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K E N D E L S E

afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387:

DBC Medier as
(advokat Olaf Koktvedgaard
ved advokat Erik Kjær-Hansen)

mod

Konkurrencerådet
(fuldmægtig Marianne Mosbæk)

1. Den underliggende sags baggrund

Flexmedie A/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over DBC mediers adfærd på et marked, hvor
DBC medier konkurrerer med navnlig Flexmedie om at levere film og computerspil mv. til danske
biblioteker. Klagen vedrører dels DBC mediers indgåelse af aftaler med producenter og
distributører om eneret til distribution af visse film og multimedieværker til danske
folkebiblioteker, dels DBC mediers rabatpolitik ved afgivelse af tilbud til folkebiblioteker i
forbindelse med offentlige udbud af bibliotekers køb af ikke-boglige materialer.

På baggrund af Flexmedies klage har Konkurrencestyrelsen iværksat en undersøgelse, og
Konkurrencestyrelsen har til brug herfor beregnet markedsaktørernes markedsandele på
baggrund af de oplysninger om omsætning på film og multimedia, som styrelsen har modtaget fra
DBC medier, Flexmedie og Front Row.

Det hedder i punkt 66 og 67 i Konkurrencestyrelsens indstillingsnotat af 11. april 2005 til brug for
Konkurrencerådets behandling af sagen:

”66. Et vigtig led i dominansvurderingen er en virksomheds markedsandel.
Bibliotekernes samlede indkøb målt i beløb kendes ikke. DBC medier har derfor i
stedet indhentet oplysning om den omsætning, parterne på markedet, har haft [note:
Ud over DBC medier og Flexmedie er det alene virksomheden Front Row, der leverer
AV-materialer til bibliotekerne. Front Rows levering af multimedieprodukterne har
meget begrænset omfang, hvorfor Front Row alene medtages i dominansvurderingen
for så vidt angår filmmarkedet]. Ud fra disse oplysninger har Konkurrencestyrelsen
beregnet følgende markedsandele:

Film 2003 2004

DBC medier [..] [..]

Flexmedie [..] [..]

Front Row [..] [..]

Samlet omsætning [..] [..]

DBC Medier as mod Konkurrencerådet

1 af 9



DBC mediers andel i % [..] [..]

Parternes omsætning i 1.000 kr.

Multimedia 2003 2004

DBC medier [..] [..]

Flexmedie [..] [..]

Samlet omsætning [..] [..]

DBC mediers andel i % [..] [..]

Parternes omsætning i 1.000 kr.

67. Med en markedsandel på mellem [..] og [..] % har DBC medier således en meget
stærk position på disse to markeder. På den baggrund vurderer styrelsen, at DBC
medier for begge materialetypers vedkommende indtager en dominerende stilling på
de relevante markeder.”

2. Den påklagede afgørelse og Konkurrencestyrelsens efterfølgende meddelelse af aktindsigt

Klager, DBC medier, har ved brev af 29. april 2005 indbragt Konkurrencerådets afgørelse af 25.
april 2005, hvorved der blev meddelt DBC medier afslag på aktindsigt i størrelsen af de
markedsandele for DBC medier, som Konkurrencestyrelsen har beregnet sig frem til i punkterne
66 og 67 i det indstillingsnotat, som Konkurrencestyrelsen har udarbejdet til brug for
Konkurrencerådets behandling af sagen.

Ved Konkurrencestyrelsens brev af 9. maj 2005 blev det meddelt, at styrelsen på baggrund af DBC
mediers klage havde fundet anledning til at revurdere afgørelsen af 25. april 2005 om aktindsigt.
Det hedder i brevet bl.a.:

”Styrelsen har vurderet, at DBC medier kan få oplyst, at Konkurrencestyrelsen har
opgjort DBC mediers markedsandel for 2003 og 2004 til at være ikke under 80 % på
hverken film- eller multimedia markedet.

Konkurrencestyrelsen har foretaget en konkret afvejning af DBC mediers interesse i, at
kunne få oplyst sine egne eksakte markedsandele, for at kunne varetage sit tarv i
forhold til Flexmediers interesser. Styrelsen fastholder, at der er nærliggende fare for,
at Flexmediers interesse vil lide skade af væsentlig betydning, såfremt disse
oplysninger fremsendes til DBC medier, idet der er tale om særdeles følsomme
oplysninger, som konkurrenter ikke under andre omstændigheder får indsigt i.”

