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1. Sagens problemstilling 

1.1. Denne sag drejer sig om lovligheden af den danske bogbranches fastprisordning i henhold til 

EF-traktatens artikel 81, der forbyder aftaler, som kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og 

som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for 

fællesmarkedet.  

Den danske bogbranches fastprisordning er baseret på fastprisdispensationen fra 1990, jf. nærmere 

pkt. 3 i Konkurrenceankenævnets kendelse af 26. oktober 2000, og omfatter bøger, der udgives og 

sælges på det danske marked. Forlagene har ret til at fastsætte en fast pris gældende i udgivelsesåret 

plus et kalenderår (samhandelsreglernes § 11, stk. 1 og 2). Ved levering til videreforhandling 

gennem andre end boghandlere (som defineret i § 1) skal forlaget ved skriftlig forhåndsaccept sikre, 

at reglerne om den faste pris og den fælles udgivelsesdato overholdes ved salg på det danske 

marked (§ 16, stk. 1). Bestemmelsen gælder også ved levering til udenlandske boghandlere, hvilket 

ifølge bogbranchen vil sige med henblik på reimport til det danske marked. Bogdistributørerne 

DBK-bogdistribution og Nordisk Bog Center varetager forpligtelserne på vegne de danske forlag i 

relation til udenlandske boghandlere.  

1.2. I Europakommissionens meddelelse af 12. november 1998 til medlemsstaternes kulturministre 

hedder det bl.a.  

”On 22 September 1997 the Council of the European Union adopted a Decision in which it 

requested the Commission to study cross-border fixed book price systems in European linguistic 

areas and submit its findings to it.  

As you were informed … In addition, the Commission has continued to study the legal situation in 

the light of the Treaty (Articles 30, 85 and 128(4), among others) and Court of Justice judgments 

(VBBB/VBVB, Net Book Agreement, Leclerc).  



As a result of the above, and taking into account the cultural dimension of books as well as the 

interest of readers, the Commission is in a position to clarify its stance on the question of fixed book 

prices in the light of Community law. This stance is described in the annex to this letter and can be 

summed up as follows:  

- Commission action does not affect purely national contractual systems which have no significant 

impact on trade between Member States. They are accordingly not concerned;  

- legislative fixed book price systems which do not impose quantitative restrictions on imports are 

not in question either;  

- in the case of contractual systems in homogeneous linguistic areas which have an impact on trade 

between Member States, the Commission will examine whether these systems incorporate cultural 

objectives and will assess positively any mechanism of which the beneficial effects on culture are 

established and which can justify restrictions commensurate with its objectives in terms of 

competition. The Commission will undertake this assessment in the light of existing arrangements 

and any changes which might be made by the parties concerned”.  

I det vedlagte positionspapir om ”Book Prices” hedder det bl.a.  

”The Commission’s position on the question of fixed book pricing in relation to Community law is 

based on the Treaty (Articles 30, 85 and 128(4)) and Court of Justice judgments (VBBB/VBVB, Net 

Book Agreement, Leclerc).  

Firstly, Article 85(1) of the Treaty applies when trade between Member States is significantly 

affected by agreements that restrict competition. Agreements on book prices restrict competition if 

they prevent retailers from applying price competition. Intra-Community trade is affected 

significantly if there is a sizable volume of trade in books between two Member States. This will 

normally be the case in homogeneous linguistic areas because there are likely to be significant 

levels of imports and exports from one Member State to the other. The Commission applied Article 

85 (1) to these cross-border systems in its decisions on VBBB/VBVB in 1981 and the Net Book 

Agreement in 1988. The Court of Justice and Court of First Instance upheld the Commission’s 

decisions on this point in 1984 and 1992 respectively.  

By contrast, Commission action does not affect purely national contractual agreements which have 

no significant impact on trade between Member States. They are accordingly not at issue.  

Secondly, with regard to Article 30 of the Treaty, the Court indicated in the Leclerc judgment of 

1985, which dealt with French legislation on book pricing (”Loi Lang”), that a national book 

pricing system could infringe Article 30 and affect trade between Member States if it contained 

clauses imposing national price regulation on the reimportation of books published in that country 

and the importation of books published in another Member State.  

The Court of Justice ruled that the clauses in the French legislation dealing with books imported 

from other Member States were incompatible with Article 30 because the obligation on importers to 

fix the price of imported books created different rules for imported books and French books (for 

which publishers, not importers, determined the prices). According to the Court, the unequal 

treatment of French and imported books infringed Article 30.  



In the case of reimported books, the Court found that the obligation on reimporters of French books 

to apply prices fixed by French publishers put sales of reimported books at a disadvantage because 

it deprived the importer of a particular book of the opportunity to pass on in the retail price any 

advantage it might have derived from a more favourable price obtained in the Member State of 

export. The Court ruled that such a clause constituted a measure equivalent in effect to a 

quantitative restriction on imports, contrary to Article 30.  

On the other hand, if trade between Member States is not affected by clauses similar to those 

criticised by the Court of Justice in the Leclerc judgment, legislative systems of fixed book pricing 

do not prompt objections from the Commission or the Court of Justice. Legislative systems in 

France, where the legislation has been amended to comply with the Leclerc judgment, and in other 

Member States with legislative systems of fixed book pricing, are therefore not at issue.  

Thirdly, with the insertion of Article 128(4) into the Treaty, cultural aspects have to be taken into 

account in Commission decisions on fixed book pricing where these systems affect trade between 

Member States. This is now an explicit requirement for competition policy, as for every other 

Community policy.”  

I Kommissionens Meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17 om en 

begæring om negativattest, subsidiært fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3 (sag 

COMP/34.657 – Sammelrevers og sag COMP/35.245-35.251 – Einzelreverse EFT 2000 C 162/25), 

hedder det bl.a.:  

”I. ANMELDELSEN  

1. Den 18. marts 1993 indgav tyske og østrigske forlag i henhold til artikel 4 i forordning nr. 17 

begæring til Kommissionen om negativattest, subsidiært fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, 

stk. 3, for deres aftaler om fastsættelse af bindende detailsalgspriser på forlagsprodukter i 

Tyskland, Østrig og Schweiz (de såkaldte Sammelreversaftaler). Deltagerne i dette 

prisbindingssystem var forlag i det tysksprogede område samt enkelte forlag fra andre lande.  

2. Ved brev af 31. marts og 10. maj 2000 fik Kommissionen af de anmeldende parter tilsendt en 

ændret version af Sammelrevers. Ændringen består i, at prisbindingsaftalerne mellem tyske 

boghandlere på den ene side og østrigske forlag og forlag fra andre EU-lande på den anden side 

ophæves pr. 30. juni 2000. På samme dato træder også prisbindingsaftalerne mellem tyske forlag 

og forlag fra andre EU-lande end Østrig på den ene side og østrigske boghandlere på den anden 

side ud af kraft. Forlag fra Schweiz, Kina, Tjekkiet og USA vil fortsat deltage i det nye 

Sammelrevers-system.  

II. DE ANMELDTE AFTALER I DEN ÆNDREDE VERSION  

3. Det oprindeligt anmeldte Sammelrevers-system omfattede i alt væsentligt aftaler mellem tyske 

forlag og østrigske boghandlere, mellem østrigske forlag og tyske boghandlere, mellem tyske forlag 

og tyske boghandlere samt mellem østrigske forlag og østrigske boghandlere. Desuden deltog også 

flere forlag fra andre medlemsstater end Tyskland og Østrig i disse aftaler. Det senest anmeldte 

Sammelrevers-system omfatter inden for EU nu kun aftaler mellem tyske forlag og tyske 

boghandlere.  



4. Indgåelsen af disse aftaler om bindende bogladepriser samt kontrollen med deres gennemførelse 

foregår på centralt hold via prisbindingsagenter, såkaldte »Preisbindungstreuhänder«. Det foregår 

på den måde, at denne prisbindingsagent får fuldmagt af forlagene til i deres navn at fremsende 

såkaldte forpligtelseserklæringer til alle boghandlere. Med sin underskrift på denne erklæring 

forpligter boghandleren sig til at overholde de priser, forlaget har fastsat i sin forlagsliste, ved salg 

af bøger i Tyskland og Schweiz. Med prisbindingsagenten som mellemmand indgås der således 

prisbindingsaftaler mellem alle deltagende forlag og alle deltagende boghandlere.  

...  

7. Boghandlernes forpligtelser gælder også, når de ikke køber de prisbundne forlagsprodukter 

direkte hos forlaget, men derimod via boggrossister. Også boggrossisterne såvel som alle, der 

sælger forlagsprodukter til videresalg, har pligt til forinden at undersøge, om den pågældende 

boghandler allerede er med i prisbindingssystemet. Hvis boggrossisten leverer til videresalg uden 

for Tyskland, skal han pålægge de pågældende boghandlere samme forpligtelse til at overholde de 

faste priser for at forhindre, at prisbindingen omgås ved, at bøgerne reimporteres til Tyskland.  

8. Tyske forlagsprodukter, der genindføres i Tyskland fra et EU-land, er principielt ikke omfattet af 

prisbindingen. Sammelrevers finder kun anvendelse, hvis det af de objektive omstændigheder 

fremgår, at forlagsprodukterne udelukkende blev eksporteret med henblik på at blive reimporteret 

for at omgå prisbindingen i Sammelrevers-systemet.  

9. De forlagsprodukter, der er omfattet af Sammelrevers, er ud over bøger også bestemte 

tidsskrifter, kort (postkort og lykønskningskort, illustrerede kort og religiøse skrifter), kalendere, 

kunstkort og cd-rom'er. Ca. 90 % af de bøger, der sælges i Tyskland, er omfattet af Sammelrevers- 

eller Einzelreverse-systemet.  

10. Grænseoverskridende salg af bøger til endelige forbrugere i andre EU-lande end det land, hvor 

sælgeren er etableret, er aldrig underlagt prisbindingen. Det samme gælder dermed også for det 

grænseoverskridende salg direkte til endelige forbrugere via Internet og for grænseoverskridende 

salg direkte til endelige forbrugere i Tyskland.  

III. AFTALERNES KONKURRENCEBEGRÆNSENDE KARAKTER  

11. De prisbindingsaftaler, der via prisbindingsagenter indgås inden for rammerne af 

Sammelrevers-systemet, er aftaler som omhandlet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1.  

12. Sammelrevers-systemet består af et stort antal enkeltaftaler mellem et stort antal forlag på den 

ene side og et stort antal boghandlere på den anden side, hvorved boghandlerne pålægges 

forpligtelse til at overholde den detail- eller bogladepris, som forlaget har fastsat for en bestemt 

titel. At priskonkurrencen mellem boghandlerne for hver enkelt titel således elimineres, fører til, at 

boghandlerne afskæres fra at søge at forbedre deres position på markedet via uafhængige 

markedsføringsinitiativer ved at tilbyde forlagsprodukter til priser, der er lavere end de af 

forlagene fastsatte bogladepriser, og fra at videregive f.eks. rationaliseringsfordele til forbrugerne. 

Desuden afskæres boghandlerne også fra at fremme afsætningen af forlagsprodukter via 

midlertidige eller permanente prisnedsættelser. Disse aftaler begrænser følgelig konkurrencen.  

IV. PÅVIRKNING AF HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER  



13. Da der er tale om en prisbinding, som inden for EU kun regulerer tyske boghandleres salg af 

bøger fra tyske forlag til endelige forbrugere i Tyskland, og da genindførte tyske forlagsprodukter 

principielt kan sælges til frie priser og de faste priser kun skal overholdes, når bøgerne 

udelukkende eksporteres og reimporteres for at omgå prisbindingen, må det antages, at 

prisbindingen ikke mærkbart påvirker handelen mellem medlemsstater og dermed ikke falder ind 

under EF-traktatens artikel 81, stk. 1.”  

I Rådets resolution af 12. februar 2001 om anvendelsen af nationale ordninger med faste bogpriser, 

EFT 2001 C 73/5, hedder det:  

”RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,  

1. SOM HENVISER TIL, at Fællesskabet i sin indsats skal tage hensyn til de kulturelle aspekter, 

navnlig med henblik på at respektere og fremme den kulturelle mangfoldighed,  

2. SOM HENVISER TIL, at Rådet i sin afgørelse af 21. august 1997 og derefter i sin resolution af 8. 

februar 1999, som blev støttet af Det Europæiske Råd i Köln den 3. og 4. juni 1999, erkender 

bøgers dobbelte funktion som formidler af kulturelle værdier og som vare samt vigtigheden af en 

afbalanceret vurdering af bøgernes kulturelle og økonomiske aspekter,  

3. SOM HENVISER TIL, at hver medlemsstat har frihed til inden for rammerne af sin politik til 

fremme af bøger og læsning at vælge eller ikke at vælge en lov- eller aftalebaseret national ordning 

for bogpriser,  

4. SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, en række medlemsstater tillægger de nationale 

ordninger med faste bogpriser som et middel til at tilgodese bøgernes kulturelle og økonomiske 

egenart og til at give læserne adgang til det størst mulige udbud på de bedst mulige betingelser,  

5. SOM HENVISER TIL Kommissionens afgørelser og dens stillingtagen på området, navnlig 

skrivelsen af 12. november 1998 fra Kommissionens medlemmer med ansvar for kultur og 

konkurrence til kulturministrene,  

6. SOM NOTERER SIG resultatet af konferencen »The Economics of the Book Industry in Europe« 

i Strasbourg den 29. og 30. september 2000, hvor der var mulighed for indgående at drøfte bogens 

egenart, udviklingen på distributionsområdet, metoder til regulering af bogmarkederne samt 

digitaliseringens indvirkning på bogbranchen,  

7. SOM PÅ NY BEKRÆFTER, at homogene sprogområder er et vigtigt distributionsområde for 

bøger og således giver bogmarkedet en grænseoverskridende dimension, som der bør tages hensyn 

til,  

8. SOM FINDER, at udviklingen af elektronisk handel, som ændrer de økonomiske og juridiske 

vilkår i bogbranchen, kan føre til en bredere distribution af bøger, men at den samtidig kan 

indvirke på bl.a. de eksisterende nationale fastprisordninger, og  

9. SOM FINDER, at virkeliggørelsen af de kulturelle mål, som tilstræbes med de eksisterende 

nationale ordninger med faste bogpriser, gør det nødvendigt, at der i fællesskabsretten tages 

hensyn til bestemte bogmarkeders grænseoverskridende dimension,  



OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL  

a) ved anvendelse af konkurrencereglerne og reglerne om varernes frie bevægelighed at tage 

hensyn til bøgernes særlige kulturelle værdi og deres betydning, når det gælder fremme af den 

kulturelle mangfoldighed, samt til bogmarkedets grænseoverskridende dimension  

b) ved behandling af de nationale regler og aftaler om faste bogpriser at være særlig opmærksom 

på følgende, i det omfang samhandelen mellem medlemsstaterne berøres heraf:  

- den stigende risiko for omgåelse af reglerne/aftalerne  

- konsekvenserne af udviklingen af elektronisk handel  

- spørgsmål knyttet til import mellem lande, der har en ordning med faste bogpriser.”  

