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KOMMISSIONENS BESLUT

av den […]

om ett förfarande i enlighet med artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet

(Ärende Comp / E-1 / 38.069 - VVS-kopparrör)

(Endast de nederländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, italienska och 
svenska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

med beaktande av

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning 
av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget1, särskilt artiklarna 7.1 och 23.2 i 
denna,

med beaktande av kommissionens beslut av den 29 augusti 2003 om att inleda ett förfarande i 
detta ärende,

med beaktande av att berörda företag har fått möjlighet att yttra sig om kommissionens 
invändningar, i enlighet med artikel 19.1 rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962, 
första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 81 och 822, artikel 27.1 i 
förordning (EG) nr 1/2003 och kommissionens förordning (EG) nr 2842/98 av den 22 
december 1998 om hörande av parter i vissa förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i 
EG-fördraget3,

efter samråd med Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor,

med beaktande av förhörsombudets slutrapport i föreliggande ärende4, och

av följande skäl:

A – INLEDNING

(1) Detta beslut riktar sig till följande företag:

  
1 EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 411/2004 (EUT L 68, 

6.3.2004, s. 1).
2 EGT 13, 21.2.1962, s. 204/62. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1216/1999 

(ET L 148, 15.6.1999, s. 5).
3 EGT L 354, 30.12.1998, s. 18.
4 EUT C […], […], s. […].
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– Boliden AB, Boliden Fabrication AB och Boliden Cuivre & Zinc S.A. (nedan 
kallade ”Boliden” eller ”BCZ”)

– Austria Buntmetall AG och Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.

– Halcor S.A.

– HME Nederland BV

– IMI plc, IMI Kynoch Ltd. och Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI Yorkshire 
Copper Tube Ltd.)

– KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA och Europa Metalli SpA (nedan kallade 
”KME-koncernen”)

– Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., 
DENO Holding Company, Inc. och DENO Acquisition EURL

– Outokumpu Oyj och Outokumpu Copper Products Oy

– Wieland Werke AG (nedan kallat ”Wieland”)

(2) Detta beslut riktar sig till företag som deltagit i en enda, kontinuerlig, komplex och, 
såvitt gäller Boliden, KME-koncernen och Wieland, mångskiftande överträdelse av 
artikel 81 i fördraget och artikel 53 i EES-avtalet. Överträdelsen började i juni 1988 
och slutade i mars 2001. Olika företag var inblandade under olika tidsperioder.

B – INDUSTRIN FÖR VVS-KOPPARRÖR 

1. PRODUKTEN

1.1. Standard VVS-kopparrör och plastbelagda VVS-kopparrör

(3) Kopparrör delas vanligtvis in i två produktgrupper: (i) industrirör som indelas i 
undergrupper alltefter användningen (luftkonditionering och kylning, kopplingar, 
gasvärmare, filtertorkare och telekommunikationer) och (ii) VVS-rör (kallas även 
sanitärrör, vattenrör eller installationsrör) som används för vatten-, olje-, gas- och 
värmeinstallationer inom byggnadsindustrin5.

(4) I samband med den här kartellutredningen skall VVS-kopparrör betraktas som en 
produkt som är klart åtskild från industrirör, som inte omfattas av detta beslut. Detta 
synsätt grundas på följande överväganden.

(5) För det första är de viktigaste kunderna när det gäller VVS-rör återförsäljare, 
grossister och detaljhandlare som säljer VVS-rör till installatörer och andra 
slutanvändare, medan industrirör vanligtvis används av och direkt säljs till 
industrikunder, tillverkare av originalutrustning eller utrustningsdelar.6 För det andra 
skiljer sig slutanvändningen och de tekniska specifikationerna för VVS-rör principiellt 
från slutanvändningen och de tekniska specifikationerna för industrirör. Bedömningen 
att VVS- och industrirör är olika produkter stöds av kommissionens beslut i ärende 
nr COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, där kommissionen ansåg att VVS-kopparrör 
och industrikopparrör utgör olika produktmarknader.7 För det tredje och viktigaste i 

  
5 Se s. 32123. Såvida inget annat anges avser hänvisningarna sidor i kommissionens akt. Enligt en studie 

som Boliden gjort används 45 % till rör för vatten- och sanitetssystem, 52 % till värmesystem och 3 % 
till gasledningar.

6 Se s. 22851, 22859.
7 Se ärende nr COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, skäl 35 och 63.
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samband med detta beslut berörde den samverkan som hänförde sig till VVS-rör och 
den samverkan som avsåg industrirör olika företag (och anställda) och var 
organiserade på olika sätt.

