
adfærd.

688

For så vidt angår CPH’s argument om, at omkostning i forbindelse med
handling vil blive holdt nede, bemærkes det, at dette ikke har relevans for
omkostninger forbundet med CPH Go, men alene er et anliggende mellem
luftfartsselskaberne og deres ground handling‐selskab, hvorfor det ikke er en
objektivt økonomisk begrundelse for Bestemmelse I.

689

Med hensyn til CPH’s argument om, at Bestemmelse I, sammenholdt med
Bestemmelse H, der ikke tillader ULD loading, understøtter den mindre
turnaround tid på maksimalt 30 minutter, vurderes det, at dette argument er
irrelevant så længe der er betydelig uudnyttet kapacitet i CPH Go. Det
vurderes desuden, at kravet om maksimal turnaround tid på 30 minutter i sig
selv er nok til at sikre den effektive proces i CPH Go. Allerede fordi
luftfartsselskabet har forpligtet sig til at opfylde betingelsen om turnaround
tid, er det underordnet at diktere hvilken flytype og hvilke handlingydelser,
der må anvendes. Det må således være luftfartsselskabets eget ansvar at
opfylde kravet om turnaround tid på maksimalt 30 minutter, og samtidig også
selskabets frihed at bestemme hvilket fly det vil benytte, så længe kravet til
turnaround tiden opfyldes.

690

For så vidt angår CPH’s argument om, at Bestemmelse I sikrer den bedste
mulige udnyttelse af kapaciteten, vurderes det, som anført ovenfor, ikke at
være objektivt økonomisk begrundet, idet kapaciteten rent faktisk ikke
udnyttes fuldt ud, men kun med ca. [x] pct. og bestemmelsen således
forhindrer en bedre kapacitetsudnyttelse ved at afskære selskaber med andre
flytyper adgang til at benytte CPH Go.

691

I denne sammenhæng vurderes det, at mindre fly end type C således også skal
tillades i CPH Go. Det er imidlertid ikke genstand for nærværende sag, at
forholde sig, til hvordan CPH konkret administrerer prioriteringen blandt fly i
tilfælde af kapacitetsmangel i CPH Go.

141

692

For så vidt angår større fly end type C, vurderes det, at der er en objektiv og
saglig begrundelse, at disse fly ikke tillades på CPH Go’s standpladser.

693

Sammenfattende findes Bestemmelse I, som kun tillader ICAO type C fly, at
være diskriminerende og ikke objektivt begrundet, med undtagelse af den del
af bestemmelsen, som ikke tillader flytyper, som er større end ICAO type C.
4.4.6

CPH’s subjektive hensigt med Terms of use

694

Det følger af praksis, at den dominerende virksomheds (subjektive) hensigt
kan tillægges vægt i den objektive vurdering af virksomhedens adfærd. 187 Det
er derfor relevant at undersøge, hvilken hensigt CPH har i at diskriminere
blandt sine kunder i kraft af de omtvistede bestemmelser. CPH har angivet to
konkrete årsager til dette:

695

For det første har CPH angivet, at hensigten med CPH Go er at tiltrække nye
kunder på det hurtigt voksende og succesfulde segment for lavprisrejser med
henblik på at vækste på det område. Dette kommer særligt til udtryk i den
måde CPH har valgt at bygge CPH Go faciliteten på. CPH Go er således særligt
tilpasset disse lavprisselskaber. Det vil i hvert fald ikke for en kortsigtet
betragtning være vækstskabende, hvis det blot er de eksisterende kunder, der
”fylder CPH Go op”, frem for at nye kunder kan benytte CPH Go. Det fremgår
således af CPH’s hjemmeside 188 , at:

696

”CPH Go blev designet og planlagt i samarbejde med lavprisselskaberne og
opfylder med sin indretning disse selskabers særlige operationelle
betingelser.”

697

For det andet har CPH angivet, det ikke er i CPH’s interesse, at selskabets
eksisterende kunder flytter deres aktiviteter over i CPH Go, for der at betale
20 kr. mindre pr. passager i passagerafgift, end de betaler i dag i Terminal 2 og
3. I denne sammenhæng henvises til en udtalelse fra CPH fra 2009 i en anden
af Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens sager, hvor CPH vedrørende
overvejelserne forud for opførelsen af en lavpristerminal anfører:
[x] 189

698

CPH har således længe været opmærksomme på ikke at miste de højere
indtægter fra luftfartsselskaber, som betaler for at anvende Terminal 2 og 3,
ved åbningen af en billigere lavpristerminal.