I en meddelelse fra Kommissionen af 19. juli 2001, IP/01/1035, hedder det bl.a.:  

”Commission re-opens proceedings concerning the German system of fixed book prices because of 

its effects on cross-border Internet bookselling  

The European Commission has adopted a statement of objections to certain practices of German 

publishers and book-wholesalers regarding the application of the so-called "Sammelrevers" system 

of fixed book prices to direct cross-border sales of books to final consumers. ...  

National systems of fixed book prices that are based on agreements between undertakings are not 

contested by the Commission as long as they have no appreciable effects on trade between Member 

States.  

This principle led the German publishers participating in the "Sammelrevers" system of fixed book 

prices to notify an amended version of their agreements to the Commission in March 2000. The new 

"Sammelrevers" no longer includes publishers from other Member States than Germany. It limits 

the application of the fixed book prices to Germany. As far as re-imports of German books from 

other Member States are concerned, they can be subject of the fixed book prices only if the export 

and re-import constitutes a deliberate circumvention of the system. On this basis, the fixed book 

prices can no longer be imposed on direct cross-border sales of books to final consumers.  

The Commission welcomed the amendments and intended to issue a formal clearance for the new, 

purely national "Sammelrevers" system of fixed book prices in Germany ...  

However, the Commission received indications that the agreements of the "Sammelrevers" were 

applied by the German publishers and book-wholesalers in a different way. ...  

In the opinion of the Commission, direct cross-border sales of books to final consumers in Germany 

via the Internet can in general not be regarded as a circumvention of the "Sammelrevers" that 

could justify the application of the fixed prices and refusals to supply. The adoption of the statement 

of objections emphasizes that the Commission cannot tolerate restrictive practices which have 

effects on trade between Member States, notably when these practices preclude consumers in the 



Community from enjoying the benefits of new technologies and new ways of distribution offered in 

particular by the Internet.  

...  

The statement of objections clarifies that the Commission does not put into question the 

"Sammelrevers" system of fixed book prices as long as it is applied by the publishers and 

booksellers in the way discussed with the Commission, i.e. in a way that avoids the effects on trade 

between Member States, because such a system would not infringe the competition rules anymore. 

Therefore, the Commission could accept the "Sammelrevers" for the future if the above-mentioned 

practices are definitely discontinued and a lawful application of the "Sammelrevers" is guaranteed 

by the publishers and booksellers.”  

I Kommissionens Meddelelser af 22. marts 2002, IP/02/461, hedder det bl.a.:  

”Kommissionen accepterer tilsagn i forbindelse med konkurrencesag om den tyske fastprisordning 

for bøger  

Europa-Kommissionen vil ikke fortsætte konkurrencesagen vedrørende den tyske fastprisordning 

for bøger (den såkaldte Sammelrevers-ordning). Efter oversendelsen af meddelelsen af 

klagepunkter (se IP/01/1035 af 19. juli 2001) afgav Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 

(sammenslutningen af tyske forlag og boghandlere), forlagsgruppen Random House GmbH og 

Koch, Neff & Oetinger GmbH et tilsagn (se bilag), der til fulde og endegyldigt imødekommer 

Kommissionens klagepunkter. Det sikrer, at tyske bøger frit kan sælges fra udlandet direkte til tyske 

forbrugere i Tyskland, især over Internettet. Samtidig opstilles der en eksklusivliste over 

betingelserne for, at Kommissionen undtagelsesvis accepterer, at det gøres undtagelser fra den 

tyske fastprisordning. Ifølge disse betingelser sikres det, at tyske forlag og boghandlere ikke kan 

betragte udenlandske detailhandleres direkte grænseoverskridende salg af billigere bøger over 

Internettet som en omgåelse af ”Sammelrevers-ordningen”. De kan heller ikke hindre dette salg ved 

en samlet blokade. Derfor har den gældende tyske fastprisordning, hvis den gennemføres korrekt, 

ingen væsentlige virkninger på handelen mellem medlemsstaterne og krænker derfor heller ikke 

EU’s konkurrenceregler.  

Ifølge medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrence, Mario Monti, giver EU’s 

konkurrenceret ikke Kommissionen problemer med de nationale fastprisordninger for bøger, der 

ikke væsentligt påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Kommissionen tager ved sin 

godkendelse af den tyske fastprisordning udgangspunkt i nærhedsprincippet og anerkender dermed 

medlemsstaternes interesse i at opretholde disse ordninger, der har til formål at bevare Europas 

kulturelle og sproglige mangfoldighed.  

...  

Tilsagnet – hvis fulde ordlyd er vedlagt som bilag til denne pressemeddelelse - sikrer, at der frit kan 

foregå direkte bogsalg til endelige forbrugere i Tyskland fra udlandet, især over Internettet, og at 

også tilknyttede ydelser, f.eks. reklame på tværs af grænserne, er mulige. Samtidig opstilles en 

eksklusivliste med betingelserne for, at tyske boghandlere og forlag undtagelsesvis kan bremse 

salget på tværs af grænserne til forbrugerne, hvis det vurderes, at der er en omgåelse af 

Sammelrevers-ordningen. I dette tilfælde gøres det i tilsagnet klart, at der foreligger omgåelse, hvis 



en tysk boghandler, der er bundet af en fastprisordning, tager initiativ til at omgå den faste pris 

eventuelt ved hjælp af eller via udenlandske boghandlere. Kategorierne på listen over omgåelser 

skal fortolkes restriktivt. Desuden forbliver bevisbyrden for de relevante objektive omstændigheder 

hos de forlag og boghandlere, der påberåber sig overtrædelsen.  

...  

Den detaljerede definition af begrebet omgåelse i tilsagnet fremmer retssikkerheden ikke blot for de 

forlag, der deltager i ”Sammelrevers”, og de boghandlere, der er bundet af den, men også for 

udenlandske boghandlere, der ønsker at påbegynde bogsalg til de endelige forbrugere på det tyske 

marked. ...”  

Det hedder i tilsagnet bl.a.:  

”I.  

1. Sammelrevers gælder ikke for grænseoverskridende aktiviteter, især grænseoverskridende salg af 

bøger og andre tryksager til de endelige forbrugere i Tyskland, herunder tilknyttede tjenester, f.eks. 

reklame på tværs af grænserne. Den gælder heller ikke for grænseoverskridende aktiviteter som 

nævnt ovenfor via Internettet.  

2. Som undtagelsen fra afsnit 1 gælder Sammelrevers kun for grænseoverskridende salg af bøger og 

andre tryksager til tyske endelige forbrugere, hvis det på grundlag af objektive omstændigheder 

påvises, at en boghandler, der er bundet af Sammelrevers, omgår de faste detailpriser. Omgåelsen i 

denne betydning finder kun sted, hvis  

- en boghandler, der er bundet af Sammelrevers, indgår aftaler i detailleddet med en boghandler, 

der ikke er bundet af Sammelrevers, med henblik på på grundlag af en fælles plan at sælge bøger 

og andre tryksager til endelige forbrugere i Tyskland til priser, der er lavere end de faste priser. 

Ved aftaler i denne betydning forstås især det forhold, at boghandlere, der er bundet af 

Sammelrevers, på grundlag af en fælles plan stiller internetadgang eller andre 

kommunikationsmedier til rådighed for boghandlere, der ikke er bundet af Sammelrevers.  

- en boghandler, der er bundet af Sammelrevers, eksporterer bøger og andre tryksager til andre 

medlemsstater udelukkende med henblik på videresalg til de endelige forbrugere i Tyskland enten 

selvstændigt eller ved hjælp af en tilknyttet virksomhed eller tredjepart, der ikke er bundet af 

Sammelrevers.  

- en boghandler, der er bundet af Sammelrevers, eller en virksomhed, der enten er kontrolleret af 

eller tilknyttet denne boghandler, eller som bevidst samarbejder med ham, erhverver eller får 

kontrol over en virksomhed i en anden medlemsstat med det formål at omgå detailprisbindingen 

ifølge Sammelrevers.  

II.  

3. Sammelrevers gælder kun for boghandleres grænseoverskridende salg af bøger og andre 

tryksager, hvis det på grundlag af objektive omstændigheder påvises, at disse bøger og tryksager 

kun er eksporterede med henblik på reimport for at omgå detailprisbindingen ifølge Sammelrevers.  



III.  

4. Afsnit 2 og 3 er undtagelser, der skal fortolkes snævert.  

5. Bevisbyrden for, at der foreligger objektive omstændigheder, der beviser, at der er tale om 

omgåelse af detailprisbindingen som omhandlet i afsnit 2 og 3, ligger hos den part, der påberåber 

sig undtagelsen. ...”  

1.3. Konkurrencerådet har truffet afgørelse om lovligheden af den danske bogbranches fastpris-

ordning i henhold til EF-traktatens artikel 81 den 24. september 2003. Der er tidligere truffet 

afgørelse om spørgsmålet den 21. december 2000 af Konkurrencestyrelsen. Det hedder afgørelsen 

fra 2000:  

”Stop4u.com (tidligere MYboox.com Ltd) har ved brev af 29 marts 1999 klaget over den 

fortolkning, Bogbranchens Fællesråd har anlagt af Samhandelsreglerne for så vidt angår levering 

til udenlandske internetboghandlere. Ifølge denne fortolkning er danske forlag og boghandlere 

berettigede og forpligtede til ikke at levere bøger til udenlandske internetboghandlere, der vil 

videresælge (re-importere) bøgerne på det danske marked til andre priser end den faste 

bogladepris.  

...  

Traktatens artikel 81  

Klager påberåber sig ... Traktatens artikel 81 vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler mv.  

Før en vurdering efter denne bestemmelse bliver relevant skal det kunne påvises, at nærværende 

fortolkning af Samhandelsreglerne påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne i mærkbar grad. 

[Kim Lundgaard Hansen m.fl. s. 91]  

I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at markedet for bøger adskiller sig fra andre markeder i 

den forstand, at der eksisterer sproglige barrierer, der sætter grænser for den samhandel, der 

foregår medlemsstaterne imellem. Disse sproglige barrierer skal således tages i betragtning, før det 

kan afgøres, om en aftale kan anses for at påvirke samhandelen mellem Medlemsstaterne.  

Kommissionen har udtalt sig om dette spørgsmål i en meddelelse af 12. november 1998 vedrørende 

grænseoverskridende fastprissystemer for bøger.  

I denne meddelelse sondrer Kommissionen mellem de situationer, hvor der foregår ”a sizeable 

volume of trade in books between two Member States” og de situationer Kommissionen beskriver 

som ”purely national contractual agreeements which have no significant impact on trade between 

Member States”.  

Som et eksempel på den førstnævnte situation nævner Kommissionen sprogligt homogene områder, 

der omfatter flere medlemsstater, og hvor der som en følge heraf vil være ”a significant level of 

exports and imports”. I disse områder har Kommissionen fastslået, at grænseoverskridende salg – 

også via Internettet – af bøger til den endelige forbruger aldrig må være underlagt prisbinding. De 

faste priser kan i disse situationer kun kræves overholdt, hvor bøgerne udelukkende eksporteres og 



reimporteres for at omgå prisbindingen (Kommissionens meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3 i 

Rådets forordning nr. 17/62 om en begæring om negativattest, subsidiært fritagelse for EF-

traktatens artikel 81, stk. 3, EFT 2000/C 162/08 [Sammelrevers-sagen].  

Det må kunne sluttes ud fra denne fortolkning, at et fastprissystem inden for et sprogligt homogent 

område, der er afgrænset af en enkelt medlemsstat, må betegnes som ”a purely national contractual 

agreement.” Den samhandel, der foregår i sådanne medlemsstater, må på baggrund af 

Kommissionens meddelelse siges ikke at opfylde kravet om ”a sizeable volume of trade in books 

between two Member States” eftersom der ikke er noget marked for udgivelserne uden for den 

pågældende medlemssstat.  

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at artikel 81 ikke finder anvendelse på nærværende 

situation.  

Danmark udgør et afgrænset sprogligt homogent område og Samhandelsreglerne udgør derfor ”a 

purely national contractual agreement”, som Kommissionen ifølge sin meddelelse ikke anser for at 

falde ind under Fællesskabsretten. Den eventuelle samhandel, der foregår mellem forhandlere i 

Danmark og internetboghandlere i andre medlemsstater, opfylder derfor ikke betingelserne i artikel 

81 om mærkbarhed.  

Styrelsen er i øvrigt af den opfattelse, at en potentiel re-import af bøger fra udenlandske 

internetvirksomheder under den faste bogladepris i nærværende situation kan falde ind under den 

kategori, Kommissionen benævner omgåelse.  