3. Parternes påstande

3.1. DBC medier har nedlagt påstand om, at Konkurrencerådets afgørelse af 25. april og 9. maj
2005 ophæves, og at Konkurrencerådet pålægges at give DBC medier oplysning om de af rådet
opgjorte markedsandele for selskabet på markederne for salg af film og multimedia til biblioteker i
2003 og 2004.

3.2. Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse af Konkurrencerådets afgørelse af 9. maj 2005.
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4. Afslag på begæring om opsættende virkning

4.1. Sagen var oprindeligt berammet til behandling af Konkurrencerådet den 25. maj 2005. Ved
Konkurrencerådets beslutning blev behandlingen af sagen imidlertid omberammet til foretagelse
den 22. juni 2005.

4.2. Konkurrenceankenævnet traf den 26. maj 2005 følgende afgørelse om opsættende virkning i
sagen:

”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.

Endelig bemærkes, at konkurrencesagen blev indledt i september 2003. Efter et i
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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.”

5. DBC mediers argumentation

DBC medier har anført, at en effektiv høring af selskabet forudsætter, at selskabet gives adgang til
de udeladte oplysninger om markedsandele, og at forvaltningslovens § 15, stk. 1, ikke giver
hjemmel til, at DBC medier nægtes indsigt heri.

I Konkurrencestyrelsens udkast til afgørelse er anført, at DBC medier besidder en dominerende
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stilling på markederne for levering af film og multimedia til biblioteker, jf. udkastets pkt. 67.
Denne konklusion er udtrykkeligt baseret på DBC mediers markedsandele på disse markeder.
Oplysningerne om de af Konkurrencestyrelsen opgjorte markedsandele for DBC medier er
imidlertid udeladt i det udkast til afgørelse, der er fremsendt til DBC medier til høring.
Oplysningerne vil forventeligt også være udeladt i den endelige afgørelse, der måtte blive truffet
af Konkurrencerådet.

Konkurrencestyrelsen har i udkastet til afgørelse indstillet, at DBC medier pålægges at ophæve en
række aftalebestemmelser i indgåede aftaler og pålægges at afstå fra visse former for
tilbudsgivning ved offentlige udbud. Hvis Konkurrencerådet følger Konkurrencestyrelsens
indstilling, vil der være tale om et indgribende indgreb over for DBC mediers forretningspolitik og
forretningsgrundlag.

Som følge af, at DBC medier er nægtet adgang til de opgjorte markedsandele for selskabet, er
selskabet reelt afskåret fra at søge at påse, om markedsandelene er rigtigt opgjort. Selskabet er
endvidere afskåret fra at basere sine bemærkninger og forsvar på de opgjorte markedsandele og
udviklingen heri samt på forholdet mellem markedsandel og konkurrencesituation. DBC medier er
herved pålagt en væsentlig begrænsning af muligheden for at forsvare sig over for de indgreb, der
af Konkurrencestyrelsen foreslås pålagt selskabet. Da oplysningerne formentlig tillige vil være
udeladt i den endelige afgørelse fra Konkurrencerådet, vil også DBC mediers mulighed for at
anfægte en negativ realitetsafgørelse blive begrænset.

Det er DBC mediers opfattelse, at selskabet ikke er dominerende - navnlig fordi konkurrencen
foregår på et marked præget af offentlige udbud. Som led i argumentationen for, at DBC medier
ikke kan anses for dominerende, har DBC medier væsentlig interesse i at opnå adgang til
oplysningerne om markedsandele, der af Konkurrencestyrelsen tillægges helt afgørende betydning
for dominansvurderingen. De tilbageholdte oplysninger udgør det væsentligste faktuelle grundlag
for det påtænkte indgreb over for DBC medier. Kun i helt exceptionelle situationer kan det tænkes,
at sådanne oplysninger ikke meddeles den indklagede virksomhed til brug for virksomhedens
forsvar. En sådan situation foreligger ikke her. DBC mediers interesse i at få adgang til
oplysningerne overstiger således klart eventuelle modstående private eller offentlige interesser.

Konkurrencestyrelsen har i afgørelsen af 25. april 2005 anført, at på grund af det lave antal
aktører på de to relevante markeder, vil DBC medier ud fra de opgjorte markedsandele kunne
beregne omsætningen for konkurrenterne Flexmedie og Front Row. Styrelsen har anført, at en
udlevering af oplysningerne om DBC mediers markedsandele derfor reelt ville indebære, at
selskabet fik udleveret oplysninger om konkurrenternes omsætninger.