187

Se bl.a. Irish Sugar C‐497/99 P.
Jf. www.cph.dk
189
CPH’s brev af 4. juni 2009 til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, p.12.
188

142

699

De ovennævnte forhold indikerer, at CPH har en økonomisk interesse i at
diskriminere mellem sine eksisterende og nye kunder i Terms of Use for CPH
Go.

700

CPH har i selskabets høringssvar anført, at ”det er et legitimt og sagligt hensyn
at foretage en forudgående vurdering af de forretningsmæssige muligheder
for udvidelse af lufthavnens terminalfaciliteter.”

701

Heroverfor bemærker styrelsen, at ikke alle kommercielle ‐ og tilsyneladende i
dette perspektiv tilsyneladende saglige – hensyn, er legitime. Således
vurderes det, at ovennævnte bestemmelser i Terms of use, om end de fra
CPH’s side er kommercielt begrundet, ikke er legitime, idet de vurderes at
være diskriminerende og ikke objektivt begrundede.
4.5

KONKLUSION OM MISBRUG

702

Sammenfattende findes CPH ved fastsættelsen af Bestemmelse E, H og I i
Terms of use for CPH Go, samt betingelsen om af kun bagagesorteringsanlæg
BF2 må anvendes, at have misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende
ulige vilkår for ydelser af samme værdi, og herved diskriminere blandt
luftfartsselskaberne, som ønsker at benytte CPH Go i Københavns lufthavn.

703

Diskriminationen består således i, at selvom Terms of use ikke udelukker
navngivne luftfartsselskaber fra at bruge CPH Go, så medfører nogle af
bestemmelserne i Terms of use de facto at der diskrimineres over for visse
luftfartsselskaber, som ikke kan få adgang til at bruge CPH Go faciliteten. Det
drejer sig om:

704

•

Bestemmelse E, kun point‐to‐point bagage er tilladt, herunder
restriktionen af bagage til og fra CPH Go til bagagesorteringsanlæg BF2

•

Bestemmelse H, ULD loading er ikke tilladt

•

Bestemmelse I, Kun ICAO type C fly er tilladt

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens analyser har vist, at disse bestemmelser
udgør ulige vilkår for ydelser af samme værdi. Desuden medfører
bestemmelserne, at luftfartsselskaber, der som følge heraf ikke kan få adgang
til at benytte CPH Go, stilles ringere i konkurrencen med andre
luftfartsselskaber, som godt kan få adgang, idet de ikke opnår de fordele, som
operationer i CPH Go giver, ‐ særligt den hurtige turn‐around tid samt
rabatten på 20 kr. pr. passager. I denne sammenhæng lægges der vægt på, at
omkostningsbesparelsen, som et luftfartsselskab opnår ved operationer i CPH
Go, er et væsentligt parameter i konkurrencen med andre luftfartsselskaber.

143

705

Endvidere har styrelsens analyser vist, at de konkrete bestemmelser er egnet
til at påvirke konkurrencen mellem luftfartsselskaber i et meget væsentligt
omfang.

706

Endelig har styrelsens analyser vist, at disse bestemmelser ikke kan
legitimeres som følge af objektive begrundelser. Således er bestemmelserne
E, H og I uden økonomisk værdi for CPH og derfor ikke relateret til at yde et
omkostningsbesparende
produkt.
Bestemmelserne
findes,
i
overensstemmelse med praksis, 190 at være i strid med det konkurrenceretlige
forbud mod diskrimination over for handelspartnere.

707

Det konkluderes således, at Bestemmelse E ikke medfører en
omkostningsmæssig besparelse for CPH, hverken angående bagageanlægget
eller transfer centret. Det skyldes, at CPH ikke har dokumenteret, at det vil
være mere omkostningsfuldt for CPH, at håndtere transferpassagerer, inklusiv
transferbagage i CPH Go, herunder at restriktionen til BF2‐anlægget ikke
medfører en besparelse og at restriktionen er kunstig i forhold til den øvrige
lufthavns udnyttelse af samme bagageanlæg.