I modsætning til Kommissionens vurdering i sprogligt homogene områder, der dækker flere 

medlemsstater, vil langt størstedelen af den eksport, der foregår fra Danmark af danske bøger til en 

internetvirksomhed som Stop4u.com foregå med henblik på re-import. Dette er en naturlig 

konsekvens af, at Danmark er det primære marked for danske bøger, og det understreges af, at 95 

% af de danske udgivelser Stop4u.com solgte i 1998 blev solgt (re-importeret) til Danmark. Idet der 

ikke er noget til hinder for at Stop4U.com re-importerer bøger til Danmark så længe den faste pris 

overholdes, og taget i betragtning, at Stop4u.com’s ønske med nærværende sag er mulighed for at 

re-importere også til priser under den faste pris, må en sådan form for re-import benævnes 

omgåelse.  

Endelig skal det fremføres, at kun hvis en sådan fortolkning anlægges, vil Kommissionens udtalelse 

om, at Fællesskabsretten ikke finder anvendelse på ”purely national contractual agreements” give 

mening. Anlagdes en modsat fortolkning, ville det ikke være muligt at finde det Kommissionen 

benævner ”purely national contractual agreement”, idet det altid vil være muligt for 

internetboghandlere uden for et sådant sprogligt homogent afgrænset område at være aktive, idet 

de netop hovedsageligt sigter på re-import til det nationale marked.  

Artikel 81 finder således ikke anvendelse på den foreliggende situation.  

...”  

Under forberedelsen af afgørelsen fra 2000 var der kontakt mellem Konkurrencestyrelsen og 

Kommissionen, som i en e-mail af 6. juli 2000 udtalte bl.a.:  



”... it would be necessary to investigate if this rule [fastprisforpligtelsen] is affecting trade between 

Member States to an appreciable extent. This might be more difficult to prove in the Danish case 

than in a situation with two Member States sharing the same language (e.g. Germany and 

Austria).”  

2. Den påklagede afgørelse 

2.1. Bogbranchens Fællesråd har ved klageskrift af 21. oktober 2003 påklaget afgørelsen truffet af 

Konkurrencerådet den 24. september 2003. Ved denne afgørelse fandt rådet, ”at det under 

henvisning til konkurrencelovens § 23 a er i strid med artikel 81 i EF-traktaten at kræve af 

udenlandske bogforhandlere generelt at overholde faste priser ved reimport til Danmark, herunder 

også at kræve forhåndsaccept heraf som betingelse for at opnå leverancer”. Det hedder i 

afgørelsesskrivelsen af 25. september 2003 i øvrigt:  

”I medfør af konkurrencelovens § 16, stk. 1, påbydes det DBK-Bogdistribution og Nordisk Bog 

Center at ændre deres forhandlingsbetingelser således, at udenlandske boghandlere ikke ved 

forhåndsaccept eller på anden måde pålægges generelt at overholde faste priser ved reimport af 

bøger til Danmark.  

Det tilkendegives samtidig over for bogbranchen, at det er tilladt at håndhæve eventuelle faste 

bogpriser over for udenlandske boghandlere, såfremt bogbranchen på baggrund af objektive 

omstændigheder kan bevise, at der foreligger omgåelse af de faste bogpriser.  

Omgåelse i denne betydning skal forstås, som det blev defineret af EU Kommissionen i det i marts 

2002 indgåede forlig i Sammelrevers-sagen. Omgåelse i ovennævnte betydning finder således kun 

sted, hvis 

 en boghandler, der er bundet af Samhandelsreglerne, indgår aftaler i detailleddet med en 

boghandler, der ikke er bundet af Samhandelsreglerne, med henblik på på grundlag af en 

fælles plan at sælge bøger og andre tryksager til endelige forbrugere i Danmark til priser, 

der er lavere end de faste priser. Ved aftaler i denne betydning forstås især det forhold, at 

boghandlere, der er bundet af Samhandelsreglerne, på grundlag af en fælles plan stiller 

internetadgang eller andre kommunikationsmedier til rådighed for boghandlere, der ikke er 

bundet af Samhandelsreglerne. 

 en boghandler, der er bundet af Samhandelsreglerne, eksporterer bøger og andre tryksager 

til andre EU medlemsstater udelukkende med henblik på videresalg til de endelige 

forbrugere i Danmark, enten selvstændigt eller ved hjælp af en tilknyttet virksomhed eller 

tredjepart, der ikke er bundet af Samhandelsreglerne. 

 en boghandler, der er bundet af Samhandelsreglerne, eller en virksomhed, der enten er 

kontrolleret af eller tilknyttet denne boghandler, eller som bevidst samarbejder med ham, 

erhverver eller får kontrol over en virksomhed i en anden EU medlemsstat med det formål at 

omgå detailprisbindingen i Samhandelsreglerne. 

Endvidere vil Konkurrencerådet anse det for omgåelse i ovennævnte forstand, hvis en udenlandsk 

boghandler reeksporterer fastprisbøger en gros til Danmark, hvor de pågældende bøger 

efterfølgende sælges til frie priser.”  



2.2. I det til grund for afgørelsen liggende notat hedder det om baggrunden for sagen bl.a.:  

”Resumé  

Nogle lande i EU, herunder Danmark, har faste priser på bøger (enten aftalebaseret eller 

lovbaseret), mens andre lande har frie priser. Denne situation indebærer visse problemer i 

samhandelen mellem lande med faste priser og lande med frie priser.  

Det er således et spørgsmål, hvorvidt fx den danske bogbranche lovligt kan sikre sig imod, at 

boghandlere i andre lande sælger danske bøger til forbrugere i Danmark uden at overholde de 

faste priser i Danmark. Denne sag omhandler lovligheden af en sådan strategi.  

Styrelsen har erfaret, at bogdistributørerne DBK-bogdistribution (DBK) og Nordisk Bog Center 

(NBC) kræver, at udenlandske boghandlere underskriver en forhåndsaccept om overholdelse af 

faste priser ved reimport til Danmark, førend DBK og NBC indvilger i at levere bøger til de 

udenlandske boghandlere.  

DBK og NBC har oplyst, at forhåndsaccepten kræves i henhold til bogbranchens gældende 

”Samhandelsregler”, og at DBK og NBC således opkræver forhåndsaccepten på vegne af de 

danske forlag omfattet af Samhandelsreglerne, som hhv. DBK og NBC ekspederer bøger for.  

Bogbranchens forvalter af Samhandelsreglerne, Bogbranchens Fællesråd, har oplyst, at man 

opfatter overholdelse af faste priser ved reimport som accessorisk til fastprissystemet og som uden 

mærkbar påvirkning af samhandelen med andre lande (og dermed ikke omfattet af artikel 81).  

Ifølge EU-praksis kan faste priser i samhandelen med bøger mellem EU-landene kun accepteres i 

tilfælde, hvor parten, der kræver de faste priser overholdt, kan bevise, at der foreligger eksport og 

efterfølgende reimport alene motiveret med omgåelse af fastprissystemet. En generel håndhævelse 

af faste priser ved reimport er derfor i strid med artikel 81  

...  

Sagsfremstilling  

Baggrund  

12. Medlemslandene i EU har forskellige regler for prisfastsættelsen på bøger. Nogle lande, 

herunder Danmark, har faste priser på bøger (enten aftalebaseret eller lovbaseret), mens andre 

lande har frie priser. Denne situation indebærer visse problemer i samhandelen mellem lande med 

faste priser og lande med frie priser.  

13. Det er således et spørgsmål, hvorvidt fx den danske bogbranche lovligt kan sikre sig imod, at 

boghandlere i andre lande sælger danske bøger til forbrugere i Danmark uden at overholde de 

faste priser i Danmark. De danske forlag kan ved salg til en boghandler i fx Sverige, der har frie 

priser, ikke blande sig i den svenske boghandlers priser ved salg i Sverige (herunder også ved salg 

til derboende danskere eller danskere på besøg i Sverige), men vil evt. søge at hindre reimport til 

Danmark, såfremt bøgerne ved reimporten ikke overholder den faste pris i Danmark. Denne sag 

omhandler lovligheden af at kræve af udenlandske boghandlere generelt at overholde faste priser 



ved reimport til Danmark, fx ved at afkræve forhåndsaccepter heraf af udenlandske forhandlere 

som betingelse for at opnå leverancer.  

Aftalen  

14. Styrelsen har erfaret, at to af de største distributører af bøger i Danmark, DBK-bogdistribution 

(DBK) og Nordisk Bog Center (NBC), kræver, at udenlandske boghandler underskriver en 

forhåndsaccept vedrørende faste priser, førend DBK og NBC indvilger i at levere bøger til de 

udenlandske boghandlere.  

15. Heri kræves det, at når et forlag har sat en fast pris på en udgivelse, skal den udenlandske 

boghandler overholde den faste pris ved salg (re-eksport) til Danmark (derimod ikke ved salg uden 

for Danmark).  

...  

17. Såfremt en udenlandsk boghandler undlader at underskrive forhåndsaccepten, afslår DBK og 

NBC at levere til boghandleren. DBK har således afslået at levere til en boghandler i Malmö, fordi 

denne nægtede at underskrive forhåndsaccepten.  

18. DBK og NBC oplyser, at forhåndsaccepten kræves i henhold til bogbranchens gældende 

”Samhandelsregler”. DBK og NBC opkræver således forhåndsaccepten på vegne af de danske 

forlag omfattet af Samhandelsreglerne, som hhv. DBK og NBC ekspederer bøger for.  

Bogbranchens Samhandelsregler  

19. Samhandelsreglerne er en brancheaftale, der er indgået mellem Den Danske 

Forlæggerforening og Den Danske Boghandlerforening. Samhandelsreglerne varetages af 

Forlæggerforeningens og Boghandlerforeningens fællesorgan, Bogbranchens Fællesråd.  

20. Samhandelsreglerne omfatter alle medlemmer af Den Danske Forlæggerforening og Den 

Danske Boghandlerforening, med mindre disse udtrykkeligt har fravalgt at være omfattet af 

Samhandelsreglerne. Samhandelsreglerne omfatter endvidere forlag og boghandlere, der har 

indgået overenskomst med Bogbranchens Fællesråd om handel med bøger på de i 

Samhandelsreglernes fastsatte betingelser.  

21. Samhandelsreglerne omhandler regler omkring gensidig leverings- og forhandlingspligt, 

prisfastsættelse, rabatter, udgivelsesdato, levering, returret, betaling, mv. mellem de omfattede 

forlag og boghandlere.  

22. Særligt indebærer Samhandelsreglerne en fastprisbestemmelse, der giver forlagene ret til at 

sætte faste priser på deres egne nyudgivelser, som boghandlerne er forpligtet til at overholde i 

udgivelsesåret samt det efterfølgende kalenderår. [Note: Samhandelsreglernes § 11]. Efter 

fastprisperiodens udløb er priserne alene vejledende.  

23. Såfremt en boghandler ikke overholder de faste priser i fastprisperioden, giver 

Samhandelsreglerne forlagene ret til at indstille leverancer til den pågældende boghandler. [Note: 

Samhandelsreglernes § 16, stk. 3.].  



24. Samhandelsreglerne i deres nuværende form, herunder også fastprisbestemmelsen og 

forlagenes ret til at afstå fra at levere til boghandlere, der ikke overholder de faste priser, blev 

godkendt af Konkurrencerådet i april 2000. Godkendelsen af fastprisbestemmelsen var en 

videreførelse af en tidligere givet dispensation fra konkurrencelovens forbud mod 

konkurrencebegrænsende aftaler fra 1990 begrundet i særlige kulturpolitiske hensyn, herunder 

bogens status som et ”særligt kulturelt gode”.  

Samhandelsreglernes bestemmelse omkring levering til udenlandske boghandlere  

25. I henhold til samhandelsreglerne er de deltagende forlag endvidere forpligtet til ved levering til 

andre end boghandlere omfattet af samhandelsreglerne ”ved skriftlig forhåndsaccept at sikre, at 

reglerne om den faste pris ... ubetinget overholdes”. [Note: Samhandelsreglernes § 16, stk. 1.].  

26. I Konkurrencerådets afgørelse i april 2000 vedrørende samhandelsreglerne præciseres, at 

fastprisdispensationen ikke gælder eksport. I sagsfremstillingen til rådets afgørelse uddybes dette 

(pkt. 81): ”Endvidere bør det præciseres, at godkendelsen heller ikke omfatter bøger, der 

eksporteres til andre lande, idet det ville være i strid med EU-praksis, med mindre branchen i 

konkrete tilfælde kan dokumentere, at bøgerne eksporteres og følgende reimporteres udelukkende 

med det formål at omgå de faste bogpriser på det danske marked”. Denne formulering er skrevet af 

efter EU-praksis på området, se punkt 49 nedenfor.  

27. Alligevel synes branchen at fortolke samhandelsreglerne således, at de faste priser gælder al 

reimport af bøger, og at der derfor ved eksport af bøger kan stilles krav om overholdelse af faste 

priser, såfremt bøgerne genindføres til Danmark. [Note: Branchen henholder sig tilsyneladende til 

en fortolkningsmeddelelse fra Bogbranchens Fællesråd, der er bragt i Bogmarkedet nr. 6/7 1999.].  

28. DBK og NBC varetager denne forpligtelse på vegne af de danske forlag ved forud for levering 

at afkræve en forhåndsaccept af de udenlandske boghandlere om at ville overholde de faste priser, 

hvis bøger reimporteres til Danmark.  

29. I forhåndsaccepten oplyses også, at hvis den udenlandske boghandler ikke overholder aftalen, 

forbeholder hhv. DBK og NBC sig ret til at nægte at levere til den pågældende boghandler.  

30. Konkurrencerådet skal tage stilling til om ovenstående er i overensstemmelse med artikel 81.  

31. Det bemærkes, at branchen ikke kræver, at fx en svensk boghandler overholder faste priser ved 

salg til danskere (eller svenskere), der bor i Sverige, eller ved salg til danskere på indkøbstur i 

Sverige. Kravet gælder kun ved reimport til Danmark. Til gengæld gælder kravet al reimport, 

uanset om der foreligger omgåelsesformål eller ej. Det gælder fx også i tilfælde, hvor forbrugere i 

Danmark bestiller bøger i Sverige over telefon eller internet.  