(6) Om vi övergår till VVS-rör så har dessa traditionellt främst tillverkats av koppar, dvs. 
återvunnen koppar, raffinerad koppar (katodkoppar) eller koppartackor8, och i viss 
mån av stål.9 Sedan början av 1990-talet tillverkas VVS-rör alltmer av plast eller 
komposit (plast med aluminiumskikt).10

(7) Den offentliga diskussionen om kvalitetsstandarder för dricksvatten och det senare 
antagandet av rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten (det europeiska dricksvattendirektivet 1998) påskyndade denna process.11

Sedan det nya direktivet antagits gavs i vissa fall offentligt stöd för installering av 
plast- eller kompositrör.

(8) I sitt aktuella beslut i ärende nr COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu konstaterade 
kommissionen att det föreligger ett visst konkurrenstryck från sanitärrör, framför allt 
plast- och flerskiktsrör, gentemot VVS-rör av koppar. Dessutom hävdade 
kommissionen att plaströr och flerskiktsrör för VVS verkar vinna vissa 
marknadsandelar på marknaden för sanitärrrör, även om trenden verkar vara 
långsiktig.12 De berörda parterna har inkommit med vissa om än inte otvetydiga 
belägg för denna långsiktiga trend.13

(9) Att VVS-kopparrör i vissa europeiska länder ersatts med plast- och kompositrör har 
åtminstone delvis kompenserats av en ökad efterfrågan på VVS-kopparrör i östra 
Europa och under nittiotalet av att stålrör generellt ersatts med plast-, komposit- och 
kopparrör.14 Under perioden 1989–1999 ökade enligt ”European Copper Plumbing 
Promotion Campaign” (nedan kallad ”ECPPC”)15 den europeiska efterfrågan på 

  
8 Se s. 32539.
9 Se s. 11415, 11416, 29662.
10 Se s. 32540, 22575.
11 EGT L 330, 5.12.1998, s. 32, Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). Motsvarande nationell lagstiftning antogs mellan 1999 
och 2002. Genom direktivet infördes nya kvalitetsparametrar för dricksvatten, varav en handlade om att 
minska andelen koppar i dricksvatten från 3 mg/l till 2 mg/l.

12 Se ärende nr COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, skäl 33 och 35.
13 Som svar på meddelandet om invändningar av den 10 och 17 november 2003, bilaga 3, inkom Wieland 

(s. 22886–22899 i akten) respektive Outokumpu med olika om än snarlika data från samma källa, 
nämligen www.kwd–globalpipe.com (KWD). Enligt Wielands data skall andelen 
”vattenrör/värmerör/totalt” i Europa (se fotnot 17 för geografiskt område) ha utvecklats på följande sätt 
(från 1992 till 2001): Koppar från 60,6 % till 47,9 %, stål från 15,2 % till 7,5 %, plast/flerskikt från 
24,5 % till 44,6 %. I sitt svar på meddelandet om invändningar av den 7 november 2003 (s. 106) inkom 
KME också med data från KWD (där det geografiska området dock är oklart (”Europa”), som i viss 
mån motsäger data från Outokumpu och Wieland. Enligt beräkningar som Outokumpu skickat in 
(s. 23751 i akten) utvecklades andelen konkurrerande material på följande sätt: 
”Vattenrör/värmerör/totalt” (uppenbarligen Europa): från 1993 till 2001: Koppar från 61 % till 63 % 
(2000: 64 %), stål från 18 % till 8 %, plast/flerskikt från 21 % till 29 %. IWCC–data som Outokumpu 
skickat in visar för perioden 1993–2001 (EES) på en tendens som liknar KWD-uppgifterna: för koppar 
en minskning från 64 % till 59 % (vattenledningar), en ökning från 67 % till 69 % (värmerör), för stål
en minskning från 18 % till 6 % (vattenledningar), en minskning från 18 % till 9 % (värmerör) och för 
plast-/flerskiktsrör en ökning från 18 % till 22 % (vattenledningar) och från 15 % till 21 % (värmerör). 

14 Se s. 32130.
15 ECPPC med säte i London är ett kampanjorganisation som består av ledande producenter av kopparrör 

och kopparrördelar, och som skall göra byggnadsindustrin uppmärksam på fördelarna med koppar för 
VVS och värmesystem. För ytterligare upplysningar se skäl (72).
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kopparrör för VVS- och värmeändamål kontinuerligt från cirka 875 miljoner meter 
1989 till cirka 1 175 miljoner meter 1999 (en årlig ökning på cirka 3,4 %).16 Åren 
1992–2001 tycks samtidigt efterfrågan i Västeuropa ha minskat från 746,9 till 
721,2 miljoner meter, med en kulmen på 755,4 miljoner meter 1998.17 Dessa siffror 
ger stöd åt Outokumpus förklaring att en stor efterfrågeboom för VVS-kopparrör i 
Västeuropa berodde på den tyska återföreningen mellan 1990 och 1997 (eller snarare 
1999 för att vara mer exakt18).19