Hertil bemærkes, at selve oplysningen om de offentlige bibliotekers indkøb af film og multimedier
- og dermed størrelsen af de to markeder - ikke kan anses for forretningshemmeligheder for
nogen eller alle leverandører af film og multimedier til bibliotekerne. Den måde, hvorpå
oplysningerne om markedets størrelse er indhentet af Konkurrencestyrelsen, kan ikke have
betydning for, om oplysninger om markedsandele kan udleveres til DBC medier.

Konkurrencestyrelsen kunne have rettet henvendelse til landets biblioteker og sammenslutning af
biblioteker og derved fået oplysning om foretagne indkøb i de relevante år. Hvis
Konkurrencestyrelsens antagelse om, at alene DBC medier, Flexmedie og Front Row er aktive på
de relevante markeder er rigtig, ville de omsætningstal, der kunne indhentes fra bibliotekerne,
svare til summen af de tre virksomheders relevante omsætninger som meddelt styrelsen. Det
forhold, at Konkurrencestyrelsen tilsyneladende ikke har ønsket at rette henvendelse til
bibliotekerne for at fastlægge markedets størrelse, kan ikke medføre en begrænsning i DBC
mediers adgang til oplysninger af afgørende betydning for den påtænkte afgørelse og dermed for
selskabets forsvar mod de foreslåede indgreb.

Det bemærkes endvidere, at udkastet til afgørelse på markedet for salg af musik-cd'er til
biblioteker indeholder oplysning om omsætning og markedsandele for både DBC medier og
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Flexmedie. DBC medier er efter styrelsens vurdering ikke dominerende på dette marked. Den
tilsyneladende forskellige opfattelse af den fortrolige karakter af omsætningstal og markedsandele
på markederne for film og multimedia henholdsvis på markedet for musik-cd'er forekommer
ubegrundet. DBC medier har en stærkere interesse i at få kendskab til oplysninger om
markedsandele på markeder, hvor selskabet på grundlag af disse oplysninger af styrelsen anses
for dominerende, end på andre markeder. Eventuelle modstående hensyn må derimod forventes
at optræde med samme styrke på markederne for film, multimedia og musik-cd'er.

Over for det af Konkurrencestyrelsen anførte om, at de markedsandele, som DBC medier har
angivet, i sig selv viser, at der er tale om en dominerende stilling på markedet, bemærkes, at de
oplyste markedsandele alene er skønnet på grundlag af navnlig offentligt tilgængelige oplysninger
om bibliotekernes indkøb af film og multimedia målt i styk (ikke i pris). Oplysningerne er meddelt
som svar på begæring herom fra styrelsen. DBC medier ved ikke - og har ingen mulighed for at
vide - om de skønnede markedsandele er rigtige. Stykprisen for forskellige typer produkter
varierer, og aktørernes sortiment er uens sammensat. De skønnede tal kan ikke uden videre
lægges til grund for en afgørelse, hvorved DBC medier pålægges væsentlige indgreb i sin
markedsadfærd. DBC medier har på et møde med styrelsen opfordret styrelsen til fra
bibliotekerne at indhente omsætningstal for de relevante markeder. De af styrelsen opgjorte
markedsandele er baseret på omsætning (i pris).

Den af Konkurrencerådet anførte begrundelse for ikke at meddele DBC medier indsigt i de
opgjorte markedsandelstal giver ikke grundlag herfor. Konkurrencerådet har anført, at kendskab
til oplysningerne om markedsandele kan få skadevirkninger for Flexmedie og for konkurrencen på
markedet. Rådet har ikke redegjort for konkrete skadevirkninger, men alene fremsat generelle
bemærkninger herom. Det er vanskeligt at se, hvilke konkrete skadevirkninger der kan indtræde,
eller hvordan DBC medier - som det anføres af rådet - på grundlag af kendskab til
markedsandelstallene vil få en forøget mulighed for at " lave en målrettet indsats" over for
Flexmedie. Det følger af praksis om forvaltningslovens § 15, stk. 1, at skadevirkninger af den
påberåbte art må være konkretiserede og underbyggede. Rådets beskrivelse af skadevirkningerne
af at meddele DBC medier oplysninger om egne markedsandele opfylder ikke dette krav.

For filmmarkedet bemærkes endvidere, at DBC medier ikke ud fra egne markedsandele vil kunne
beregne den individuelle markedsandel for hver af konkurrenterne Flexmedie og Front Row, men
alene opnå kendskab til den samlede markedsandel for andre virksomheder. Oplysningen om den
samlede størrelse af markederne for distribution til biblioteker af film og multimedieprodukter kan
ikke i sig selv anses for forretningshemmeligheder for Flexmedie eller nogen anden virksomhed.