708

Det konkluderes endvidere, at Bestemmelse H sammenholdt med
betingelserne vedrørende bagagesorteringsanlægget og begrænsningen til
type C fly, ikke er relateret til en omkostningsbesparelse for CPH.

709

Det konkluderes endvidere, at Bestemmelse I, som kun tillader ICAO type C fly
ikke er objektivt begrundet, med undtagelse af ikke at tillade flytyper, som er
større end ICAO type C.

710

De pågældende bestemmelser i Terms of use er angiveligt alene opstillet med
henblik på, at reservere CPH Go til nogle luftfartsselskaber på bekostning af
andre luftfartsselskaber. Således har CPH selv angivet, at selskabet har en klar
økonomisk interesse i at tiltrække nye selskaber til CPH Go, uden samtidig at
give de luftfartsselskaber, der i forvejen benytter den resterende og dyrere
del af lufthavnen adgang til den billigere CPH Go.

190

Jf. særligt afgørelsen vedrørende Portugisiske lufthavne af 29/3/2001 C‐163‐99. I øvrigt kan henvises til
Kommissionens beslutning 95/364 af 28/6/95 vedrørende Bruxelles lufthavn, beslutning 98/190 af
14/1/98 vedrørende Frankfurt lufthavn, beslutning 2000/521 af 26/7/00 vedrørende spanske lufthavne,
sag C‐82/01 P Aéroports de Paris, Kommissionens beslutning af 10/2/99 i sag IV/35.767 vedrørende
finske lufthavne.
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5

DIREKTIV 2009/12/EF OM LUFTHAVNSAFGIFTER

5.1.1

Indledning

711

CPH har i deres brev til Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen af 29. november
2010, samt i deres høringssvar af 13. november 2011, redegjort for direktiv
2009/12/EF som sektorspecifik regulering. I den forbindelse har CPH redegjort
for virksomhedens opfattelse af ikke‐diskrimination i lyset af direktivets
sektorspecifikke regulering af luftfartsområdet. Dette er baggrunden for at
beskrive direktivet i denne sag, jf. umiddelbart nedenfor.

712

Europa‐Parlamentet og Rådet har med hjemmel i EUF‐Traktatens artikel 100,
stk. 2 [tidligere 80, stk. 2] udstedt direktiv 2009/12/EF, som omhandler
lufthavnsafgifter. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning den 8. marts
2011. 191

713

Direktivets formål er at fastlægge nogle fælles principper for opkrævning af
lufthavnsafgifter i lufthavne i fællesskabet. 192 Direktivet indeholder blandt
andet rammer for lufthavnsdriftsselskabers mulighed for at tilbyde
differentierede lufthavnsydelser. Overordnet set gives der hjemmel til
sådanne differentierede ydelser i det omfang de udbydes på et ikke‐
diskriminerende grundlag.

714

Direktivet gælder for lufthavne, som er åben for erhvervsmæssig trafik, og
hvor den årlige trafik overstiger 5 mio. passagerbevægelser eller den lufthavn
i hver medlemsstat, der har flest passagerbevægelser. 193 Københavns
lufthavn, Kastrup er således omfattet af direktivets bestemmelser, dels som
en følge af lufthavnens passagerantal og dels fordi det er Danmarks
hovedlufthavn.

715

Det fremgår af direktivets indledende betragtning 18, at direktivet ikke bør
berøre Traktaten, særlig artikel 81‐89 [nu EUF‐Traktaten artikel 101‐109].

716

Direktivets betydning for vurderingen af CPH’s fastsættelse af Terms of use for
CPH Go, behandles i det følgende.
Direktivets betydning for den konkurrenceretlige vurdering

717

I henhold til betragtning 11 og 12 i direktivet bør der være mulighed for at
luftfartsselskaber og lufthavnes driftsselskaber kan klage over
lufthavnsafgifter til en uafhængig tilsynsmyndighed, og at der bør oprettes en
191

Jf. BL 9‐15, Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)
Jf. artikel 1, stk. 1 og betragtning 19
193
Jf. artikel 1, stk. 2
192

145

sådan uafhængig tilsynsmyndighed i hver medlemsstat. En sådan
tilsynsopgave bliver i Danmark varetaget af Trafikstyrelsen (tidligere Statens
Luftfartsvæsen). Den endelige kompetence til at foretage en vurdering af
overholdelse af direktivets bestemmelser, må således antages at ligge hos
Trafikstyrelsen.
718

