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I denne sag har Konkurrenceankenævnet den 11. april 2001 truffet følgende afgørelse:
1. Konkurrencerådet traf den 29. november 2000 afgørelse vedrørende TV2/Danmark A/S,
hvorefter:
•

"selskabets progressive årsrabatter som fastlagt i Priser og Betingelser 2000 er i strid med
forbudet i konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3.

•

selskabets vilkår i "1:1 og 2:1-pakkerne" om at annoncørerne for at opnå ekstra rabat hos
TV2 i 2000 skal have samme eller større omsætning som tidligere hos TV2, er i strid med
forbudet i konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3.
selskabets forbud til annoncørerne mod videresalg af reklame er i strid med forbudet i
konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 2.

•

De progressive rabatter skal ses i sammenhæng med videresalgsforbudet.
Det påbydes selskabet, jf. konkurrencelovens § 16, stk. 1,, jf. § 11, stk. 4, at:
•

ophøre med at nægte købere af reklame hos TV2 ret til videresalg,

Påbudet skal efterkommes straks."

2. TV2/Danmark A/S har ved foreløbigt klageskrift af 30. november 2000 og endeligt klageskrift af
12. januar 2001 indbragt Konkurrencerådets afgørelse af 29. november 2000 for
Konkurrenceankenævnet med principal påstand om ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse.
Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse.
Konkurrencerådet har ved beslutning af 30. november 2000 tillagt klagen opsættende virkning for
så vidt angår Rådets påbud om i henhold til konkurrencelovens § 16, stk. 1, jf. § 11, stk. 4, at
ophøre med at nægte købere af reklame hos klager ret til videresalg. Rådet meddelte samtidig, at det
for nærværende ikke kunne imødekomme klagers ønske om opsættende virkning indtil udløbet af
det kalenderår, hvor Ankenævnet træffer afgørelse.
TvDanmark A/S er som biintervenient indtrådt til støtte for Konkurrencerådet.
Ankenævnet har ved formandsafgørelse af 3. januar 2001 bestemt, at der ikke tillægges
TV2/Danmark A/S´s klage yderligere opsættende virkning.
Denne sag behandles under Ankenævnets j.nr. 00-214.216.
3. Ved klageskrift af 22. december 2000 har TvDanmark A/S indbragt Konkurrencerådets afgørelse
af 29. november 2000 med følgende principale påstand:
"Afgørelsen ændres således, at det desuden fastslås, at
1. TV2s anvendelse af årsaftaler i forbindelse med det i Afgørelsen beskrevne rabatsystem
udgør et misbrug af dominerende stilling.
2. TV2s anvendelse af "Kampagnevolumenrabat 250" som beskrevet i afgørelsen, hvorefter
der gives 40\% rabat på antallet af GRP over 250, udgør et misbrug af dominerende stilling.
3. TV2s anvendelse af 1:1 og 2:1 pakkerne som beskrevet i Afgørelsen, hvorefter der gives op
til 90\% rabat på TRP-delen, og hvor størrelsen af den opnåelige rabat under 1:1 og 2:1
pakkerne afhænger af ikke-transparente kriterier, udgør et misbrug af dominerende stilling.
4. TV2s anvendelse af volumenafhængige sæsonrabatter som beskrevet i Afgørelsen udgør et
misbrug af dominerende stilling.
5. TV2s anvendelse af rabatformen "dobbelt new business" som beskrevet i Afgørelsen udgør
et misbrug af dominerende stilling.
6. Det i Afgørelsen beskrevne rabatsystem, hvorefter der i forhold til TV2s listepriser ydes dels
årsrabat, dels "kampagnevolumenrabat 250" eller rabat under 1:1 og 2:1 pakkerne, dels
sæsonforstærkning og dels new business rabat, i det omfang de opnåelige rabatter kan
kombineres, på grund af den herved opnåede samlede progression udgør et misbrug af
dominerende stilling.
7. TV2 meddeles påbud om ikke at anvende de rabatformer, som enten ved Afgørelsen eller
ved Konkurrenceankenævnets afgørelse i nærværende ankesag er fundet at udgøre misbrug
af dominerende stilling."
TvDanmark A/S har derudover påstået Konkurrencerådets beslutning af 30. november 2000 om at
tillægge TV2/Danmark A/S´s klage opsættende virkning ophævet.
Konkurrencerådet har ved skrivelse af 17. januar 2001 udtalt, at Rådet for så vidt angår ovennævnte
punkter 2, 5 og 7, må TvDanmark A/S anses for klageberettiget.

TV2/Danmark har ved skrivelse af 9. februar 2001 udtalt sig imod, at TvDanmark A/S tillægges
klageret.
Denne sag behandles under Ankenævnets j.nr. 00-224.392.
Konkurrenceankenævnet skal udtale:
En afgørelse truffet af Konkurrencerådet efter konkurrencelovens § 19, stk. 4, 2. pkt. indgår ikke i
opregningen af de afgørelser, der efter § 19, stk. 1, kan indbringes for Ankenævnet. Ankenævnet
afviser derfor TvDanmark A/S´s klage over Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2000 om
at tillægge TV2/Danmark A/S´s klage opsættende virkning.
Som sagen foreligger, finder Ankenævnet, at denne sag skal behandles sammen med den anden sag,
j.nr. 00-214.216, Tv2/Danmark mod Konkurrencerådet, således at der i nærværende sag ikke sker
særskilt behandling om spørgsmålet om TvDanmark A/S´s klageberettigelse.
Afgørelsen er truffet af Ankenævnets formand, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1032 af 17. december
1997.
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