(10) Om vi övergår till VVS-kopparrör, som omfattas av detta beslut, så tillverkas och säljs 
dessa som ”hårda”, ”medelhårda” eller ”halvhårda” rör och som ”mjuka” rör, i raka 
längder (5 m) eller i ringar (25 eller 50 m), med diametern 6 mm till 267 mm och 
tjockleken 0,7 mm till 3 mm.20 Jämfört med hårda rör, har ”halvhårda” rör fördelen att 
de är bockbara och mer korrosionsbeständiga.

(11) VVS-kopparrör skall betraktas som en produktgrupp med två undergrupper, dvs. 
standard VVS-kopparrör och isolerade VVS-kopparrör. För vissa användningar (som 
varmvattenledningar) måste VVS-kopparrören verkligen vara isolerade och det verkar 
som om 20 % av VVS-kopparrören är PVC-belagda.21 VVS-kopparrör isoleras 
antingen av producenten under själva produktionsprocessen, vid installationen 
(exempelvis genom att de täcks med isoleringsmaterial) eller av specialiserade företag 
(så kallade isolerare).22 Producenterna marknadsför sina VVS-kopparrör under olika 
märken som beror på användningen och på om VVS-kopparrören är plastbelagda23.

(12) Tre av dessa märken är särskilt viktiga i de aktuella förfarandena. ”SANCO” (se 
skäl (116)) är varumärket för standard VVS-kopparrör (och producerades av 
KME-koncernen, Wieland och BCZ). ”WICU” (som producerades av Wieland, KME 
och fram till 1998 av BCZ) och ”Cuprotherm” (som producerades av Wieland och 
KME) är varumärken för plastbelagda VVS-kopparrör.24 Enligt vad som kommer att 
visas i detta beslut var dessa varumärken avgörande för kartellens organisation och 

  
16 Se http://www.copperplumbing.org/uk/statistics.htm. för European Copper Plumbing Promotion 

Campaign (ECPPC). Det är inte känt om den stadiga ökningen i hela Europa fortsatte efter 1999 eller 
inte. Se även skäl (388). Outokumpu bekräftade 2000 dock en ”god efterfrågan” på sanitärrör 
(s. 23720).

17 Se s. 22887 (bilaga 4.2 i Wielands skrivelse av den 23 januari 2003. Västeuropa omfattar: Österrike, 
Belgien, Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Finland, Förenade kungariket, Grekland, 
Italien, Irland, Norge, Nederländerna, Portugal och Sverige.) I sitt svar på meddelandet om 
invändningar av den 7 november 2003, s. 106, inkom KME med olika och motstridiga siffror från 
samma källa som Wielands (KWD, se fotnot 13).

18 Enligt data som Wieland skickat in uppgick efterfrågan i Västeuropa till 751,0 miljoner meter 1997 och 
till 751,4 miljoner meter 1999.

19 Se s. 23719.
20 Se s. 22850.
21 Se s. 32122.
22 Se s. 32122 och 32539.
23 ”Plastbelagda” VVS-kopparrör används som synonym för ”plastisolerade” VVS-kopparrör.
24 Företagen som berörs av förfarandet eller konkurrenter som nämns i beslutet uppträder med följande 

märken: standard VVS–rör: ”SANCO” (KME-koncernen, Wieland, Boliden); ”OK–ESSEM”, ”Tube” 
och ”OCSA” (Outokumpu); ”YORKEX”, ”BRITISH T” och ”YORKSHIRE” (IMI); ”TALOS” 
(Halcor); ”BLACK LABEL” (Wednesbury); ”STREAMLINE” (Mueller); ”NOCARBON” (Foam);
”HETCU” (MKM); ”SUPERSAN” (Buntmetall); ”SECURUS” (HME); ”CARBONFREE” 
(Feinrohren); plastbelagda VVS–rör: ”WICU” (KME-koncernen, Wieland; från 1988–1998 även 
Boliden); ”FINCUPLAST”, ”FINCU” och ”PRISOL” (Outokumpu); ”CUBO” (Boliden);
”KUTERLEX” (IMI); ”BLACK LABEL” (Wednesbury); ”HETCU–PLUS” (MKM); ”EUROSAN” 
(Buntmetall); VVS–rör för värmeändamål: ”Cuprotherm” (KME-koncernen, Wieland, Boliden);
”YORKTHERM” (IMI); ”HETCU–THERM” (MKM).
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genomförande eftersom de gav de berörda företagen anledning att träffas och låg till 
grund för organisationen och genomförandet av den konkurrensbegränsande 
samverkan, däribland informationsutbytet.