32. I 2002 forsøgte Hamrelius Bokhandel i Malmö at bestille danske bøger fra DBK-

bogdistribution. DBK forlangte imidlertid forhåndsaccept af, at Hamrelius ville overholde de faste 

priser ved salg til Danmark. Hamrelius solgte især danske bøger til svenskere, men desuden til 

danskere, der bor i Sverige eller er på besøg i landet.  

33. Selv om Hamrelius ikke havde planer om at reeksportere de danske bøger til Danmark, nægtede 

han af principielle grunde at skrive under. Leverancer fra DBK kom derfor ikke i stand.  



Parterne  

34. Bogbranchens Fællesråd er et fællesorgan for bogbranchens brancheforeninger, hhv. Den 

Danske Forlæggerforening og Den Danske Boghandlerforening, der organiserer en væsentlig del 

af branchens aktører.  

35. DBK-bogdistribution (DBK) driver virksomhed inden for forlagsekspedition og 

distributionsservice. DBK distribuerer bøger og tilknyttede serviceydelser for 850 danske 

bogforlag, 450 boghandlere, bogklubkunder og en mængde forbrugere. DBK omsætter for over 600 

mio. kr. årligt med en ekspedition af knap 12 millioner bøger.  

36. Nordisk Bog Center (NBC) driver virksomhed inden for distributions- og serviceopgaver. 

NBC’s primære kunder er boghandlere og andre forhandlere af bøger, samt i nogen grad offentlige 

kunder, bogklubkunder, skoler og private. NBC varetager distributionen for 147 (142 danske) 

forlag og distribuerer på årsbasis ca. 8 mio. bøger. [Note: http://www.nordisk-bog-center.dk/].  

37. Både DBK og NBC fungerer alene som servicevirksomheder over for forlagene. De opbevarer, 

behandler, fakturerer, pakker, sender og opkræver betaling for bøgerne på vegne af forlagene, men 

overtager f.eks. på intet tidspunkt ejerskab over bøgerne.  

38. DBK og NBC vurderes tilsammen at varetage distributionen af 2/3 af de danske forlags samlede 

omsætning (for ca. 800 forlag). Udover DBK og NBC eksisterer et antal mindre distributører, 

ligesom visse forlag udenfor samhandelsreglerne selv står for distributionen.”  

2.3. Konkurrencerådet har i afgørelsen anført følgende om markedsafgrænsningen:  

”Det relevante marked  

39. Fastprisbestemmelsen i Samhandelsreglerne omfatter alle nyudgivne bøger fra danske forlag.  

40. Ved bøger forstås bøger registreret i Dansk Bogfortegnelse. Det betyder, at alle forlags 

bogudgivelser i Danmark er omfattet af reglerne – også udgivelser på andre sprog end dansk. I 

praksis er næsten alle udgivelser fra forlag i Danmark dog på dansk. Derimod gælder reglerne ikke 

for importerede bøger, uanset om disse er dansksprogede eller udenlandske.  

41. Det relevante produktmarked omfatter således salg af nyudgivelser fra danske forlag.  

42. Det relevante geografiske marked vil ud fra en efterspørgselsbetragtning være Danmark med 

tilføjelse af grænseregioner i Sydsverige og Nordtyskland, idet der er et vist kundeunderlag til 

dansksprogede bøger i disse områder.  

43. Hertil fremfører parterne, at de nævnte grænseregioner ikke kan gøres til en del af det relevante 

geografiske marked ud fra ”sædvanlige konkurrenceretlige principper”, idet afsætningen af bøger 

til områderne er af minimalt omfang. Som eksempel nævnes, at DBK’s og NBC’s eksport af bøger 

til Sverige udgør [...] kr. tilsammen, svarende til [...] af deres samlede omsætning.  

44. Parternes argument kan ikke lægges til grund. Det geografiske marked afgrænses i praksis ved 

et teoretisk eksperiment af, hvorvidt parternes kunder vil skifte til leverandører andre steder som 

http://www.nordisk-bog-center.dk/


følge af et skift i de relative priser. Det afgørende spørgsmål i denne sag er således, om forbrugere 

i Danmark vil begynde at handle hos boghandlere i grænseregionerne, såfremt priserne hos danske 

boghandlere stiger. Baseret på erfaringer på andre områder, fx alkohol og tobak i Tyskland samt 

sportsudstyr og elektronik i Sverige, hvor der observeres betydelig grænseoverskridende handel 

som følge af relative prisforskelle mellem grænseregioner og Danmark, er det styrelsens vurdering, 

at sådan handel vil finde sted.  

45. Det relevante marked består således af salg af nyudgivelser af bøger fra danske forlag til 

forbrugere i Danmark samt grænseregioner i Sydsverige og Nordtyskland.”  

2.4. Det fremgår af pkt. 48 i Konkurrencerådets afgørelse, at Konkurrencestyrelsen har haft 

underrettet EU-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence om udkastet til afgørelse, og at 

Kommissionen ingen bemærkninger havde til, at Konkurrencerådet ville træffe beslutning i sagen 

efter art. 81, stk. 1. Det er under sagens behandling oplyst, at Kommissionen ikke har afgivet nogen 

udtalelse i sagen.  

2.5. Konkurrencerådet gennemgår i sin afgørelse EU-praksis vedrørende anvendelse af artikel 81 på 

bogområdet. Det hedder herom – samt om Konkurrencerådets vurdering på baggrund heraf – i 

afgørelsen:  

”Praksis i anvendelse af artikel 81 på bogområdet  

Leclerc dommene (1985 og 1988)  

49. Grundlæggende EU-retspraksis på bogområdet er Domstolens Leclerc afgørelse fra 1985. 

Dommen fastslår, at national lovgivning om faste bogpriser vil være i strid med traktatens artikel 

30 om frie varebevægelser, hvis de faste priser også gælder ved reimport af bøger. Faste priser må 

kun pålægges reimporterede bøger, hvis det  

... på grundlag af objektive kriterier kan godtgøres, at bøgerne er eksporteret udelukkende med 

henblik på reimport for derved at omgå en sådan lovgivning.  

50. Principielt må nationale fastprissystemer altså ikke håndhæves i samhandelen mellem 

medlemsstaterne, ikke engang i forbindelse med reimport. Kun hvor der med reimporten er tale om 

”omgåelse” af fastprissystemet, kan dette kræves overholdt. Dette princip er siden fastholdt af 

Kommissionen også ved vurdering af aftalebaserede fastprissystemer i relation til artikel 81. Faste 

priser ved reimport accepteres kun i tilfælde af omgåelseshensigt, hvor det vel at mærke skal kunne 

godtgøres, at det er det eneste motiv for reimporten, jf. Leclerc-dommen.  

51. I den efterfølgende Leclerc dom fra 1988 godtager domstolen en formulering, ifølge hvilken 

”omgåelse” i denne forstand finder sted såfremt en bog, der eksporteres til og reimporteres fra et 

andet land, ikke introduceres i handelen i det andet land.  

Kommissionens udtalelse (1998)  

52. Den 12. november 1998 udsendte Kommissionen et brev vedrørende nationale fastprissystemer 

for bøger til medlemslandenes kulturministre. Heri klargør Kommissionen sit syn på spørgsmålet 



om faste bogpriser og deres samspil med EU-retten, herunder særligt artikel 81 (tidligere artikel 

85).  

53. I brevet udtaler Kommissionen:  

Article 85 [81] … applies when trade between Member States is significantly affected...  

... trade is affected significantly if there is a sizeable volume of trade between two Member States. 

This will normally be the case in homogenous linguistic areas because there are likely to be 

significant levels of imports and exports from one Member State to the other.  

By contrast, Commission action does not affect purely national contractual systems which have no 

significant impact on trade between Member States. They are accordingly not at issue.  

Konkurrencestyrelsens afgørelse vedr. Internetsalg (2000)  

54. I december 2000 tog styrelsen stilling til, hvorvidt fastprissystemet gælder for salg til Danmark 

fra internetboghandlere i andre lande. Styrelsen skulle afgøre, hvorvidt den danske bogbranche, 

under henvisning til opretholdelsen af fastprissystemet, var berettiget til at afstå fra at levere bøger 

til en udenlandsk baseret internetboghandler, der reimporterede bøgerne og solgte dem på det 

danske marked til frie priser.  

55. På grund af den mulige indflydelse på samhandelen mellem EU lande, skulle sagen vurderes i 

henhold til EF-traktatens artikel 81. Styrelsen vurderede ikke, at bogbranchens adfærd var i strid 

med artikel 81, og henholdt sig i denne vurdering særligt til Kommissionens udtalelse af 12. 

november 1998 (gengivet ovenfor). Styrelsen fandt, at Danmark udgjorde et ”afgrænset 

sprogområde”, og vurderede at artikel 81 i henhold til Kommissionens udtalelse følgelig ikke fandt 

anvendelse.  

EU Rådets udtalelse (2001)  

56. I en resolution af den 12. februar 2001 udtalte EU Rådet sig om anvendelsen af nationale 

ordninger med faste bogpriser. Rådet:  

... henviser til Kommissionens afgørelser og den stillingtagen på området, navnlig skrivelsen af 12. 

november 1998 ...  

57. Endvidere opfordrer Rådet Kommissionen til ved behandling af de nationale aftaler om faste 

bogpriser at være særlig opmærksom på:  

... den stigende risiko for omgåelse af reglerne ... i det omfang samhandelen mellem 

medlemsstaterne berøres heraf.  

Sammelrevers-sagen (2002)  

58. I juni 2000 tog Kommissionen stilling til, hvorvidt det tyske fastprissystem, der bestod af de 

såkaldte Sammelrevers aftaler, faldt under artikel 81.  



59. I sit udkast til afgørelse fandt Kommissionen, at faste priser begrænser konkurrencen, men at 

disse aftaler ikke påvirker samhandelen mærkbart, såfremt der alene er tale om omgåelse af 

fastprissystemet …  

60. Efterfølgende modtog Kommissionen klager fra to internetboghandler lokaliseret i hhv. Østrig 

og Belgien, der begge var blevet nægtet leverancer af bøger fra tyske boghandlere efter at have 

solgt bøger over Internettet til forbrugere i Tyskland til frie priser. Kommissionen indledte 

undersøgelser og fandt, at tyske forlag og boghandlere fortolkede enhver re-import af bøger fra 

udlandet som en ”omgåelse” af Sammelrevers. Kommissionen vurderede, at denne fortolkning var i 

strid med den tidligere godkendelse af Sammelrevers, og indledte derfor i juli 2001 en 

konkurrencesag mod de berørte tyske forlag og boghandlere. [Note: Pressemeddelelse IP/01/1035 

af 19. juli 2001.].  

61. I marts 2002 endte sagen med et forlig. [Note: Pressemeddelelse IP/02/461 af 22. marts 2002.]. 

Dette må formodes at indeholde en fortolkning, som Kommissionen finder acceptabel, af hvad, der 

betragtes som ”omgåelse” af fastprissystemet. Af den tyske bogbranches tilsagn fremgår det blandt 

andet, at:  

Sammelrevers gælder ikke for grænseoverskridende aktiviteter, især grænseoverskridende salg af 

bøger og andre tryksager til de endelige forbrugere i Tyskland … Den gælder heller ikke for 

grænseoverskridende aktiviteter som nævnt ovenfor via Internettet.  

Som undtagelsen ... gælder Sammelrevers kun for grænseoverskridende salg af bøger og andre 

tryksager til tyske endelige forbrugere, hvis det på grundlag af objektive omstændigheder påvises, 

at en boghandler, der er bundet af Sammelrevers, omgår de faste detailpriser.  

Omgåelse i denne betydning finder kun sted, hvis  

...  

62. Sammelrevers sagen viser, at Kommissionen finder artikel 81 overtrådt, når branchen 

håndhæver faste priser over for reimport af bøger, og der ikke er ført bevis for omgåelse i den 

snævre forstand, som fremgår af sagen. Der opstilles en eksklusivliste med betingelser for, at 

branchen undtagelsesvis kan bremse salget på tværs af grænserne. Det meddeles endvidere, at 

kategorierne på denne liste skal fortolkes restriktivt, og at bevisbyrden for omgåelse påhviler 

bogbranchen.  

...  

Vurdering  

...  

72. Grundlæggende retspraksis på området er Leclerc dommen fra 1985. Ifølge denne kan et 

nationalt fastprissystem kun udstrækkes til også at gælde reimport af bøger, hvis det godtgøres, at 

reimporten udelukkende sker for at ”omgå” fastprissystemet. Ellers foreligger der påvirkning af 

samhandelen. Dommen præciser dog ikke, hvad der menes med ”omgåelse”.  



73. Fællesrådet har gjort gældende, at enhver reimport af bøger til Danmark udgør omgåelse af det 

danske fastprissystem. Derfor mener Fællesrådet, at DBK og NBC er berettigede i at nægte at 

levere til udenlandske boghandlere, der ikke forpligter sig til at overholde faste priser ved enhver 

reimport til Danmark.  

74. Fællesrådets udlægning af ”omgåelse” stemmer ikke overens med praksis på området og må 

afvises.  

75. Leclerc dommen fra 1988 viser fx, at domstolen finder, at der er tale om omgåelse, hvis bøger, 

der eksporteres til og derpå reimporteres fra et andet land, ikke har været i handelen i det andet 

land. Allerede heraf fremgår det, at der ikke er tale om omgåelse ved al reimport. Kun hvor de 

reimporterede bøger ikke har været i handelen i det andet land finder domstolen, at der foreligger 

omgåelse. Efter dette vil DBK og NBC derfor ikke være berettiget til at kræve forhåndsaccepter af 

udenlandske forhandlere, der forpligter forhandlerne til at overholde faste priser ved enhver 

reimport til Danmark. Fx vil boghandlere i grænseområder i Sydsverige og Nordtyskland, der 

sælger danske bøger i grænseområderne i udlandet, i henhold til denne afgørelse samtidig kunne 

reimportere bøgerne til Danmark, uden at der er tale om omgåelse.  