Konkurrenceankenævnet bør derfor ændre Konkurrencestyrelsens afgørelse af 25. april og 9. maj
2005 således, at det pålægges styrelsen at give DBC medier oplysning om de af styrelsen opgjorte
markedsandele for selskabet på markederne for salg af film og multimedia til biblioteker i 2003 og
2004.

6. Konkurrencerådets argumentation

Konkurrencerådet har anført, at de undtagne oplysninger om markedsandele er af en sådan
karakter, at DBC mediers interesse i at kunne benytte kendskab til de undtagne oplysninger til
varetagelse af sin partsinteresse bør vige for afgørende hensyn til andre private interesser, og at
de undtagne oplysninger om markedsandele ikke er nødvendige for, at DBC medier kan varetage
sin partsinteresse.

Efter forvaltningslovens § 15, stk. 1, skal partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens
dokumenter til varetagelse af sit tarv afvejes over for afgørende hensyn til andre private eller
offentlige interesser.

DBC mediers markedsandele er beregnet på baggrund af oplysninger fra de tre aktører på
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markedet, DBC medier, Flexmedie og Front Row. På baggrund af disse oplysninger har styrelsen
beregnet den samlede omsætning på markedet, og de enkelte aktørers markedsandele kan
opgøres på baggrund heraf.

Eftersom der er så få aktører på de to markeder, ville DBC medier ud fra de opgjorte
markedsandele uden store vanskeligheder kunne beregne omsætningen for Flexmedie og Front
Row, da DBC medier kender sin egen omsætning på de relevante markeder, og den måde som
styrelsen har opgjort markedsandelene på. En udlevering af oplysningerne om DBC mediers
markedsandele ville derfor reelt indebære, at DBC medier fik udleveret oplysninger om sine
konkurrenters omsætning. Det bemærkes i den forbindelse, at Front Row er en meget lille aktør
på markedet, og de eneste reelle aktører på markedet er Flexmedie og DBC medier.

Flexmedie har anmodet om, at oplysninger om omsætning ikke videregives til DBC medier, da
Flexmedie betragter oplysningerne som forretningshemmeligheder. At en virksomhed anmoder
om, at oplysninger ikke videregives til en konkurrent, berettiger ikke i sig selv til, at de bliver
undtaget fra aktindsigt efter forvaltningslovens § 15. Rådet finder imidlertid, at der i denne sag
foreligger afgørende modhensyn til navnlig Flexmedie, da de oplysninger, som rådet har undtaget
fra aktindsigt, er oplysninger om Flexmedies drifts- og forretningsforhold, som afgørende vil kunne
skade virksomhedens konkurrenceevne, hvis DBC medier får kendskab til hertil.

DBC medier ønsker oplysninger om markedsandele, således at det er muligt for DBC medier at få
en indgående og detaljeret indsigt i sin eneste reelle konkurrents omsætning, opdelt på mindre
delmarkeder. Dette fremgår bl.a. af DBC mediers brev af 11. maj 2005 til ankenævnet, idet DBC
medier også ønsker oplyst, hvordan deres eneste konkurrents markedsandele har udviklet sig fra
2003 til 2004.

Hvis DBC medier får udleveret de ønskede markedsandele, vil det gøre det muligt for DBC medier
at lave en målrettet indsats på de delmarkeder, hvor DBC mediers eneste reelle konkurrent er på
vej frem. En udlevering af oplysninger vil derfor kunne medføre stor skadevirkning for den nye
konkurrent på markedet, Flexmedie.

I forlængelse heraf bemærkes, at oplysninger om en konkurrents omsætning på delmarkeder er
oplysninger, som DBC medier ikke ville kunne få på anden måde - oplysninger, som man ikke
under andre forhold overhovedet ville acceptere blev udvekslet mellem konkurrenter, og det følger
af EF-konkurrenceretten, at det ved en vurdering af, om udlevering af oplysning om
markedsandele vil skade konkurrencen, er relevant at inddrage praksis vedrørende EF-traktatens
artikel 81 på informationsudveksling, jf. Kommissionens meddelelse 2001/C 3/02 pkt. 150. DBC
mediers besiddelse af sådanne oplysninger vil kunne påføre Flexmedie kommerciel skade. Det
skal i den forbindelse endvidere fremhæves, at DBC medier ikke ved at bede om aktindsigt i en
klagesag over deres egen konkurrencemæssige adfærd bør kunne få adgang til oplysninger, som
de ellers aldrig vil kunne få adgang til. Hvis en virksomhed frygter, at en klage til
Konkurrencestyrelsen er ensbetydende med, at deres forretningshemmeligheder videregives til
konkurrenter, vil det afholde virksomheder fra at klage til Konkurrencestyrelsen.