(13) Standard och plastbelagda VVS-kopparrör skall betraktas som en produktgrupp i detta 
beslut eftersom den samverkan som avser båda undergrupperna i huvudsak berör 
samma företag (och anställda) och organiserades på liknande sätt (särskilt inom ramen 
för ovannämnda varumärken).

(14) Vissa företag har anfört att kunderna har betydande köpkraft. Små kunder bildar ofta 
inköpsföreningar.25 Bland stora kunder är det vanligt att använda flera leverantörer.

(15) Enligt Outokumpu är kopparrörsindustrin en kapitalintensiv industri med höga fasta 
kostnader.26 Inom kopparrörsindustrin har åtminstone vissa av företagen haft dålig 
lönsamhet.

(16) Föreliggande beslut avser samverkan beträffande standard VVS-kopparrör och, vad 
gäller två producenter, samverkan beträffande plastisolerade VVS-kopparrör av 
märkena ”WICU” och ”Cuprotherm”.

1.2. Affärsverksamhetens geografiska utbredning

(17) Leverantörerna av VVS-kopparrör har sin affärsverksamhet förlagd till främst Europa, 
inbegripet gemenskapen/EES27. Det framgår av exportvolymerna för VVS-kopparrör 
och omsättningens fördelning för företag som är verksamma inom 
VVS-kopparrörsbranschen (enligt de berörda parternas omsättningssiffror) att 
exporten av VVS-kopparrör utanför Europa är begränsad.28 Av priset på 
VVS-kopparrör beräknas transportkostnaderna i princip utgöra mindre än 5 % i 
Europa och mindre än 8 % i resten av världen.29 Flertalet europeiska leverantörer kan 
leverera till hela den europeiska marknaden oavsett var fabrikerna ligger. Inom Europa 
saknas mer betydande regleringshinder. Även om en europeisk kopparrörsstandard 
”EN 1057” har antagits, kräver försäljningen av VVS-kopparrör på de nationella 
marknaderna emellertid normalt certifiering för vissa användningar, vilket föranleder 
vissa administrativa besvär.30

1.3. Prissättning inom industrin för VVS-kopparrör

(18) Det är främst två faktorer som bestämmer priserna på VVS-kopparrör: kopparpriset 
(varierande) och konverteringsmarginalen. Konverteringsmarginalen är 
VVS-kopparrörtillverkarens förädlingsvärde för att omvandla kopparn till VVS-rör.

(19) Priserna förhandlas fram med hänsyn till prislistor (som oftast innehåller prislinjer 
(”indexerade prislistor”)31) och rabatter.32 Parterna har påpekat att VVS-rör generellt 
säljs från fall till fall och att varje avtal förhandlas fram individuellt med kunden.33

  
25 Se bland annat s. 32541. Se även s. 22575.
26 Se s. 23724.
27 I ärende nr COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, skäl 36–39, angav kommissionen att den geografiska 

marknaden åtminstone var regional på den europeiska kontinenten och mer än regional i de nordiska 
länderna.

28 Se exempelvis s. 29445.
29 Baseras på olika parters beräkningar. Se även ärende nr COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, skäl 36.
30 Se s. 29445, 22575, 24640, 24641 och 24642.
31 I Förenade kungariket utges prislistor också utan prislinjer. De ges därför ut oftare – se s. 26407.
32 Se s. 32541. Se även s. 29442 för ytterligare detaljer.
33 Se s. 32542 och 29434.
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1.3.1. Indexerade prislistor

(20) Utgångspunkten för förhandlingar om priset på VVS-kopparrör är prislistorna (dvs. 
rörens pris i slutledet som inkluderar kopparpriset och konverteringsmarginalen). I den 
europeiska industrin för VVS-kopparrör utges prislistorna vanligtvis i form av 
indexerade prislistor med prislinjer. Varje indexerad prislinje motsvarar ett 
fördefinierat prisintervall för koppar, som i allmänhet utgår från kopparpriset enligt 
index på metallbörsen i London. När kopparpriset överskrider en viss nivå tillämpas 
en annan prislinje.34 Systemet med indexerade prislistor tar hänsyn till det faktum att 
kopparpriset är instabilt och förändras dagligen.35 Kopparn står för cirka 50–65 % av 
VVS-kopparrörens försäljningsvärde. Prislistor tycks ha god spridning och finnas 
lättillgängliga på marknaden. Den indexerade prislistans prislinje tjänar bara som 
utgångspunkt för förhandlingar om det slutliga VVS-kopparrörspriset.