76. Den senere Sammelrevers-sag fra 2002 uddyber Kommissionens praksis i anvendelse af artikel 

81 på bogområdet, især vedrørende begrebet omgåelse. Kommissionen finder artikel 81 overtrådt, 

når bogbranchen håndhæver faste priser over for reimport af bøger i tilfælde, hvor der ikke er ført 

bevis for omgåelse i den forstand, som fremgår af Sammelrevers-sagen. Omgåelse skal altså 

fortolkes snævert. Omgåelse finder kun sted i de tilfælde, som fremgår af sagen og ikke ved enhver 

reimport. Igen må Fællesrådets forsvar af, at enhver reimport udgør omgåelse af det danske 

fastprissystem, derfor afvises. Bogbranchen er ikke berettiget i at kræve faste priser overholdt ved 

enhver reimport.  

77. Fællesrådet argumenterer, at Sammelrevers-sagen drejede sig om en ganske anderledes 

situation end den danske og derfor ikke har betydning for nærværende sag. Fællesrådet påpeger, at 

Østrig og Tyskland udgør et homogent sprogområde, og at sagen derfor ikke kan sidestilles med 

den danske, idet Danmark udgør et afgrænset sprogområde. Fællesrådet henviser her til 

Konkurrencestyrelsens skrivelse fra december 2000, hvori styrelsen med baggrund i 

Kommissionens 1998-udtalelse vurderer, at Danmark udgør et afgrænset sprogområde, og at 

reimport hertil udgør omgåelse.  

78. Fællesrådets argumentation kan ikke lægges til grund. Kommissionen nævner i sin udtalelse fra 

1998, at artikel 81 kan finde anvendelse, når handelen mellem medlemslande påvirkes mærkbart, 

og at dette normalt vil være tilfældet ved homogene sprogområder. Kommissionen udelukker dog 

ikke hermed, at artikel 81 også kan anvendes i situationer, hvor der ikke er tale om homogene 

sprogområder, hvis der her er tale om en mærkbar påvirkning af samhandelen (spørgsmålet om 

mærkbarhed behandles nedenfor). I øvrigt kunne det diskuteres, hvad der menes med ”homogene 

sprogområder” i forholdet mellem dansk og svensk og under hensyn til det stigende antal 

dansksprogede, der fx bor i Sydsverige, samt hvornår der er tale om ”a sizeable volume of trade”.  

79. Særligt bemærkes det, at Kommissionen på intet tidspunkt i Kommissionens egen anvendelse af 

artikel 81 i Sammelrevers-sagen, hverken i begrundelserne eller i det af branchen afgivne tilsagn, 

henviser til ”homogene sprogområder” eller noget tilsvarende. Sagen blev blandt andet taget op på 

baggrund af en klage fra et belgisk forlag, og Belgien betragtes antageligt ikke som tilhørende det 



tyske sprogområde. Tværtimod fremgår det ganske klart af Sammelrevers-sagen, at vurderingen af 

omgåelse er uafhængig af, hvilket land bøgerne reimporteres fra. Ifølge Kommissionens vurdering 

gælder det ens for alle medlemslande – uanset sprogområde – at reimport principielt skal ske til 

frie priser, med mindre en af de i tilsagnet opstillede betingelser for omgåelse er opfyldt. 

Tilsvarende må derfor gælde reimport til Danmark fra andre EU-lande, uanset sprogområde.  

80. Fællesrådet har ret i, at Konkurrencestyrelsens skrivelse fra december 2000 hviler på en 

tilsvarende vurdering som Fællesrådets. Det må derfor slås fast, at vurderingen i 

Konkurrencestyrelsens skrivelse er fra før Kommissionens afgørelse i Sammelrevers-sagen, og at 

Konkurrencestyrelsens afgørelse derfor ikke længere er udtryk for gældende ret. Udtalelsen i 

styrelsens skrivelse, om at faste priser for reimport må betragtes som accessorisk til 

fastprisdispensationen, kan derfor ikke længere opretholdes.  

81. For så vidt angår Fællesrådets henvisning til Rådsresolutionen fra februar 2001, som 

Fællesrådet finder yderligere cementerer Kommissionens 1998-udtalelse, så indeholder denne 

Rådsresolution ikke noget selvstændigt yderligere fortolkningsbidrag. Omtalen i resolutionen af 

”risikoen for omgåelse” kan fortolkes på flere måder. Kommissionens holdning – året efter – 

fremgår klart af Sammelrevers-sagen.  

82. Fællesrådets principale anbringende er, at den danske sag ikke opfylder kriteriet om 

mærkbarhed, fordi der mellem Danmark og udlandet ikke foreligger ”a sizeable volume of trade” 

som nævnt i bilaget til Kommissionens udtalelse af 12. november 1998.  

83. Fællesrådets udlægning af Kommissionens udtalelse vedrørende mærkbar påvirkning af 

samhandelen må afvises. Det må ganske vist medgives, at der i et bilag til Kommissionens udtalelse 

fra 1998, jf. pkt. 49 ovenfor, noget upræcist omtales, at der foreligger en mærkbar påvirkning af 

samhandelen, hvis der er ”(…) a sizeable volume of trade in books between two Member States”, 

og at dette normalt vil være tilfældet i homogene sprogområder. Dette må dog blot forstås som en 

situation, hvor mærkbar samhandelspåvirkning typisk vil forekomme. Kommissionen fortsatte med 

at fastslå, at Kommissionen ikke griber ind, hvis der ikke foreligger nogen mærkbar 

samhandelspåvirkning – hvilket udtrykker fast praksis.  

84. Det vil da også være i direkte strid med almindelig EU-praksis at slutte, at der ikke kan være 

tale om mærkbar påvirkning af samhandelen, blot fordi den aktuelle samhandel er af begrænset 

størrelse. Det er et helt overordnet formål med EU-konkurrencereglerne, ved siden af målene om 

konkurrence og effektivitet, at fjerne samhandelshindringer mellem landene, og en alvorlig 

konkurrencebegrænsning vil netop i sagens natur kunne være baggrunden for, at der aktuelt ikke 

foreligger samhandel mellem landene.  

85. Endvidere udelukker Kommissionen med sin behandling af Sammelrevers-sagen enhver mulig 

tvivl omkring tolkningen af dens udtalelse fra 1998. I Sammelrevers-sagen vedrørte begrænsningen 

i samhandelen alene reimport af tysk producerede bøger fra udlandet til Tyskland. (Sagen handlede 

således ikke om en begrænsning af fx salget af østrigsk producerede bøger til Tyskland, men alene 

om salget af tysk producerede bøger til Tyskland fra udlandet.) Sådan reimport af tysk producerede 

bøger forekom ikke, fordi den tyske bogbranche blokerede for den. Selv om der ikke på daværende 

tidspunkt eksisterede nogen reimport, fandt Kommissionen altså, at der var tale om en mærkbar 

påvirkning af samhandelen, og den tyske blokade af de udenlandske boghandlere skulle derfor 

hæves.  



86. Fuldstændig analogt til Sammelrevers-sagen omhandler denne sag reimport af dansk 

producerede bøger til Danmark fra udlandet. På samme måde som i Sammelrevers-sagen er 

størrelsen af den nuværende reimport mellem Danmark og udlandet ikke afgørende. 

Konkurrencebegrænsningen ligger netop i, at den danske fastprisaftale forhindrer sådan reimport.  

87. Fællesrådet har endeligt gjort gældende, at en åbning for reimport af danske bøger til Danmark 

vil have ”vidtrækkende kulturelle skadevirkninger”, der bør vurderes i forbindelse med sagen. For 

så vidt angår dette punkt henvises til nedenstående vurdering af mulig fritagelse i henhold til artikel 

81, stk. 3.  

Vurdering af aftalen, jf. artikel 81, stk. 1  

88. Der foreligger en aftale omfattet af artikel 81, stk. 1, i form af samhandelsreglerne, den af 

parterne bag reglerne anlagte fortolkning heraf og praktiseringen heraf gennem DBK og NBC, som 

varetager salg og håndhævelse af regler på forlagenes vegne.  

89. Aftalen indebærer en mærkbar påvirkning af konkurrenceforholdene ved at omfatte 

prisparameteren og ved at omfatte en meget stor del af forlag og boghandlere i branchen. Når der 

fastsættes faste priser for de enkelte titler, afskæres forhandlerne fra at søge at forbedre deres 

position på markedet ved at bruge prisparameteren i markedsføringen og fx herved at videregive 

effektivitetsfordele til forbrugerne. Sådanne fordele kan meget vel forekomme bl.a. ved internetsalg 

og postordresalg fra udenlandske forhandlere.  

90. Aftalen påvirker mærkbart samhandelen mellem Danmark og udlandet ved i praksis at afskære 

salg af danske bøger fra udlandet. Uden adgang til at anvende prisparameteren vil udenlandske 

udbydere næppe være attraktive for danske forbrugere, blandt andet pga. de 

forsendelsesomkostninger, der må påregnes bøger bestilt fra udenlandske boghandlere.  

91. Sammelrevers-sagen viser, at Kommissionen betragter det som en mærkbar 

konkurrencebegrænsning, hvis reimport hindres generelt. Det er ikke afgørende, om der er tale om 

overlappende sprogområder, eller om der foregår almindelig samhandel med bøger mellem 

landene. Reimport af tyske bøger til Tyskland eller af danske bøger til Danmark handler ikke om 

normal eksport fra nabolandene af dér udgivne bøger, men om at udbuddet af tyske forlags bøger i 

Tyskland og danske forlags bøger i Danmark afskærmes fra den konkurrence, der kunne finde sted 

med frie priser.  

92. Såfremt aftalen alene rettede sig imod forsøg på omgåelse, jf. definitionen heraf i 

Sammelrevers-sagen fra 2002, ville styrelsen ikke anse aftalen for at udøve en mærkbar påvirkning 

af samhandelen.  

93. Styrelsen skal i denne forbindelse medgive, at det kan være vanskeligt for branchen at bevise 

forsøg på omgåelse. Styrelsen finder derfor, at reeksport fra en udenlandsk boghandler en gros til 

Danmark, hvor de pågældende bøger efterfølgende sælges til frie priser, endvidere må betragtes 

som omgåelse af det danske fastprissystem. I sådanne tilfælde vil der netop være tale om, at 

eksporten og den efterfølgende reimport alene sker for at omgå det danske fastprissystem.  



94. Imidlertid håndhæver den danske bogbranche faste priser generelt for al reimport. 

Udenlandske boghandlere afkræves forhåndsaccept af overholdelse af faste priser ved reimport, 

førend de kan få danske bøger leveret, uanset om der er tale om omgåelse eller ej.  

95. Problemet eksemplificeres af den i punkt 32-33 omtalte sag om Hamrelius Bokhandel i Malmö. 

Hamrelius ønskede at indkøbe danske bøger til almindeligt salg i Sverige. Hverken i henhold til 

fortolkningen af omgåelse i Leclerc dommene, hvor omgåelse defineres som reimport af bøger, der 

ikke har været bragt i handelen i udlandet, eller i forhold til den snævrere fortolkning af omgåelse i 

Sammelrevers-sagen var der her tale om omgåelse. Bøgerne bør derfor kunne reimporteres til 

Danmark til frie priser. Alligevel blev Hamrelius nægtet levering med mindre han underskrev en 

forhåndsaccept om overholdelse af faste priser med det resultat, at leverancen ikke kom i stand. 

Sagen viser håndhævelse af faste priser, selv om der ikke foreligger forsøg på omgåelse, og selv om 

de danske bøger ønskes indkøbt til almindeligt salg i udlandet.  

96. Idet bogbranchens aftale håndhæver faste priser generelt ved enhver reimport, uanset om der er 

tale om omgåelse eller ej, finder styrelsen, at aftalen er omfattet af artikel 81, stk. 1.  

Mulig fritagelse, jf. artikel 81, stk. 3  

97. Fritagelse efter artikel 81, stk. 3, kan alene meddeles af Kommissionen. Aftalen er ikke anmeldt 

til Kommissionen med henblik på fritagelse.  

98. Styrelsen vurderer umiddelbart, at aftalen næppe vil kunne fritages efter artikel 81, stk. 3. 

Branchens begrundelse for anvendelse af faste priser er i det væsentlige relateret til kulturelle 

aspekter. Som det fremgår af Konkurrencerådets behandling af bogsagen i 2000, er det yderst 

tvivlsomt, om faste priser i praksis har de gavnlige kulturelle virkninger, der er gjort gældende. For 

at opfylde artikel 81, stk. 3, skulle fastprissystemet derudover opfylde krav om proportionalitet 

(nødvendighed) i forhold den alvorlige konkurrencebegræsning, som eliminering af 

prisparameteren er.  

Konklusion  

99. Det må på baggrund af ovenstående vurdering meddeles Bogbranchens Fællesråd, DBK og 

NBC, at generelle krav over for udenlandske boghandlere om overholdelse af faste priser ved al 

reimport er i strid med EF-traktatens artikel 81.”  

2.6. I afgørelsen er den samlede eksport af danske bøger anslået til 33 mio. kr. – svarende til 1.5 pct 

af forlagenes samlede danske bogsalg på ca. 2.020 mio. kr. (netto). Til brug for behandlingen ved 

ankenævnet har Bogbranchens Fællesråd foretaget en nærmere gennemgang og herefter oplyst, at 

den samlede bogeksport næppe er højere end 20 mio. kr. – svarende til ca. 1 pct af det samlede 

danske bogsalg. Dette hænger navnlig sammen med, at de oprindeligt oplyste eksporttal også 

indeholdt rettigheder, samproduktioner, etc.  