Disse hensyn skal afvejes overfor partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens
dokumenter til varetagelse af sit tarv, jf. forvaltningslovens § 15.

DBC medier har anført, at selskabet, som følge af at de er nægtet adgang til de opgjorte
markedsandele for selskabet, reelt er afskåret fra at søge at påse, om markedsandelene er rigtigt
opgjort. Derudover er det anført, at de anfægter at være dominerende, navnlig fordi konkurrencen
foregår på et marked præget af offentlige udbud.

Hertil bemærkes, at det fremgår af det fremsendte udkast til afgørelse, hvordan markedsandelene
er opgjort. DBC medier har derfor mulighed for at kommentere på den måde, som rådet har valgt
at opgøre markedsandelene på, herunder om DBC medier mener, at der findes andre aktører på
markedet, hvis omsætning også bør medregnes ved opgørelse af markedets størrelse. Endvidere
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bemærkes, at DBC mediers argumentation vedrørende spørgsmålet om dominans ikke relaterer
sig til hvilken markedsandel DBC medier besidder, men fokuserer på andre aspekter. For det første
mener DBC medier, at de ikke indtager en dominerende stilling, fordi styrelsen har foretaget en
forkert markedsafgrænsning i de udkast, som er sendt i høring. Endvidere argumenterer DBC
medier for, at DBC medier ikke indtager en dominerende stilling, fordi der er tale om et
budmarked, og DBC medier finder ikke, at de opgjorte markedsandele har afgørende betydning,
når der er tale om et budmarked.

Det er således klart, at ingen af DBC mediers argumenter relaterer sig til den præcise
markedsandel, som styrelsen har opgjort. Rådet finder derfor, at det slet ikke er nødvendigt for
DBC medier i forsvaret for sine interesser at kende de eksakte opgjorte markedsandele. DBC
medier er ved afgørelse af 9. maj 2005 blevet meddelt, at deres markedsandel ikke er under 80
%, og de har ud fra disse oplysninger fuldt ud mulighed for at varetage deres partsinteresser.

DBC medier har videre anført, at størrelsen af de to markeder ikke kan anses som en
forretningshemmelighed. DBC medier henviser i den forbindelse til, at Konkurrencestyrelsen
kunne have rettet henvendelse til landets biblioteker og sammenslutning af biblioteker og derved
fået oplysning om foretagne indkøb i de relevante år.

I relation til den afvejning, som rådet har foretaget i overensstemmelse med forvaltningslovens §
15, er det imidlertid uden betydning, hvordan oplysningerne er indhentet. Rådet har foretaget et
konkret skøn over oplysningernes karakter og vurderet, at oplysningerne må betragtes som
forretningshemmeligheder og dermed undtaget fra aktindsigt. Hvorvidt oplysningerne kunne være
indhentet ad anden vej, har ingen betydning for denne afvejning. Det bestrides endvidere, at
karakteren af oplysningerne, herunder vurderingen af spørgsmålet om fortrolighed, ville have
været anderledes, hvis oplysningerne var indhentet af anden vej.

I relation til DBC mediers bemærkninger vedrørende markedsandele på markedet for salg af
musik cd’er bemærker rådet, at det er en fejl, at disse oplysninger ikke er ekstraheret, inden
udkastet til afgørelse blev sendt i høring.

Ved at have oplyst over for DBC medier, inden for hvilket ”område” de opgjorte markedsandele
ligger, har Konkurrencerådet anvendt samme praksis, som Kommissionen anvender i lignende
sager, hvor det af hensyn til den effektive konkurrence på markedet er nødvendigt at udelade
oplysninger om markedsandele, jf. som eksempel Kommissionens afgørelse i Brasseries
Kronenbourg, Brasseries Heineken (case COMP/C.37.750/B2), hvor markedsandelene for de
involverede parter er oplyst inden for et spænd på 10 %.

Konkurrencerådet har således med rette i medfør af forvaltningslovens § 15, stk. 1, undtaget de
nævnte oplysninger fra aktindsigten.

7. Konkurrenceankenævnets bemærkninger:

Af de af Konkurrencerådet anførte grunde, og da det af DBC medier anførte ikke kan føre til et
andet resultat, stadfæstes Konkurrencerådets afgørelse af 9. maj 2005.

Herefter bestemmes:

Konkurrencerådets afgørelse af 9. maj 2005 stadfæstes.
 

Jens Fejø
Ole Jess Olsen
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