Det fremgår af direktivets betragtning 18, at direktivet ikke bør berøre
traktaten, særlig artikel 81‐89 (nu EUF‐Traktatens artikel 101‐109). Dette
følger ligeledes af der EU‐retlige retskildehierarki, hvorefter en EU‐retsakt kun
er gyldig, hvis den er vedtaget i overensstemmelse med de grundlæggende
traktater. De konkurrenceretlige regler begrænses således ikke af direktivets
bestemmelser.
CPH

719

CPH anfører, at direktiv 2009/12/EF pålægger medlemsstaterne at gøre det
muligt for lufthavnsdriftsselskaber at tilbyde terminaler eller terminaldele i
lufthavnen til særlige formål. CPH anfører desuden, at direktivets artikel 3 om
ikke‐diskrimination ikke er en hindring for en graduering/differentiering af
lufthavnsafgifterne, hvilket ifølge CPH skyldes, at lovgiver ved udformningen
af direktivets bestemmelser har taget højde for forholdets natur omkring
eksempelvis en lavpristerminal.

720

CPH anfører også, at direktivets hjemmel til at tilbyde differentierede ydelser
indebærer et behov for en klassificering eller en opdeling. Direktivet giver
adgang til at opstille kriterier for brugen af de differentierede ydelser, og der
vil derfor uundgåeligt opstå situationer, hvor ét luftfartsselskab opfylder disse
kriterier og et andet ikke opfylder de pågældende kriterier, og dermed ikke
kan gøre brug af disse udbudte ydelser. At en terminal eller en terminaldel,
etableret i overensstemmelse med artikel 10, er interessant for nogle
luftfartsselskaber men ikke for andre, vil dermed ikke i sig selv føre til, at der
er tale om diskrimination.

721

For så vidt angår Kommissionens forslag til direktivet anfører CPH, at
Kommissionen ikke ved begrebet ikke‐diskrimination udelukker, at der
konkret kan eksistere forskelle i behandlingen af eksempelvis
luftfartsselskaber. Der sættes således ikke lighedstegn mellem forskelle i
behandlingen af luftfartsselskaber og diskrimination. CPH anfører endvidere,
at Kommissionens omtale af mulighederne for at yde differentierede
tjenesteydelser, er i tråd med artikel 10 i direktivets endelige version, hvor
det fremhæves at alle luftfartsselskaber skal have adgang til at gøre brug af
sådanne differentierede tjenesteydelser. CPH ser således dette som en
fremhævning af det ønskelige i, at der fra lufthavnsorganernes side udbydes
sådanne differentierede ydelser.

146

722

CPH konkluderer således, at der med direktivets bestemmelse om ikke‐
diskrimination ikke menes, at alle luftfartsselskaber har krav på at opnå
adgang til at gøre brug af en særlig terminal, som en differentieret
lufthavnsydelse. CPH konkluderer, at der som anført i artikel 3 skal fokuseres
på, at kriterierne for adgang til CPH Go er relevante, objektive og
gennemskuelige. CPH anfører således, at generelle krav om ikke‐
diskrimination i denne sammenhæng skal forstås som krav om, at der ud over
hvad der følger af situationen omkring etableringen af en lavprisfacilitet, ikke
må opstilles adgangsbetingelser, der medfører en forskelsbehandling af
lufthavnens brugere.
Direktiv 2009/12EF: Ret til at tilbyde differentierede ydelser

723

Af betragtning 15 og artikel 10 i direktivet fremgår, at det skal være muligt for
en lufthavn at tilbyde differentierede ydelser, hvor den kvalitet og service, der
leveres varierer, ”med det formål at tilbyde skræddersyede tjenesteydelser,
terminaler eller terminaldele til særlige formål.” Endvidere følger det af
direktivets artikel 10, ”at lufthavnsafgiftsniveauet kan differentieres på
grundlag af kvaliteten og omfanget af sådanne ydelser, samt omkostningerne
ved dem eller enhver anden objektiv og gennemskuelig begrundelse.” I artikel
10 tages der i den sammenhæng forbehold for direktivets artikel 3 om ikke‐
diskrimination, som ligeledes skal overholdes.
Direktiv 2009/12EF: Ikke‐diskrimination