Danmarks største forlag, Gyldendal, havde ifølge årsregnskabet for 2002 en eksport på 4,7 mio. kr. 

Forlaget har oplyst, at dette tal fremkommer således: Direkte salg af skolebøger på Færøerne og 

Grønland 1,1 mio., rettighedssalg 0,8 mio., samtrykssalg 2,4 mio. og ”øvrige” 0,4 mio. kr.  



Baggrunden for de beskedne tal er, ifølge bogbranchen, at danske bøger kun har ét marked, nemlig 

hjemmemarkedet, og at der ikke foreligger reelle eksportmuligheder. Danske bøger markedsføres 

ikke i sædvanlig forstand uden for Danmark, og salget til udenlandske aftagere har overvejende 

karakter af enkeltstående ekspeditioner og andre selektive leverancer. En væsentlig del af den 

anslåede samlede eksport på 20 mio. kr. består således af leverancer af sygepleje- og andre 

sundhedsfaglige bøger til norske undervisningsinstitutioner.  

Navnlig på grund af bogeksportens lidenhed er det ifølge bogbranchen vanskeligt at fremskaffe 

pålidelige oplysninger om dens fordeling mellem EU og verden i øvrigt og mellem de enkelte EU-

lande. Det kan dog oplyses, at Nordisk Bog Centers nettoomsætning med EU-lande i 2002 var 

følgende:  

Finland 21.000 kr., Holland 4.000 kr., Luxemburg 77.000 kr., Spanien 10.000 kr., Storbritannien 

1.000 kr., Sverige 415.000, og Tyskland 77.000 kr., i alt 605.000 kr. Hertil kommer leverancer, 

hvor Nordisk Bog Center er pakkeoperatør for danske forlags private salg til udenlandske kunder. 

Dette salg til EU-landene androg ca. 500.000 kr. i 2002.  

Der foreligger ikke tilsvarende oplysninger for DBK-bogdistribution.  

Vedrørende bogeksportens fordeling på fastprisbøger og friprisbøger er det distributørernes 

opfattelse, at eksportsalget omfatter flere friprisbøger end fastprisbøger. Nordisk Bog Center anslår 

en fordeling på mellem 60/40 og 80/20.  

3. Parternes påstande 

Bogbranchens Fællesråd har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet med påstand om, at 

Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 ophæves.  

Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse.  

4. Bogbranchens Fællesråds argumentation: 

Bogbranchens Fællesråds påstand om ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse støttes på følgende 

hovedanbringender: 

 Principalt: Den danske fastprisordning kan ikke behandles efter EF-traktatens artikel 81, 

allerede fordi Konkurrencerådet ikke har godtgjort, at betingelserne om væsentlig 

samhandelspåvirkning er opfyldt. Den angrebne regel om reimport er en accessorisk del af 

den danske fastprisordning og for danske bøgers vedkommende foreligger hverken aktuelt 

eller potentielt ”a sizeable volume of trade in books between two Member States”, således 

som det kræves efter EU-praksis vedrørende faste bogpriser. Dette skyldes alene 

sprogbarrieren og påvirkes ikke af, om der gælder faste eller frie priser. Den danske 

fastprisordning er således et ”purely national contractual system which has no significant 

impact on trade between Member States”. 

 Subsidiært: Resultatet ville være det samme, selv om spørgsmålet blev behandlet under 

artikel 81. Det i EU-praksis vedrørende faste bogpriser udviklede omgåelseskoncept tager 



nemlig sigte på at sikre de ægte handelsstrømme inden for Fællesmarkedet i modsætning til 

kunstige handelstransaktioner, der er betinget af en national fastprisordning.  

 Mere subsidiært: Konkurrencerådets undladelse af at inddrage og vurdere de kulturelle 

aspekter efter EF-traktatens artikel 151(4) er en alvorlig fejl, der i sig selv bør føre til 

ophævelse af afgørelsen. 

4.1. ”Sizeable volume” 

Betingelsen om væsentlig samhandelspåvirkning er udtrykt i kravet om "a sizeable volume of trade 

in books between two Member States" i Kommissionens positionsskrivelse af 12. november 1998. 

Denne betingelse vil typisk være opfyldt i følgende tilfælde: 

 Hvor der er tale om et af de grænseoverskridende sprogområder, som for eksempel 

Tyskland/Østrig, Frankrig/Belgien og UK/Irland vil betingelsen om aftaleordningens 

påvirkning af samhandelen normalt være opfyldt, således som det fremhæves i 

positionsskrivelsen. 

 Hvor det drejer sig om samhandel med bøger på hovedsprogene vil samhandelsbetingelsen 

ligeledes ofte være opfyldt. Bøger på de europæiske hovedsprog er internationale 

eksportvarer, hvilket også gælder tyske bøger. Det kan oplyses, at eksporten til Europa af 

tyske bøger har en størrelsesorden på 9 mia. kr. årligt, der fordeler sig med 4 mia. kr. på de 

grænseoverskridende sprogområder Østrig og Schweiz og 5 mia. kr. på resten af Europa. I 

boghandlerpriser skønnes de tilsvarende tal at være henholdsvis 12,5 mia., 5,5 mia. og 7 

mia. kr. 

Hovedsprogenes bøgers position som internationale eksportvarer afspejler sig naturligvis også i den 

danske bogimport, der skønnes at andrage omkring 600 mio. kr. i boghandlerpriser. I de sidste 20 år 

har den danske fastprisordning og samhandelsregler i øvrigt da også været begrænset til danske 

bøger.  

Efter at fastprisordningen i 1983 blev begrænset til danske bøger, har den været en ren national 

aftaleordning uden nogen væsentlig påvirkning af handelen mellem medlemsstater, jf. 

positionsskrivelsen, der netop opstiller de rent nationale ordninger som en modpol ("By contrast 

...") til forholdene i de grænseoverskridende sprogområder.  

Den minimale internationale samhandel med danske bøger – der næppe overstiger 20 mio. kr. – har 

intet at gøre med den danske fastprisordning, men skyldes alene sprogbarrieren. Denne samhandel 

vil ikke blive forøget, selv om der blev indført helt frie priser på det danske bogmarked. Det har 

således ingen mening at henvise til, at samhandelsbegrebet i artikel 81 også kan omfatte potentiel 

samhandel.  

Det er Konkurrencerådets opfattelse, at kravet om væsentlig samhandelspåvirkning i artikel 81 er 

opfyldt som følge af tilstedeværelsen af potentiel samhandel, fordi håndhævelsen af den danske 

fastprisordning udelukker enhver form for tilladt reimport af billigere danske bøger til Danmark; det 

er derfor den samhandel, der ellers ville være uden denne håndhævelse, der er genstand for 

vurderingen. Den potentielle samhandel, der herved sigtes til, forudsætter således den retstilstand, at 

den danske fastprisordning opretholdes, men således at den ikke skal gælde for reimporterede 

danske bøger - altså en samhandel, der finder sted på grund af fastprisordningen. Et sådant 



kunstprodukt kan ikke opfylde kravet om væsentlig samhandelspåvirkning i artikel 81, der alene 

beskytter de naturlige handelsstrømme.  

Den indklagede afgørelse hviler i det hele på en fejlagtig anvendelse af den af EU-myndighederne 

udviklede konkurrencepolitik og konkurrenceretlige praksis vedrørende faste bogpriser. Der tages 

navnlig ikke hensyn til, at omdrejningspunktet for EU-konkurrenceretten på bogområdet har været 

og er sondringen mellem de grænseoverskridende sprogområder og de rent nationale 

bogprisordninger. Det er de grænseoverskridende sprog- og handelsområder, der har 

fællesskabsretlig betydning. Denne sondring har været bærende for retsudviklingen vedrørende de 

faste bogpriser, der har involveret alle EU's institutioner – en retsudvikling, der både har været båret 

af ønsket om markedsintegration og kulturelle hensyn.  

Det konkurrenceretlige grundlag for sondringen er betingelsen om væsentlig samhandelspåvirkning 

i artikel 81. Til brug for, at sondringen kan gennemføres på en måde, der både imødekommer de 

konkurrencepolitiske og kulturelle hensyn, har EU-myndighederne udviklet to kriterier til 

afgrænsning af artikel 81's anvendelse i relation til faste bogpriser: ”sizeable volume”-kriteriet og 

omgåelseskriteriet.  

Sizeable volume-kriteriet er afgørende for, om der overhovedet foreligger spørgsmål, der kan 

behandles under artikel 81. Kriteriet tjener til at afgrænse de grænseoverskridende sprogområder i 

forhold til de rent nationale ordninger. For at falde under den grænseoverskridende kategori kræves, 

at der foreligger "a sizeable volume of trade in books between two Member States". De nationale 

bogprisordninger, der ikke opfylder denne betingelse, udøver ikke væsentlig samhandelspåvirkning 

og er derfor ikke omfattet af artikel 81.  

Sizeable volume-kriteriet blev knæsat af Kommissionen i 1998, efter at Ministerrådet i 1997 havde 

vedtaget at anmode Kommissionen om at undersøge de grænseoverskridende fastprissystemer i de 

europæiske sprogområder og derefter forelægge resultatet for ministerrådet. Det fremgår 

udtrykkeligt af Kommissionens positionsskrivelse af 12. november 1998, underskrevet af de for 

kultur og konkurrence ansvarlige kommissærer, at Kommissionen nu kunne "clarify its stance on 

the question of fixed book prices in the light of Community law", og at "Commission action does 

not affect purely national contractual systems which have no significant impact on trade between 

Member States. They are accordingly not concerned".  

Kommissionens position til spørgsmålet om faste bogpriser i relation til fællesskabsretten blev 

nærmere analyseret i den tilknyttede redegørelse "Book Pricing", der er baseret på traktatens artikel 

30, artikel 85 [nu 81] og artikel 128 (4) [nu 151 (4)] og EF-Domstolens afgørelser i VBBB/VBVB, 

Net Book Agreement og Leclerc. I redegørelsen blev det blandt andet tydeliggjort, hvornår der 

foreligger væsentlig påvirkning ("significant impact") af samhandelen:  

"Intra-Community trade is affected significantly if there is a sizeable volume of trade in books 

between two Member States. This will normally be the case in homogenous linguistic areas because 

there are likely to be significant levels of imports and exports from one Member State to the other. 

The Commission applied Article 85(1) to these cross-border systems in its decisions on 

VBBB/VBVB in 1981 and the Net Book Agreement in 1988. The Court of Justice and Court of First 

Instance upheld the Commission's decisions on this point in 1984 and 1992 respectively.  



By contrast, Commission action does not affect purely national contractual agreements which have 

no significant impact on trade between Member States. They are accordingly not at issue."  

De tilfælde, hvor der foreligger et "sizeable volume of trade" stilles således over for de tilfælde, 

hvor der er "no significant impact on trade". Hvis det først kan konstateres, at der ikke er "a sizeable 

volume", så vil artikel 81 normalt ikke kunne anvendes.  

Den klare tilkendegivelse i 1998-positionsskrivelsen er blevet yderligere cementeret i 

Rådsresolutioner, senest Rådets resolution af 12. februar 2001 om anvendelsen af nationale 

ordninger med faste bogpriser, i hvis pkt. 5 rådet henviser til: "..Kommissionens afgørelser og dens 

stillingtagen på området, navnlig skrivelsen af 12. november 1998 fra Kommissionens medlemmer 

med ansvar for kultur og konkurrence til kulturministrene."  

For bogprisordninger som den danske ("purely national contractual agreements which have no 

significant impact on trade between Member States") udgør positionsskrivelsen af 12. november 

1998 og rådsresolutionen af 12. februar 2001 – og den underliggende domstolspraksis – således et 

solidt retsgrundlag i relation til artikel 81. Kommissionen har ikke tilbagekaldt eller ændret sin 

konkurrenceretlige position til de faste bogpriser, således som de kommer til udtryk i 

positionsskrivelsen. Der ses heller ikke at være truffet konkrete afgørelser, der ikke ligger inden for 

den udtrykte politik, herunder vedrørende kravet om "a sizeable volume of book trade".  

Dette gælder også Sammelrevers-forliget, der afsluttede den tysk-østrigske bogprissag, jf. 

Kommissionens pressemeddelelse af 22. marts 2002. Sammelrevers-forliget udspringer netop af 

forholdene i et stort grænseoverskridende sprogområde, hvor sizeable volume-betingelsen for at 

behandle sagen efter artikel 81 helt åbenbart er opfyldt. Forliget ligger inden for den etablerede 

praksis og indeholder intet, der indicerer en ændring af retstilstanden for rent nationale 

fastprisordninger som den danske.  

Ser man herefter på de konkrete danske forhold kan det konstateres, at eksporten af danske bøger er 

alt andet end "sizeable". Ifølge de nu foreliggende oplysninger kan den samlede eksport anslås til 20 

mio. kr., hvilket udgør omkring 1 % af det danske bogsalg. Den minimale eksport er en uundgåelig 

følge af, at der på grund af sprogbarriererne ikke findes noget marked for danske bøger udenfor 

Danmark. Dette gælder uanset fastprisordningen og samhandelsreglernes indhold. Det er 

sprogbarrieren – ikke fastprisordningen – som er afgørende for markedsafgrænsningen. Den danske 

fastprisordning, herunder den angrebne regel om reimport, falder således uden for artikel 81 

allerede som følge af betingelsen om væsentlig samhandelspåvirkning.  

4.2. Omgåelse 

Bogbranchens Fællesråd har subsidiært gjort gældende, at resultatet ville være det samme, selv om 

spørgsmålet blev behandlet under artikel 81 i overensstemmelse med det i EU-praksis udviklede 

omgåelseskriterium vedrørende faste bogpriser.  