1.3.2. Rabatter

(21) Den andra centrala prisfaktorn för VVS-kopparrör är rabatterna. Förhandlingarna om 
rabatt utgår alltid från listpriset. Beroende på land, kundgrupp och producent kan 
rabatterna variera mellan 30 % och drygt 60 % av det totala listpriset. Den ”totala 
rabatten” kan bestå av ett antal rabatter som givits på olika villkor.36

1.4. Storlek, värde och marknadsandelar – standard och plastbelagda VVS-
kopparrör

(22) De berörda parterna har beräknat marknaden för standard VVS-kopparrör till 
cirka 252 000–263 000 ton år 1989 och cirka 337 000–365 000 ton år 2000. 
Kommissionens marknadsundersökning visade en marknad år 2000 som uppgick till 
350 267 ton. Marknaden för plastbelagda VVS-kopparrör beräknades till 42 184 ton 
år 2000. I sitt beslut i ärende nr COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu slog 
kommissionen fast att EES-marknaden för VVS-kopparrör år 2000 (inklusive 
plastbelagda VVS-kopparrör) uppgick till cirka 370 000 ton.

(23) Utifrån de omsättningsuppgifter som de berörda företagen tillhandahållit beräknas 
EES-marknaden för standard VVS-kopparrör till cirka 970,1 miljoner euro år 200037, 
medan EES-marknaden för plastbelagda VVS-kopparrör uppgår till 
cirka 180,9 miljoner euro år 2000.38 Det sammanlagda marknaden för standard och 
plastbelagda VVS-kopparrör uppgår till 1,151 miljoner euro.

(24) Mellan 1989 och 2000 har de berörda parternas marknadsandelar inom EES varit 
relativt stabila med avseende på VVS-kopparrör. Marknadsandelarnas volym anges i 
bilagan.

(25) IMI (endast standardrör), KME, Mueller (endast standardrör), Outokumpu (endast 
standardrör) och Wieland (”femgruppen”, se skäl 216) hade år 2000 en sammanlagd 
andel av marknaden för standard och plastbelagda kopparrör i hela EES på 
cirka 64,6 % (värde och volym). Tillsammans med Halcor, HME och Boliden (och 

  
34 Se s. 32541 och 32542. Prislinjen förändras ofta, i många fall dagligen (s. 29442 i akten). 
35 Enligt IMI kan kopparpriset dagligen variera med hela 30 pund sterling per ton (för närvarande 

cirka 3 % av värdet). Se s. 26396.
36 Se s. 26406 och 26407.
37 Se bilagan.
38 Skattningen baseras på uppgifter om omsättningen som tillhandahållits av företag inom industrin för 

plastbelagda VVS-kopparrör.
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Buntmetall39) (”niogruppen”, se skäl 216, utom KME och Wieland – endast 
standardrör) uppgick den sammanlagda marknadsandelen år 2000 i hela EES till 
cirka 78,7 % (värde) och 79,2 % (volym) . År 1998 och 1999 var den cirka 2% högre.

1.5. Handeln mellan medlemsstaterna

(26) När det gäller marknaden för VVS-kopparrör har handeln varit stor mellan 
medlemsstaterna och de avtalsslutande parterna inom EES. En majoritet av dem som 
tillverkar VVS-kopparrör producerar på en, två eller tre europeiska hemmamarknader 
och säljer rör i hela Europa. De olika producenternas produktionsställen är spridda 
över hela Europa. Under den period som utredningen avser hade exempelvis 
Outokumpu betydande produktionsanläggningar i Finland, Spanien och Sverige, 
Wieland i Tyskland och Österrike, KME-koncernen i Tyskland, Frankrike och Italien, 
Mueller i Förenade kungariket och Frankrike, IMI i Förenade kungariket, Boliden i 
Belgien och Sverige. Med dessa anläggningar försörjer tillverkarna av VVS-kopparrör 
hela EES och övriga Europa. I olika medlemsstater tillgodoses en stor del av 
totalkonsumtionen av kopparrör genom import från andra medlemsstater.40

2. MARKNADSAKTÖRERNA

2.1. Producenter som omfattas av förfarandet

2.1.1. Boliden AB och Boliden Cuivre & Zinc S.A.

(27) Boliden Cuivre & Zinc S.A. är ett helägt dotterbolag till Boliden Fabrication AB (i 
Sverige), som ingår i Boliden AB. Boliden AB är ett svenskt bolag med verksamhet i 
Europa och Kanada. Det sysslar med gruvdrift, bearbetning och försäljning av metaller 
och mineralprodukter, främst koppar och zink.41