724

Af Kommissionens forslag til direktivet fremgår det, at afgiftssystemer ikke bør
medføre en forskelsbehandling af luftfartsselskaber og passagerer. Det
fremgår herefter, at forskelle i behandlingen kun bør forekomme som følge af
forskelle i de faktiske omkostninger ved infrastrukturen og de ydelser, der
leveres. 194

725

Forslagets bestemmelse om ikke‐diskrimination i artikel 3, hvoraf det fremgår,
at lufthavnsafgifter ikke må medføre forskelsbehandling af luftfartsselskaber
og passagerer, er videreført uændret i direktivet. Der er dog tilføjet følgende
til bestemmelsen:
”Dette udgør ikke nogen hindring for, at lufthavnsafgifterne kan gradueres i
almenhedens og samfundets interesse, herunder af miljøhensyn. Kriterierne
for en sådan graduering skal være relevante, objektive og gennemskuelige.”

726

Det er således tilføjet, at forbuddet mod diskrimination ikke er til hinder for
differentierede lufthavnsafgifter. Tilføjelserne har desuden baggrund i

194

KOM(2006)820 endelig, p. 5

147

Europa‐Parlamentets høringssvar af henholdsvis 21. november 2007 og 15.
januar 2008 ved forslaget til direktivets behandling i Parlamentet 195
727

Det fremgår endvidere af direktivets artikel 10 (2) vedrørende differentierede
tjenesteydelser, at kriterierne for anvendelse af et produkt ikke må være
diskriminerende:
”Hvis der er flere lufthavnsbrugere, der ønsker adgang til de skræddersyede
tjenesteydelser og /eller en særlig terminal eller delterminal, end der er
kapacitet til, gives der adgang på grundlag af relevante, objektive,
gennemskuelige og ikke‐diskriminerende kriterier.”(egen understregning).

728

I the Annual analyses of the European air transport market 2008, fremhæves
det i øvrigt angående de principper, som ligger til grund for direktivet, at:
”Difference in treatment should be related to the actual cost of the facilities
and services provided”. 196

729

Det fremgår heraf, at en lovlig forskelsbehandling skal være relateret til de
faktiske omkostninger forbundet med de faciliteter og den service, som stilles
til rådighed.

730

Endelig henvises der i direktivets betragtning 9 og 10 til ICAO‐Rådet og dets
principper for lufthavnsafgifter, som også omfatter principper om at
lufthavnsafgifter bør være omkostningsrelateret og ikke‐diskriminerende. 197

731

Således må en differentieret lufthavnstjenesteydelse eller afgift ikke medføre
en diskriminerende forskelsbehandling af luftfartsselskaber. Det indebærer, at
en differentiering skal være foretaget efter kriterier, som er relevante,
objektive, gennemskuelige og ikke‐diskriminerende. Det vurderes ligeledes at
indebære, at differentieringen skal kunne relateres til faktiske
omkostningsbesparelser i forbindelse med de faciliteter og serviceydelser, der
tilbydes.
5.1.2

732

Konklusion

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at den sektorspecifikke regulerings
anvendelse af begrebet ikke‐diskrimination betyder, at direktivets
bestemmelse om ikke‐diskrimination ikke er til hinder for en differentiering af

195

COD 2007/0013
Annual analyses of the European air transport market, Annual Report 2008, p. 167‐168
197
Direktiv 2009/12/EF og ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services, eighth
edition, second chapter.
196

148

lufthavnstjenesteydelser og afgifter, såfremt differentieringen er relevant,
objektiv, gennemskuelig og relateret til faktiske omkostninger.
733

Dette er i overensstemmelse med konkurrenceretlige regler og betragtninger,
herunder særligt, at udbud af differentierede ydelser anses som
konkurrencefremmende. Det fremgår endvidere specifikt af direktivet, at de
konkurrenceretlige regler ikke begrænses af direktivets bestemmelser. I det
omfang en dominerende virksomhed foretager produktdifferentiering, må
virksomheden således ikke i den forbindelse misbruge sin dominerende
stilling ved at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for
handelspartnere. Selve adgangen til ydelserne skal således være lige. Dette er
imidlertid ikke en hindring i adgangen til at produktdifferentiere.

