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DBC medier as
(advokat Olaf Koktvedgaard)

mod

Konkurrencerådet
(fuldmægtig Marianne Mosbæk)

I denne sag har Konkurrenceankenævnet den 26. maj 2005 truffet følgende afgørelse:

Ved skrivelse af 29. april 2005 har DBC medier as indbragt en af Konkurrencestyrelsen truffet
afgørelse af 25. april 2005, hvorved styrelsen afslog DBC medier as’ anmodning om aktindsigt i
nogle af styrelsen opgjorte markedsandele for selskabet på markederne for salg af film og
multimedia til biblioteker i 2003 og 2004.

DBC medier as har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning, jf. konkurrencelovens §
19, stk. 4, således at fristen for høring af DBC medier as i den sag, der fortsat verserer for
Konkurrencerådet, suspenderes indtil et passende tidsrum efter klagens afgørelse.

DBC medier as har til støtte for anmodningen om opsættende virkning anført, at en effektiv høring
forudsætter, at selskabet gives adgang til de udeladte oplysninger om markedsandele.

DBC medier as har en væsentlig interesse i at kende de eksakt opgjorte tal for markedsandele,
herunder udviklingen i disse tal. Konkurrencestyrelsen har i et udkast af 11. april 2005 til
afgørelse af konkurrencesagen mod DBC medier as tillagt de opgjorte markedsandele afgørende
betydning. Ved vurderingen af, om DBC medier as besidder en dominerende stilling på de
relevante markeder, har styrelsen baseret sig alene på de opgjorte historiske markedsandele og
set bort fra alle øvrige oplysninger. DBC mediers as’ effektive forsvar mod det påtænkte indgreb
må forudsætte kendskab til de opgjorte markedsandele.

Træffer Konkurrencerådet afgørelse i sagen, inden DBC medier as’ ret til høring og aktindsigt er
iagttaget, er der risiko for, at rådet - på grundlag af oplysninger, som DBC medier as ikke er givet
mulighed for at kommentere - tiltræder de af styrelsen foreslåede påbud. Rådets afgørelse vil
alene kunne søges ændret ved klage til Konkurrenceankenævnet. En sådan klage tillægges som
udgangspunkt ikke opsættende virkning. Konkurrencestyrelsens manglende iagttagelse af de
centrale sagsbehandlingsregler om partshøring og aktindsigt vil derfor kunne få indgribende
betydning for DBC medier as. Det er væsentligt, at der tages stilling til retlige spørgsmål om
grundlaget for Konkurrencerådets forventede afgørelse, før afgørelsen træffes. Opsættende
virkning er derfor påkrævet.

Det bemærkes endvidere, at ikke enhver klage til Konkurrenceankenævnet vil kunne begrunde et
krav om opsættende virkning. Risikoen for chikanøse klager er næppe reel og har i hvert fald ikke
betydning for vurderingen af den foreliggende sag, hvor klagen angår et afslag på at meddele
indsigt i faktiske oplysninger, der er bærende for udkastet til afgørelse.

Det er desuden ikke givet, at en imødekommelse af begæringen om opsættende virkning indtil
Konkurrenceankenævnets afgørelse foreligger, vil føre til en forsinkelse af Konkurrencerådets
afgørelse af konkurrencesagen.
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Endelig bemærkes, at konkurrencesagen blev indledt i september 2003. Efter et i forvejen
langvarigt sagsforløb må hensynet til at opnå et fyldestgørende grundlag for Konkurrencerådets
afgørelse veje tungere end interessen i at undgå, at afgørelsen måske - som følge af
Konkurrencestyrelsens tilrettelæggelse af sagsbehandlingen - forsinkes kortvarigt.

Konkurrencerådet har udtalt sig imod, at der meddeles opsættende virkning, og har bl.a. anført,
at det bestrides, at en effektiv høring forudsætter, at DBC medier as får kendskab til de udeladte
oplysninger om markedsandel.

Det fremgår af konkurrencelovens § 19, stk. 4, at en klage til Konkurrenceankenævnet som
udgangspunkt ikke tillægges opsættende virkning, og der er ikke i den konkrete sag forhold, som
gives anledning til at fravige dette udgangspunkt.

Styrelsens konklusion om, at DBC medier as har en dominerende stilling på det relevante marked
underbygges af DBC medier as’ egne oplysninger om markedsandele. DBC medier as har således
anslået, at deres markedsandel på markedet for film udgjorde 80 % i 2003 og på
multimediamarkedet 90 %. DBC medier as’ egne oplysninger viser, at der ikke kan herske tvivl
om, at DBC medier as besidder en dominerende stilling på markedet.

De markedsandele, som Konkurrencestyrelsen har opgjort ud fra DBC medier as’ konkurrenters
omsætningstal, efterlader heller ingen tvivl om, at DBC medier as besidder en dominerende
stilling på det relevante marked. Det kan derfor lægges til grund, at selvom DBC medier as måtte
kunne komme med oplysninger, som medfører mindre korrektioner af de opgjorte markedsandele,
vil det ikke få nogen betydning for vurderingen af, om DBC medier as besidder en dominerende
stilling på markedet.

At DBC medier as besidder en dominerende stilling på det relevante marked, understøttes
endvidere af en række andre forhold.

Hvis DBC medier as’ klage tillægges opsættende virkning vil det betyde, at indklagede i rådssager
vil have mulighed for at få udskudt Konkurrencerådets behandling af en sag med op til flere
måneder, alene ved at indgive en klage til ankenævnet.

En praksis om, at en klage til Konkurrenceankenævnet over afslag på aktindsigt tillægges
opsættende virkning, vil derfor i praksis medføre mulighed for chikanøse klager til ankenævnet.
Klager vil kunne indgives alene med det formål at få udskudt Konkurrencerådets behandling af en
sag, hvilket i praksis vil betyde, at udstedelsen af et eventuelt påbud vil kunne udskydes.

Konkurrenceankenævnet skal udtale:

Der er ikke i det af DBC medier as anførte grundlag for at tillægge klagen opsættende virkning.

Ankenævnet bestemmer derfor, at DBC medier as’ klage af 29. april 2005 ikke tillægges
opsættende virkning.

Afgørelsen er truffet af ankenævnets formand, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1032 af 17. december
1997.

Børge Dahl
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