(28) Boliden producerade i viss omfattning VVS-kopparrör genom sitt dotterbolag Boliden 
Gusum AB innan detta 1988 förvärvade BCZ.42

(29) BCZ säljer VVS-rör på den europeiska marknaden för VVS-kopparrör genom ett antal 
europeiska dotterbolag: Boliden Cuivre & Zinc (Deutschland) GmbH, Boliden 
Cuivre & Zinc (France) / CDC France EURL, Boliden Cuivre & Zinc (España) SA, 
Boliden Cuivre & Zinc (Polska) Sp. Z o.o., Copper Distribution Center (”CDC”), 
Boliden Metal Supplies Ltd. (”BMSL”), Great Britain43 och HME France SA.44

2.1.2. Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. och Austria Buntmetall AG

(30) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. (nedan kallat ”Buntmetall” eller ”BMA”) i 
Österrike ägs sedan december 1989 av holdingbolaget Austria Buntmetall AG. 
Den 9 juli 1999 köpte Wieland Werke AG 75,1 % av det senare, ett ägande som 
den 1 oktober 1999 utökades till 82,8 % och den 30 november 2000 till 83,3 %. Före 
förvärvet var Buntmetall inte anknutet till Wieland.45

  
39 Buntmetalls marknadsandel på cirka 2 % har redan beaktats inom ramen för Wieland-koncernens andel.
40 Se s. 11417–11424.
41 Se s. 32293 och 32294.
42 Se s. 32293.
43 BMSL är inte direktägt av Boliden utan av Boliden Holding UK, ett dotterbolag till Boliden 

Fabrication AB i Stockholm, Sverige. Inom Bolidenkoncernen är BMSL operativt sett ett dotterbolag 
till BCZ.

44 Se s. 32294 och 32295.
45 Se s. 22856–22858.



SV 15 SV

(31) Buntmetall är ett tillverkningsföretag för halvfabrikat och specialprodukter av koppar 
och kopparlegeringar. Företagets kärnverksamhet är tillverkning av industri- och 
sanitärrör av koppar och kopparlegeringar. Dess tillverkningsanläggning ligger i 
Amtstetten, Österrike.

(32) Buntmetall äger ett antal servicebolag: Metallwerk Möllersdorf Handelsges.m.b.H. i 
Österrike, Buntmetall France S.A.R.L. i Frankrike (avvecklat i oktober 2001), 
Caro-Supersan Installationstechnik GmbH (tidigare Carobronze Eisleben GmbH) i 
Tyskland.

(33) Verksamheten VVS-kopparrör har överförts till Wieland och alla de anställda på 
Buntmetall som deltog i det ifrågasatta agerandet har därefter antingen kvar sin 
befattning på Buntmetall eller har anställts på Wieland.

2.1.3. Halcor S.A.

(34) Halcor S.A. (nedan kallat ”Halcor”) är ett grekiskt företag som grundades 1977. Det 
tillverkar och säljer produkter som valsad och pressad koppar och kopparlegeringar 
(mässing). Av de pressade produkterna är kopparrör och mässingsstänger viktigast.

(35) Genom olika holdingbolag äger Viohalco S.A. 65,55 % av aktierna i Halcor S.A.

(36) I Halcor ingår tre mindre grossister eller distributörer: Metal Agencies Ltd. i Surrey, 
Förenade kungariket (67 % av aktierna ägs sedan 1994), TePro Metall AG, 
Düsseldorf, Tyskland (till september 2002 ägdes 1 %, därefter 37,5 %) samt MKC 
GmbH, Huerth, Tyskland.

2.1.4. HME Nederland BV

(37) HME Nederland BV (nedan kallat ”HME”) grundades 1988 genom att ledningen 
övertog företaget. HME gick i konkurs i november 2001. Verksamheten bestod av 
produktion och försäljning av VVS-kopparrör. HME hade ett försäljningskontor i 
Frankrike (HME France SA).

(38) I januari 2002 köpte BCZ vissa tillgångar från HME. Tillgångarna överfördes till 
Boliden HME, en nybildad juridisk person och dotterbolag till BCZ. Boliden HME 
fortsatte HME verksamhet som producent av VVS-kopparrör.46

2.1.5. IMI plc

(39) IMI plc (”IMI-koncernen”) är ett internationellt verkstadsföretag med två 
huvudsakliga affärsområden: vätskekontroll (pneumatik, tunga serviceventiler och 
inomhusklimat) och detaljhandelssystem (dryckessystem och 
marknadsföringssystem).47 IMI plc är ett engelskt bolag. Vid faktaredovisningen 
kommer företaget IMI (med dotterbolag) att kallas ”IMI”.