Omgåelseskriteriet finder anvendelse, hvor der er fundet at foreligge et "sizeable volume of trade in 

books", hvilket typisk vil være tilfældet i de grænseoverskridende sprogområder. I disse tilfælde 

skal fastprisordningens virkninger vurderes under artikel 81. Omgåelseskriteriet tjener her til at 

skille de naturlige handelsstrømme, der nyder beskyttelse efter artikel 81, fra kunstige 

handelstransaktioner. En sådan skillelinje er nødvendig i de tilfælde, hvor der udover 



hjemmemarkedet også er et naturligt marked i en eller flere andre medlemsstater. Et godt eksempel 

er Tyskland/Østrig, hvor mere end halvdelen af de bøger, der sælges i Østrig, er udgivet af tyske 

forlag.  

Omgåelsesproblematikken relaterer sig altså til tilfælde, hvor en bog ud over hjemmemarkedet også 

har et marked i en eller flere andre medlemsstater. Den eventuelt lavere pris, der er resultatet af 

prisdannelsen på markedet i en anden medlemsstat ("eksportmedlemsstaten"), skal også kunne slå 

igennem ved reimport til hjemmemarkedet og derved komme hjemmemarkedets forbrugere til gode.  

Danske bøger bringes netop ikke i handelen på andre markeder end Danmark og der eksisterer 

følgelig ingen markeder uden for Danmark, hvorfra de danske bøger kan reimporteres til Danmark, 

således at importøren kan lade den lavere prisdannelse på det pågældende marked slå igennem i 

detailprisen. Den reimport, der måtte ske til Danmark, er ikke resultatet af en prisdannelse på noget 

andet marked, men er reelt en intern proces bestående i, at fastprisbøger rekvireres fra og 

tilbagesendes til Danmark som friprisbøger, en proces, der alene sker, fordi der er en 

fastprisordning i Danmark.  

De forhold, der var genstand for Sammelrevers-forliget, frembyder ingen lighedspunkter med 

forholdene for danske bøger. Det gælder forholdene i det grænseoverskridende sprogområde 

(Tyskland/Østrig), hvoraf forliget udspringer. Og det gælder lige så klart forholdene omkring den 

øvrige internationale samhandel med tyske bøger, hvor eksporten til Europa, ekskl. Østrig og 

Schweiz, andrager omkring 5 mia. kr. (eller 7 mia. kr. i boghandlerpriser). Der er i høj grad et 

marked for tyske bøger uden for Tyskland.  

Omgåelseskriteriet kom ind i EU-retten vedrørende faste bogpriser gennem retssagerne om den 

franske bogprislov af 1981 ("Loi Lang"). De her fastslåede principper for en lovbestemt 

fastprisordning har siden fundet tilsvarende anvendelse på aftalebaserede fastprisordninger.  

Kommissionens praksis tager udgangspunkt i Leclerc-dommene fra 1985 og 1988, der begge 

drejede sig om den franske bogprislov. 1985-dommen tog stilling til loven i dens første udformning, 

mens 1988-dommen tog stilling til loven i dens ændrede udformning. Det er derfor vigtigt at kende 

indholdet af den første forkastede lovbestemmelse og den efterfølgende reviderede og accepterede 

lovbestemmelse i den franske lov, jf. for eksempel fremstillingen i Domssamlingen 1988, side 

4458-4459.  

For så vidt angår importerede bøger bestemte art. 1, stk. 5, i bogprisloven af 1981, at  

"Ved import af bøger, som udgives i Frankrig, skal den af importøren fastsatte detailpris være lige 

med eller højere end den af forlaget fastsatte."  

Denne bestemmelse blev underkendt ved EF-Domstolens dom af 10. januar 1985 (den første 

Leclerc-dom, 129/83 Sml. side 1). Begrundelsen fremgår af dommens præmisser 26 og 27:  

"For så vidt en sådan lovgivning gælder for bøger, som udgives i den berørte medlemsstat og 

reimporteres efter først at være eksporteret til en anden medlemsstat, kan en bestemmelse, hvorefter 

den af forlæggeren fastsatte salgspris for bøger skal overholdes, derimod ikke anses for en 

lovgivning, som sondrer mellem indenlandsk fremstillede og importerede bøger. En sådan 

bestemmelse skader imidlertid afsætningen af reimporterede bøger på markedet, for så vidt den er 



til hinder for, at importøren af en sådan kan lade den fordel, som han har opnået på grund af den i 

eksportmedlemsstaten gældende lavere pris, slå igennem i detailsalgsprisen. Bestemmelsen udgør 

derfor en foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner, som er 

forbudt ifølge artikel 30.  

Det skal tilføjes, at det ikke gælder, såfremt det på grundlag af objektive kriterier kan godtgøres, at 

de pågældende bøger er eksporteret udelukkende med henblik på reimport for derved at omgå en 

sådan lovgivning."  

Det af domstolen anvendte omgåelsesbegreb synes inspireret af generaladvokatens overvejelser 

herom, Sml. 1985, side 13:  

"17. For så vidt angår reimporterede franske bøger, skal jeg nu undersøge, om lovens 

bestemmelser på dette område påvirker samhandelen mellem medlemsstater.  

For at undgå enhver misforståelse skal jeg indledningsvis definere begrebet reimport eller 

parallelimport ud fra de hertil knyttede virkninger.  

Parallelimport indebærer først og fremmest den fordel for detailhandlerne, at de kan købe billigere 

ind i en anden medlemsstat og således udnytte den heraf følgende konkurrencefordel.  

De giver ligeledes de erhvervsdrivende i denne medlemsstat mulighed for ved hjælp af denne vare 

og den gunstige pris at forøge deres afsætning på det franske marked.  

Når henses hertil, falder den transaktion, som består i, at en detailhandler eksporterer franske 

bøger udelukkende med reimport for øje, nødvendigvis uden for denne definition. En sådan 

transaktion, som udelukkende har til formål at omgå de ifølge national lov gældende 

begrænsninger, kan defineres som en kunstig handelstransaktion. Man kan imidlertid ikke påberåbe 

sig fordelene ved et enhedsmarked og samtidig retsstridigt udnytte de bestående landegrænser. 

Alene normale handelstransaktioner er omfattet af den fællesskabsretlige beskyttelse. ..."  

Efter denne dom blev den franske bogprislov ændret i maj 1985, idet der til ovennævnte artikel 1, 

stk. 5, tilføjedes følgende nye stk. 6:  

"Bestemmelserne i stk. 5 finder ikke anvendelse på bøger, der er importeret fra en af Det 

Europæiske Økonomiske Fællesskabs medlemsstater, medmindre det objektive forhold fremgår, at 

formålet har været at omgå bestemmelserne i stk. 4 i forbindelse med detailsalg af bøger, hvilket 

navnlig må anses for tilfældet, såfremt den pågældende bog ikke rent faktisk er blevet bragt i 

handelen i den pågældende stat."  

Efter denne lovændring var der ikke længere problemer i relation til EU-reglerne, jf. EF-

Domstolens dom af 14. juli 1988 (den anden Leclerc-dom, 254/87 Sml. 1988 side 4457).  

Det fremgår af de ovenfor citerede præmisser fra 1985-dommen, at omgåelsesproblematikken 

relaterer sig til tilfælde, hvor en bog udover hjemmemarkedet også har et marked i en eller flere 

andre medlemsstater. Den eventuelt lavere pris, der er resultatet af prisdannelsen på markedet i en 

anden medlemsstat ("eksportmedlemsstaten"), skal også kunne slå igennem ved reimport til 

hjemmemarkedet og derved komme hjemmemarkedets forbrugere til gode.  



Omgåelsesproblematikken har således alene relevans, hvor der er tale om "flermarkeds-situationer", 

hvilket typisk vil være tilfældet ved, men ikke er begrænset til, grænseoverskridende sprogområder 

som Frankrig/Belgien/Luxembourg, Tyskland/Østrig, UK/Irland m.v. Det er for sådanne områder, 

at der er behov for at kunne sondre mellem ægte handelstransaktioner, der er omfattet af den 

fællesskabsretlige beskyttelse, og kunstige handelstransaktioner, der har til formål at omgå de 

nationale begrænsninger. At normale handelstransaktioner ikke må forhindres eller vanskeliggøres 

inden for de grænseoverskridende homogene sprogområder, som jo kommercielt udgør ét 

geografisk marked, er i nøje overensstemmelse med grundprincippet om markedsintegration, der 

ligger bag EU-konkurrencereglerne.  

Der er intet grundlag for at overføre det for de grænseoverskridende homogene sprogområder, 

flermarkedssituationerne, udviklede omgåelseskriterium på de danske forhold. Danske bøger 

bringes netop ikke i handelen på andre markeder end Danmark og der eksisterer følgelig ingen 

markeder uden for Danmark, hvorfra de danske bøger kan reimporteres til Danmark, således at 

importøren kan lade den lavere prisdannelse på det pågældende marked slå igennem i detailprisen 

(jf. Leclerc). Den "reimport", der måtte finde sted til Danmark, for eksempel via Malmø, er ikke 

resultatet af en prisdannelse på det svenske marked, men er reelt en intern proces bestående i, at 

fastprisbøger rekvireres fra og tilbagesendes til Danmark som friprisbøger, en proces, der alene 

sker, fordi der er en fastprisordning i Danmark. Der er tale om en kunstig handelstransaktion uden 

markedsmæssigt og markedsintegrerende indhold. En transaktion af denne type nyder ikke 

fællesskabsretlig beskyttelse.  

Skulle der teoretisk kunne tænkes reimport af danske bøger, der ikke kan karakteriseres som 

omgåelse af fastprisordningen, vil der være tale om så specielle og marginale forhold, at den af 

Konkurrencerådet angrebne reimport-regel ikke kan siges at udgøre en mærkbar 

konkurrencebegrænsning på markedet.  

Under alle omstændigheder er den angrebne generelle reimport-regel den eneste måde, hvorpå man 

i praksis kan imødegå den reimport, der efter EU-praksis betragtes som omgåelse af den nationale 

fastprisordning.  

Selv om den danske fastprisordning som nævnt ikke skal prøves efter omgåelseskriteriet, opfylder 

den uden videre omgåelsestesten efter Leclerc.  

4.3 Kulturhensynet 

Mere subsidiært har Bogbranchens Fællesråd gjort gældende, at Konkurrencerådets undladelse af at 

inddrage og vurdere de kulturelle aspekter efter EF-traktatens artikel 151(4) er en åbenbar og 

alvorlig fejl, der i sig selv bør føre til ophævelse af afgørelsen.  

Bestemmelsen om de kulturelle aspekter kom ind i EF-traktaten i 1993, dengang som artikel 128. 

Artikel 151, stk. 4, lyder således:  

"Fællesskabet tager hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i 

denne traktat, herunder med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed."  

Bestemmelsen er repeteret i Kommissionens positionsskrivelse af 12. november 1998 om faste 

bogpriser, idet det heri hedder:  



"Thirdly, with the insertion of Article 128(4) [nu art. 151(4)] in the Treaty, cultural aspects have to 

be taken into account in Commission decisions on fixed book pricing where these systems affect 

trade between Member States. This is now an explicit requirement for competition policy, as for 

every other Community policy."  

De kulturelle aspekter er således af stor vigtighed på bogområdet, hvilket også kommer til udtryk i 

den løbende dialog mellem de kulturelle og konkurrencepolitiske EU-instanser, ligesom det er 

karakteristisk, at 1998-positionsskrivelsen er underskrevet af de for kultur og konkurrence 

ansvarlige kommissærer.  

Dette samspil mellem de kulturelle og konkurrencepolitiske hensyn svarer ganske til de danske 

forhold vedrørende faste priser, idet den gældende fastprisdispensation fra 1990 i høj grad er baseret 

på kulturpolitiske hensyn. Desuden forholder det sig således, at Konkurrencerådets afgørelse om en 

eventuel tilbagekaldelse af dispensationen skal træffes efter 1989-konkurrencelovens regler, jf. 

konkurrencelovens § 27, stk. 2, altså med hensyntagen til kulturhensynet.  

Det er således fra enhver synsvinkel en alvorlig fejl, at de kulturelle aspekter ikke er grundigt 

vurderet i den indklagede afgørelse, der alene indeholder en kortfattet bemærkning herom, jf. 

afgørelsens pkt. 98, og fremtræder som et rent postulat, specielt på baggrund af at 

fastprisdispensationen i 1990 blev meddelt og fortsat opretholdes af kulturelle grunde i nøje 

overensstemmelse med dispensationens lovgrundlag.  

5. Konkurrencerådets argumentation: 

Konkurrencerådet har til støtte for stadfæstelsespåstanden gjort gældende, at den danske 

bogbranche ved generelt at håndhæve fastprissystemet over for enhver form for reimport af danske 

fastprisbøger derved begrænser den reimport, der ikke har til formål at omgå det danske 

fastprissystem, og at en sådan begrænsning af al reimport påvirker samhandelen mellem 

medlemsstater i strid med artikel 81. Den samhandel, der skal vurderes, er den samhandel, der ville 

være, hvis ikke den danske bogbranche håndhævede fastprisordningen således, at enhver form for 

reimport til lavere priser udelukkes. Det er i strid med artikel 81, at bogleverancer til Hamrelius 

Bokhandel i Malmø blev nægtet, uden at der overhovedet blev foretaget en vurdering af, om der i 

det konkrete tilfælde var noget, der tydede på omgåelse af det danske fastprissystem, og således 

uden at Nordisk Bog Center på nogen måde kunne bevise eller sandsynliggøre, at det danske 

fastprissystem var eller ville blive omgået af Hamrelius Bokhandel. Det er en følge af artikel 81, at 

enhver internethandler i EU skal kunne sælge bøger ind i Danmark uden prisbindinger.  

Reimport af fastprisbøger, der er eksporteret til et andet land, hvor de er blevet introduceret i 

handelen, udgør efter gældende EU-praksis ikke omgåelse af fastprissystemet, jf. Leclerc-dommen 

fra 1988. Så selv om Hamrelius Bokhandel havde valgt eller ønsket at reimportere nogle af de 

danske bøger til Danmark, som også var bragt i handelen i Sverige, så ville der ikke have været tale 

om en omgåelse.  