734

Det vurderes sammenfattende, at direktiv 2009/12/EF ikke indeholder særlige
sektorspecifikke forhold, som ændrer den konkurrenceretlige vurdering af
pågældende sag.

735

Det vil sige, at der ikke er noget til hinder for at CPH opfører en delterminal
som CPH Go, idet der herved tilbydes et anderledes produkt end det som CPH
tilbyder i den øvrige del af lufthavnen, Terminal 2 og 3. CPH Go adskiller sig
således fra den øvrige del af lufthavnen, ved at være et billigere såkaldt
lavpris‐produkt, hvilket kommer til udtryk i den særlige tilbygning (finger F),
der udgør afgang/vente‐ og ankomstområdet for CPH Go, samt de seks
tilhørende standpladser.

736

CPH må imidlertid ikke ved produktdifferentieringen misbruge sin
dominerende stilling ved at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi
over for luftfartsselskaberne. CPH må således ikke ved fastsættelsen af Terms
of use for anvendelse af CPH Go stille betingelser op, som bevirker, at
luftfartsselskaber ikke har lige adgang til den samme ydelse – adgang til de
ydelser, som CPH udbyder i CPH Go.
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6

KONKLUSION

Ulovlig diskrimination
737

Det konkluderes, at CPH ved fastsættelsen af Bestemmelse E, H og I i Terms of
use for CPH Go, samt betingelsen om at bagage i CPH Go kun må sorteres på
BF2‐anlægget, har misbrugt sin dominerende stilling ved at diskriminere
blandt luftfartsselskaber, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 3 og TEUF
artikel 102, stk. 2, litra c.

738

Ved vurderingen er der lagt vægt på:
•

at CPH på det relevante marked for udbud af aeronautiske terminalydelser til
luftfartsselskaber og passagerer er meget dominerende,

•

at CPH har opstillet ulige vilkår for ydelser af samme værdi i form af
Bestemmelse E, H og I i Terms of use, hvilket medfører at luftfartsselskaber,
som befordrer transferpassagerer, som anvender ULD loading eller som
anvender en anden type fly end ICAO type C, i modsætning til andre
luftfartsselskaber, er udelukket fra at bruge CPH Go,

•

at de pågældende luftfartsselskaber herved mister muligheden for at opnå
de fordele, som operationer i CPH Go medfører og i stedet må benytte de
dyrere faciliteter i Terminal 2 og 3, hvorved de stilles ringere i konkurrencen
med de selskaber – indtil nu kun EasyJet – som har adgang til CPH Go,

•

at de ulige vilkår er egnet til at påvirke konkurrencen mellem
luftfartsselskaberne i et væsentligt omfang, idet det vurderes, at besparelsen
på 20 kr. pr. passager samt de øvrige fordele ved den mere effektive
operation i CPH Go, udgør et væsentligt konkurrenceparameter for
luftfartsselskaberne,

•

at det vurderes, at de diskriminerende bestemmelser ikke er objektivt
begrundet i økonomiske eller operationelle forhold, idet bestemmelserne
ikke kan relateres til en omkostningsbesparelse for CPH, og

•

at CPH selv har angivet at have en interesse i alene at tiltrække
lavprisselskaber, der ikke allerede er kunder hos CPH, som nye kunder til CPH
Go.

Skadevirkninger
739

I praksis har Terms of use de facto medført, at kun et enkelt lavprisselskab –
EasyJet ‐ har kunnet bruge faciliteten indtil nu. Men flere andre
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luftfartsselskaber – såvel lavprisselskaber som netværksselskaber, ville kunne
anvende CPH Go, hvis de diskriminerende bestemmelser i Terms of use
fjernes. Den umiddelbare skadevirkning er således diskrimination blandt
luftfartsselskaber, som kan få adgang til at benytte CPH Go, og
luftfartsselskaber, som ikke kan få adgang. Der sker altså en fordrejning af
konkurrencen blandt konkurrerende luftfartsselskaber.
Afledt skadevirkning for forbrugerne
740

Henset til de fordele, som operationer i CPH Go medfører for
luftfartsselskaber, kan det formentligt antages at luftfartsselskaber generelt
har en interesse i at benytte CPH Go. Sammenholdt med intensive
konkurrence, der finder sted mellem luftfartsselskaberne, er der god grund til
at antage, at denne fordel vil blive overført til passagererne, således at en
omkostningsbesparelse for luftfartsselskabet i sidste ende kan medføre flere
og billigere ruter for passagererne.
Direktiv 2009/12/EF