(40) I IMI-koncernen sysslade följande juridiska personer med produktion och försäljning 
av VVS-kopparrör och ingick i IMI:s division byggnadsprodukter/Hydronic Controls, 
som lades ner när IMI omstrukturerades 200148: IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. 
(nedan kallat ”YCT”), Liverpool (ett tillverkningsföretag sålt till KME), 
IMI Yorkshire Copper Tube (Exports) Ltd., Liverpool (ett exportföretag. sålt till 
KME), Irish Metal Industries Ltd, Irland (distribution, sålt till KME), Raccord 

  
46 Se s. 23134, 23135 och 32485–32487.
47 IMI-koncernen har grundligt omstrukturerats sedan 1992. Se s. 26395 och 26396.
48 Från 1987 till 1998 ingick IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. (”YTC”) i IMI:s byggnadsproduktsdivision, 

som 1998 bytte namn till Hydronic Controls.
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Orléanais SA, Frankrike (distribution, sålt till Aalberts Industries NV 
den 9 september 2002), R Woeste & Co ”Yorkshire” GmbH, Tyskland (distribution, 
sålt till Aalberts Industries NV den 9 september 2002), YIM Scandinavia AB, Sverige 
(handelsagent, sålt till KME) och IMI Refiners Ltd, Förenade kungariket, leverantör 
av valsämnen till YCT, som fortfarande ingår i IMI. Utanför EES har IMI 
fjorton dotterbolag som distribuerade VVS-kopparrör. På EES-marknaden sålde IMI 
VVS-kopparrör genom dessa distributörer respektive oberoende distributörer.

(41) YCT, det viktigaste dotterbolaget som var verksamt inom VVS-kopparrörssektorn, var 
ett helägt dotterbolag till IMI Kynoch Ltd., som var helägt av IMI plc.

(42) Den 2 oktober 2002 sålde IMI sin kopparrörsverksamhet till KM Europa Metal AG 
(KME). Affären avslutades den 29 november 2002.49

2.1.6. KME-koncernen

2.1.6.1. Berörda verksamheter

Società Metallurgica Italiana S.p.A.

(43) Società Metallurgica Italiana S.p.A. (nedan kallat ”SMI”), med den italienska 
Orlandofamiljen som störste aktieägare, är KME-koncernens holdingbolag i Italien, 
till vilket även Europa Metalli SpA (nedan kallat ”EM”, ”EM/LMI” eller ”Europa 
Metalli”) och Tréfimétaux SA hör (nedan kallat ”Tréfimétaux” eller ”TMX”). Som 
holdingbolag är dess verksamhet begränsad till aktieförvärv och finansiella aktiviteter. 
SMI deltog själv aldrig i de kontakter eller möten som beskrivs nedan.

(44) När det gäller VVS-kopparrör är det relevant att SMI-koncernen bildades på följande 
sätt: SMI grundade EM år 1976 som till 84 % ägdes av SMI och till 16 % av Pechiney. 
År 1986 fick EM genom SMI hundraprocentig kontroll över TMX. År 1990 köpte 
SMI 76,9 % av Kabelmetal AG (nedan kallat ”KM”) från M.A.N. År 1995 
omstrukturerades SMI-koncernen och dess aktieposter i TMX och EM överfördes till 
KM, varigenom TMX och EM blev helägda dotterbolag till KM. Det senare bytte 
namn till KM Europa Metal AG (KME). År 1999 ökade SMI sitt ägande i KME till 
98,6 %. Ledningen för KME, TMX och EM centraliserades.

KM Europa Metal AG

(45) KM Europa Metal AG (nedan kallat ”KME”), tidigare Kabelmetal AG, har för 
närvarande fyra större operativa företag, nämligen Europa Metalli SpA i Italien, 
Tréfimétaux SA i Frankrike, Sociedad Industrial Asturiana S.A. (SIA) i Spanien och 
KME Metal GmbH i Tyskland.

(46) KME-koncernen är världens största bearbetningsföretag för koppar och 
kopparlegeringar med 18 produktionsställen i Europa och Asien. Det har 
fyra produktdivisioner, nämligen Brass Rods, Tube Systems, Special Products och 
Rolled Products. KME-koncernen har ett världsomfattande försäljningsnätverk med 
full service.

Tréfimétaux S.A. 

(47) Tréfimétaux SA (”Tréfimétaux” eller ”TMX”) i Frankrike inkorporerades 1986 i 
SMI-koncernen genom Europa Metalli, där det var ett helägt dotterbolag till 1995. 

  
49 Se s. 24625.
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Efter omstruktureringen av SMI-koncernen 1995 blev det ett helägt dotterbolag till 
KME.50 Det har fyra produktionsanläggningar i Frankrike.