Ved helt generelt at betinge eksport af danske fastprisbøger af, at der afgives forhåndsaccept, 

udelukker den danske bogbranche enhver reimport af danske fastprisbøger, der er bragt i handelen i 

Sverige og Tyskland, hvor der er et vist kundeunderlag til dansksprogede bøger. Derved begrænses 

samhandelen mellem disse lande.  



Dertil kommer, at den danske bogbranche endvidere begrænser samhandelen mellem medlemslande 

ved at udelukke reimport, der stammer fra bl.a. grænseoverskridende internetsalg. Internetsalg 

rummer muligheder for en øget grænseoverskridende samhandel mellem medlemslandene. 

Internetsalget giver – uanset om der er tale om grænseoverskridende sprogområder eller ej – 

udenlandske boghandlere oplagte muligheder for over Internettet at sælge danske bøger til danske 

forbrugere i Danmark.  

En sådan reimport udgør ikke omgåelse, og en begrænsning heraf påvirker derfor samhandelen 

mellem medlemslandene. Dette følger af Sammelrevers-sagen, som udsprang af en klage fra bl.a. en 

belgisk internetboghandler, der havde planlagt salg af billigere fastprisbøger til det tyske marked. 

Den tyske bogbranche forlangte imidlertid de faste priser overholdt ved reimporten og nægtede på 

denne baggrund at levere bøger til den belgiske boghandler. Til imødekommelse af Kommissionens 

kritikpunkter afgav den tyske bogbranche tilsagn, der indebar, at tyske fastprisbøger herefter frit 

kunne sælges fra udlandet direkte til tyske forbrugere – især over Internettet – uanset om der var 

tale om grænseoverskridende sprogområder eller ej.  

Rådet må under henvisning til Kommissionens klare tilkendegivelser i Sammelrevers-sagen afvise, 

at det alene er de grænseoverskridende sprog- og handelsområder, der har fællesskabsretlig 

betydning.  

Kommissionen tillagde således ikke spørgsmålet om grænseoverskridende sprogområder nogen 

betydning i sin vurdering af samhandelspåvirkningen efter artikel 81. De grænseoverskridende 

sprogområder omtales ikke i Kommissionens offentliggørelse af forliget den 22. marts 2002. De 

forudgående offentliggørelser i sagen viser heller ikke tegn på, at dette spørgsmål har haft 

betydning for Kommissionens vurdering, jf. Kommissionens meddelelse af 10. juni 2000 (2000/C 

16208) om den afgørelse, som Kommissionen påtænkte at træffe i Sammelrevers-sagen, samt 

Kommissionens efterfølgende pressemeddelelse af 19. juli 2001 (IP/01/1035) om genåbningen af 

Sammelrevers-sagen.  

Internetsalget er således et godt eksempel på, at grænseoverskridende sprogområder ikke er en 

forudsætning for en samhandel med bøger mellem medlemslande.  

Der er således tale om en mærkbar påvirkning af samhandelen mellem medlemslandene i strid med 

artikel 81, når den danske bogbranche generelt betinger grænseoverskridende salg af danske 

fastprisbøger af, at de faste priser overholdes ved enhver reimport, og bogbranchen ikke på nogen 

måde foretager en konkret vurdering af, om der er tale om omgåelse som defineret af 

Kommissionen i Sammelrevers-sagen.  

Under henvisning til Sammelrevers-sagen må rådet afvise, at omgåelsesproblematikken alene har 

relevans, hvor der er tale om ”flermarkeds-situationer”, hvilket ifølge Bogbranchens Fællesråd 

typisk vil være tilfældet, hvor der er tale om grænseoverskridende sprogområder som fx 

Frankrig/Belgien/Luxembourg, Tyskland/Østrig og UK/Irland.  

Sammelrevers-sagen medførte, at den tyske bogbranche også måtte acceptere reimport fra ikke-

grænseoverskridende sprogområder som fx Belgien, Spanien og Italien. Særligt internetsalget 

bevirker, at der også i disse sprogområder er et marked for salg af tyske bøger, uden at der af den 

grund er tale om kunstige handelstransaktioner. Tilsvarende forhold gør sig gældende for danske 

bøger.  



Konkurrencerådet har i øvrigt henvist til sin vurdering i den indklagede afgørelse, pkt. 72 til 96.  

I tilknytning til det af Bogbranchens Fællesråd anførte om den samlede eksport af danske bøger til 

udlandet har Konkurrencerådet bemærket, at størrelsen af den nuværende eksport ikke er afgørende 

for vurderingen af, om der foreligger en påvirkning af samhandelen i strid med artikel 81.  

Konkurrencerådet skal i den forbindelse henvise til udkast til meddelelse fra Kommissionen om 

retningslinjer for begrebet påvirkning af samhandelen i traktatens artikel 81 og 82. Det fremgår 

heraf, at der ved anvendelsen af handelspåvirkningskriteriet i artikel 81 lægges afgørende vægt på, 

at der skal være tale om aftaler, der kan påvirke handelen mellem medlemsstater. Ifølge de 

standardkriterier, EF-Domstolen har opstillet, betyder ”kan påvirke”, at det ”på grund af samtlige 

objektive, retlige eller faktiske forhold kan forudses med tilstrækkelig sandsynlighed, at aftalen 

direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt øver indflydelse på varehandelen mellem 

medlemslandene”, jf. retningslinjernes pkt. 23 ff.  

Anvendelsen af artikel 81 forudsætter ikke, at aftalen rent faktisk vil påvirke eller har påvirket 

handelen mellem medlemsstater. Det er tilstrækkeligt, at aftalen kan have en sådan virkning, jf. 

retningslinjernes pkt. 26. Det er derfor heller ikke nødvendigt at beregne det faktiske omfang af den 

samhandel mellem medlemsstater, der påvirkes af aftalen.  

Vurderingen af påvirkningen af samhandelen foretages bl.a. på baggrund af aftalens art og de 

implicerede virksomheders position og størrelse. Aftaler der omhandler import og eksport kan 

ifølge selve deres natur påvirke handelen mellem medlemsstater. Og jo stærkere de deltagende 

virksomheder står på markedet, desto mere sandsynligt er det, at en aftale, som kan påvirke 

handelen mellem medlemsstater, vil blive anset for at kunne gøre det mærkbart.  

Kommissionen har i den forbindelse opstillet en hovedregel for, hvornår samhandelen ikke vil 

kunne blive mærkbart påvirket – den såkaldte NAAT-regel, jf. retningslinjernes pkt. 50 ff. Hvis 

parterne ikke på nogen af de relevante markeder har en samlet markedsandel på over 5 % og en 

samlet årlig omsætning inden for EU og inden for de produkter, der er omfattet af aftalen, på over 

40 mio. EUR, kan aftalen i princippet ikke have en mærkbar påvirkning på samhandelen. Dertil 

kommer, at Kommissionen endvidere har opstillet en positiv formodning om, at en aftales 

virkninger er mærkbare, hvis aftalen ifølge selve sin natur kan påvirke samhandelen mellem 

medlemsstater, fx fordi den vedrører import eller eksport.  

En anvendelse af såvel den negative som den positive formodningsregel fører begge til samme 

resultat som rådets vurdering. DBK-bogdistribution og Nordisk Bog Center varetager tilsammen 

distributionen af bøger for ca. 800 danske forlag svarende til 2/3 af de danske forlags samlede 

omsætning. Alene DBK-bogdistribution omsætter for over 600 mio. kr. årligt. Den begrænsning i 

samhandelsreglerne, rådet har grebet ind over for, relaterer sig endvidere til eksport og 

efterfølgende reimport af danske fastprisbøger.  

Det er således afgørende, at håndhævelsen udelukker enhver form for tilladt reimport af billigere 

danske bøger til Danmark. Det er derfor den samhandel, der ellers ville være uden denne 

håndhævelse, der er genstand for vurderingen. Den relativt beskedne eksport af danske 

fastprisbøger understøtter derfor rådets vurdering af virkningen af de krævede forhåndsaccepter.  



Rådet afviser, at danske bøger alene har et marked i Danmark. Der eksporteres i dag danske bøger 

til grænseområderne i både Sverige og Tyskland. Der bor danskere i disse områder, der køber 

danske bøger, og der er også svenskere og tyskere i disse, der har lært at læse dansk. Dernæst 

handler mange danskere i grænseområderne i Sverige og Tyskland. Der er derfor et kundeunderlag i 

disse grænseområder og dermed også et marked for danske bøger. Boghandlere etableret i disse 

grænseområder, som sælger danske bøger, er berettiget til at reimportere bøger til Danmark, uden at 

dette vil kunne betegnes som omgåelse, jf. Leclerc-dommen fra 1988. Allerede af den grund er den 

danske bogbranches håndhævelse af fastprissystemet over for enhver form for reimport lovstridig.  

Dertil kommer som en konsekvens af Sammelrevers-sagen, at det ikke er lovligt at forhindre 

reimport af bøger over fx Internettet til frie priser – uanset hvilket medlemsland, der reimporterer, 

og på hvilket sprog, de reimporterede bøger er skrevet – medmindre de opstillede betingelser for, 

hvornår der foreligger omgåelse, er opfyldt.  

Rådet understreger i den forbindelse, at Kommissionen klart har tilkendegivet, at begrænsningerne 

af samhandelen mellem medlemsstater ikke kan tolereres – særligt ikke når dette fører til, at 

forbrugerne inden for Fællesskabet ikke kan nyde godt af de fordele, der udspringer af nye 

teknologier og nye distributionsformer, herunder særligt Internettet. Dette hensyn gør sig også 

gældende for de danske forbrugere.  

Der er således efter rådets opfattelse intet i Sammelrevers-sagen, der understøtter de begrænsninger, 

som Fællesrådet indlægger i sin fortolkning af forligets betydning og rækkevidde.  

Konkurrencerådet fastholder på den baggrund, at styrelsens afgørelse fra december 2000 ikke 

længere er udtryk for gældende ret.  

Styrelsens afgørelse byggede på den antagelse, at reimport af billigere danske fastprisbøger fra 

udenlandske internetboghandlere ville kunne betegnes som omgåelse, og at der ikke kunne 

foreligge en betydelig samhandel mellem medlemslande, der kunne begrænses, når der var tale om 

et sprogligt afgrænset område som Danmark.  

Denne antagelse kan ikke opretholdes efter Sammelrevers-sagen fra 2002, idet denne sag tydeligt 

viser, at internetsalg af billigere fastprisbøger ikke udgør omgåelse, og at samhandlen også mellem 

uhomogene sprogområder kan påvirkes i strid med artikel 81.  

Hvad de kulturelle aspekter angår, afviser rådet, at de ikke er afspejlet i rådets afgørelse. Rådets 

afgørelse angriber alene den danske bogbranches håndhævelse af fastprissystemet i de situationer, 

hvor det på baggrund af gældende EU-praksis er åbenbart, at der sker en begrænsning af 

samhandelen mellem medlemsstater i strid med artikel 81. Rådets afgørelse er således på linie med 

EF-Domstolens og Kommissionens praksis – en praksis der er skabt under hensyntagen til de 

kulturelle aspekter.  

6. Konkurrenceankenævnets bemærkninger: 

Da beherskelse af det danske sprog er en forudsætning for at kunne læse bøger skrevet på dansk, må 

markedsmæssig afsætning af dansksprogede bøger til forbrugere nødvendigvis være rettet mod det 

eller de områder, hvor der er et tilstrækkeligt antal dansktalende til, at der er grundlag derfor. 

Parterne er enige om, at der er et marked for afsætning af dansksprogede bøger til forbrugere i 



Danmark, og det under sagen oplyste giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage eksistensen af 

et marked, som overskrider Danmarks grænser. For så vidt angår dansksprogede bøger er der derfor 

tale om et særegent produkt, for hvilket der ikke er grund til at vente nogen signifikant import og 

eksport fra en EU medlemsstat til en anden som følge af, at de begge tilhører samme sprogområde. 

Den danske bogbranches fastprisordning er herefter en ordning, som bedømt efter kriterierne i 

Kommissionens principielle standpunktspapir af 12. november 1998 må anses for en ren national 

ordning med ”no significant impact on trade between Member States”, hvad parterne da også var 

enige om i forbindelse med Konkurrencestyrelsens afgørelse af 21. december 2000. Det bemærkes 

herved, at det forhold, at salg af danske forlags dansksprogede bøger til forbrugere i Danmark i 

1998 kunne og fortsat kan ske ved fjernsalg over Internettet, og at en internetudbyder gerne kan 

have geografisk adresse i en anden EU-medlemsstat, er efter kriterierne i Kommissionens 1998-

standpunktspapir ikke et forhold, som giver grund til at vente en signifikant import eller eksport fra 

én EU-medlemsstat til en anden som følge af, at de begge tilhører samme sprogområde.  

Sammelrevers-sagen er en konkret sag angående tyske forlags tysksprogede bøger, for hvilke der er 

et marked omfattende flere EU-medlemsstater som følge af, at de tilhører samme sprogområde. Der 

er ikke i Kommissionens udtalelser i den sag noget grundlag for at anse det principielle 

standpunktspapir fra 1998 – der er baseret på traktaten og EF-domstolens praksis samt 

Kommissionens egen praksis og fortsat må anses at give udtryk for de efter gældende ret afgørende 

kriterier – for fraveget.  

Da den danske fastprisordning herefter hverken aktuelt eller potentielt indebærer en væsentlig 

påvirkning af samhandelen imellem to EU-medlemsstater, falder ordningen uden for 

anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 81. Ordningens lovlighed beror alene på 

Konkurrenceloven. Der har herefter ikke i artikel 81 været hjemmel til at træffe afgørelse som sket, 

hvorfor Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 allerede af den grund ophæves.  

Herefter bestemmes:  

Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 ophæves.  

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

Jens Fejø          Ole Jess Olsen 

  

Børge Dahl  

 


