
EU-konkurrenceret og udbudsret 
 

Semester: efterår 

Niveau: kandidat 

ECTS: 10 

Undervisningssprog: dansk 

Pensum: endnu ikke fastlagt (men enten C Bergquist ”Konkurrenceretten” eller Wegener Jessen et al 

”Regulering af konkurrence i EU” samt en række domme.) 

 

MODULETS INDHOLD, FORLØB OG PÆDAGOGIK 

Målet med faget EU-konkurrenceret og udbudsret er overordnet at give den studerende mulighed for 

supplerende faglighed, der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssig og dermed erhvervsmæssig profil. 

Mere specifikt er målet med faget at opbygge de studerendes faglige viden inden for EU-konkurrenceret og 

udbudsret. 

Konkurrence, herunder den effektive konkurrence, er en meget vigtig parameter i udviklingen og 

vedligeholdelsen af EU's indre marked. Idet Danmark har en national konkurrencelovgivning, der indeholder 

regler, der i stort omfang læner sig op af de EU-retlige konkurrenceregler, er det nødvendigt at have et 

indgående kendskab til EU’s konkurrenceret for at drive virksomhed eller rådgive herom. Vigtigheden af EU-

konkurrenceretten, herunder reglerne om fusioner, samarbejds- og distributionsaftaler, misbrug af 

markedsdominans m.v., er i løbet af de senere år blevet synlig bl.a. grundet sager mod flere af de store tech-

giganter som f.eks. Google og Amazon.   

Konkurrenceretten gælder for virksomheder på private markeder, men også på det offentlige marked er den 

effektive konkurrence nødvendig for at sikre, at offentlige enheders indkøbsaktiviteter realiseres på 

baggrund af markedsøkonomiske overvejelser uden national protektionisme og diskrimination. Offentlige 

udbud reguleres af selvstændige regler, men der er et stort samspil med konkurrencereglerne for at sikre det 

indre markeds funktion.  

Faget består af forelæsninger, hvor de studerende (i grupper) også skal diskutere konkurrenceretlige 

problemstillinger og præsentere retspraksis og cases for holdet. Dette for at sikre afstemning med fagets 

eksamensform, som er mundtlig. Således træner de studerende deres mundtlige formidling af 

konkurrenceretlige problemstillinger, deres juridiske argumentation, deres samarbejdskompetencer samt 

får udbygget deres generelle evner til at anvende samme metodiske tilgang på andre juridiske 

problemstillinger. 

 

LÆRINGSMÅL 

Viden 

- EU-konkurrencerettens og udbudsrettens formål og anvendelsesområde 



- Konkurrencebegrænsende aftaler (EUF-traktatens artikel 101), herunder horisontale aftaler og 

vertikale aftaler 

- Misbrug af dominerende stilling (EUF-traktatens artikel 102) 

- Fusionskontrol (Fusionskontrolforordningen) 

- Statsstøtte (EUF-traktatens artikel 107) 

- Offentligt udbud (Udbudsdirektiverne) 

- Offentlige virksomheder (EUF-traktatens artikel 106) 

 

Færdigheder 

- Mestre analytiske færdigheder ift.: 

o Redegørelse for og anvendelse af fagets begreber og terminologi 
o Identifikation af konkurrenceretlige og udbudsretlige problemstillinger, som knytter sig til 

faget 
o Analyse og korrekt forståelse af de relevante retskilder i forbindelse med diskussion af 

fagets videnskabelige problemstillinger, herunder fagets teori, lovbestemmelser og 
afgørende retspraksis, herunder navnlig afgørelser afsagt af EU-Domstolen 

o Anvende samme metodiske tilgang på andre juridiske problemstillinger 

- Udvikle mundtlige formidlingsfærdigheder ift.: 
o Konkurrenceretlige og udbudsretlige problemstillinger 
o Juridiske argumentation 

- Udvikle samarbejdsevne 

Kompetencer  

- Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi 
- Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, disse fakta giver 

anledning til inden for konkurrenceretten og udbudsretten 
- Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk 

metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for konkurrenceretten 
og udbudsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger 

 

UNDERVISNINGSFORM 

- Forelæsning  - 10 x 3 timer 

 

OMFANG OG FORVENTET ARBEJDSINDSATS 

- 270 timer 

 



EKSAMEN 

Prøvens navn EU-konkurrenceret og udbudsret 

Prøveform Mundtlig 
20 minutters eksamen 

ECTS 10 

Tilladte hjælpemidler Uden hjælpemidler 

Bedømmelsesform 7-trins skala 

Censur Ekstern prøve 

Vurderingskriterier Vurderingskriterierne er angivet i universitetets 
eksamensordning 

 