741

Direktiv
2009/12/EF
giver
overordnet
set
hjemmel
til,
at
lufthavnsdriftsselskaber som CPH kan tilbyde differentierede ydelser, i det
omfang de ikke er diskriminerende. Det konkluderes, at direktivets
anvendelse af begrebet ikke‐diskrimination betyder, at direktivet ikke er til
hinder for en differentiering af lufthavnstjenesteydelser og afgifter, såfremt
differentieringen er relevant, objektiv, gennemskuelig og relateret til faktiske
omkostninger, idet adgangen til særlige tjenesteydelser, som f.eks. en
delterminal som CPH Go, desuden skal gives på grundlag af ikke‐
diskriminerende kriterier.

742

Dette er i overensstemmelse med konkurrenceretlige regler og betragtninger,
herunder særligt, at udbud af differentierede ydelser anses som
konkurrencefremmende. I det omfang en dominerende virksomhed som CPH
foretager produktdifferentiering, må virksomheden dog ikke i den forbindelse
misbruge sin dominerende stilling ved at anvende ulige vilkår for ydelser af
samme værdi over for handelspartnere.

743

Det konkluderes, at direktiv 2009/12/EF ikke indeholder særlige
sektorspecifikke forhold, som ændrer den konkurrenceretlige vurdering af
pågældende sag, og at ovennævnte bestemmelser i Terms of use udgør
ulovlig diskrimination.
Virkningerne af at ophæve diskriminerende Terms of use

744

Ved at fjerne de diskriminerende bestemmelser i Terms of use, åbnes der for
adgangen til CPH Go, således at alle luftfartsselskaber har samme mulighed
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for at få adgang til CPH Go, herunder rabatten på 20 kr. pr. passager.
Luftfartsselskaberne stilles således lige i konkurrencen.
745

Desuden må det antages, at flere luftfartsselskaber vil benytte CPH Go,
hvorved opnås en bedre kapacitetsudnyttelse af CPH Go, hvilket umiddelbart
er til gavn for Københavns Lufthavne A/S.

746

Endelig vil det naturligvis være til gavn for forbrugerne, at flere
luftfartsselskaber benytter CPH Go, således at udbuddet af (billigere) rejser vil
blive større.
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7

PÅBUD

747

Det meddeles CPH, at selskabet har overtrådt forbuddet mod diskrimination i
konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 3 samt TEUF artikel 102, stk. 2, litra c, ved
at fastsætte Bestemmelse E, H og I i Terms of use for CPH Go, samt
betingelsen om at bagage i CPH Go kun må sorteres på BF2‐anlægget, uden at
der findes en objektiv begrundelse herfor.

748

Københavns Lufthavne A/S påbydes i medfør af konkurrencelovens § 11, stk.
4, 1. pkt., jf. § 16, og TEUF artikel 102, jf. konkurrencelovens § 24, at bringe
overtrædelsen beskrevet i pkt. 747 til ophør, og påbydes som led heri, at
a) ophæve Bestemmelserne E og H, som de fremgår af Københavns Lufthavne
A/S’ Terms of use for CPH Go, og
b) ændre Bestemmelse I, således at ICAO type A og B fly tillades i CPH Go på
linje med ICAO type C fly, der allerede er tilladt, samt
c) ophæve betingelsen om, at kunder i CPH Go kun må benytte
bagagesorteringsanlæg 2.

749

Københavns Lufthavne A/S påbydes endvidere i medfør af konkurrencelovens
§ 11, stk. 4, 1. pkt., jf. § 16, og TEUF artikel 102, jf. konkurrencelovens § 24, at
d) dokumentere over for Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen, at Københavns
Lufthavne A/S har opfyldt påbuddene, jf. pkt. 748, og
e) dokumentere, at det nye sæt Terms of use er offentliggjort på Københavns
Lufthavne A/S’ hjemmeside www.cph.dk, samt at det nye sæt Terms of use
er fremsendt til alle større aktuelle og potentielle kunder.

750

Fristen for opfyldelse af disse påbud fastsættes til 6 måneder efter
afgørelsens dato.
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