Europa Metalli S.p.A.51

(48) Europa Metalli S.p.A (”EM”) är KME:s italienska produktionsföretag. Med 
2 000 anställda och en årsproduktion på drygt 270 000 ton är Europa Metalli Italiens 
största producent av halvfabrikat av koppar och kopparlegeringar.

(49) EM har sitt säte i Florens. Det har tre fabriker i mellersta och norra Italien. 
Huvudkontoret för försäljningen ligger i Milano och dess nätverk av lokalkontor och 
lager täcker hela landet.

2.1.6.2. SMI-koncernens juridiska och ekonomiska struktur

(50) EM och TMX har tillhört SMI-koncernen sedan 1976 respektive 1986. I 
holdingbolaget SMI:s struktur var TMX ett helägt dotterbolag till EM under perioden 
1986–1995.52 År 1987 samordnades TMX:s affärsplan och affärsstrategi med EM:s 
samtidigt som TMX:s ledningsorganisation kompletterades med italienska chefer.53

Den 1 januari 1993 bildades den för TMX och EM gemensamma 
försäljningsorganisationen EMT och […] (TMX) utsågs till EM:s försäljningschef för 
industrirör,54 medan […] 1993 utsågs till försäljningschef för EM:s 
VVS-rörsverksamhet.55 Från 1993 till 1998 rapporterade […] till […] som var TMX:s 
verkställande direktör och chef för EM:s rörverksamhet.56 Från 1990 till 1995 var 
EM:s vice styrelseordförande också verkställande direktör för holdingbolaget SMI.57

(51) År 1990 kontrollerade SMI genom förvärv 76,9 % av KM. Sedan dess har alltså KM, 
EM och TMX tillhört samma holdingbolag. Omstruktureringen av SMI-koncernen 
1995 ledde till att EM och TMX blev helägda dotterbolag till KM (som bytte namn till 
KME). SMI:s aktieinnehav i KME ökade 1999 till 98,6 %. År 1999 centraliserades 
också ledningen för KME, TMX och EM och […] (KME) blev ansvarig för 
industrirörsverksamheten, medan […] tillsammans med […] och […] från 1999 till 
2001 ansvarade för KME-koncernens VVS-rörsverksamhet.58

(52) I enlighet med italiensk och fransk lag var det aktieägarna som på bolagsstämman 
utsåg SMI:s, EM:s och TMX:s styrelseledamöter. KME:s styrelseledamöter utsågs av 
dess övervakande styrelse.59

(53) Under perioden 1986–1995 hade KM en annan verkställande ledning än SMI, EM och 
TMX, men vissa företagsledare ingick i flera av de senares verkställande ledningar:60

- […] var både styrelseordförande i SMI (1986–2001) och EM (1986-1995).
  

50 Se s. 24626, 25104 och 25105.
51 KME har förklarat att namnet ”EM” genom omstruktureringar och förvärv har ändrats flera gånger 

under den berörda perioden. Med denna referens avses nedan La Metalli Industriale S.p.A. (till 1986), 
LMI-La Metalli Industriale (till 1987), LMI-La Metalli Industriale S.p.A. (till 1995) och Europa 
Metalli S.p.A. (sedan 1995). Se s. 32538 fotnot 1.

52 Se s. 24626.
53 Se s. 24626.
54 Se s. 24626.
55 Se s. 24628.
56 Se s. 24628.
57 Se s. 33438.
58 Se s. 24629.
59 Se s. 33442 och 33443.
60 Se s. 33442–33456.
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- […] var både generaldirektör i SMI (1986–1996) och styrelseledamot i EM 
(1986–1995).

- […] var styrelseledamot (1986–1990) och vice styrelseordförande (1991–1995) 
i SMI, vice styrelseordförande (1986–1990) och styrelseledamot (1991–1995) i 
EM samt styrelseledamot i TMX (1987–1995).

- […] var både styrelseledamot i EM (1986–1995) och i TMX (1986-1992).

- […] var både generaldirektör i EM (1986–1995) och styrelseledamot, vice 
styrelseordförande och generaldirektör i TMX (1987-1991).

- […] var både styrelseledamot i EM (1986–1989) och styrelseordförande i 
TMX (1988–september 1990).

- […] var både styrelseledamot i EM (1988–1995) och i TMX (1988–2000).

(54) Under perioden 1995–2001, när koncernen omstrukturerats och KME kontrollerade 
100 % av både EM:s och TMX:s kapital, var KME:s verkställande ledning 
sammanflätad med SMI, EM och TMX på följande sätt:61

- […] var generaldirektör i SMI (till maj 1996), styrelseledamot i KME (1995–
2001) och vice styrelseordförande (1995) och styrelseordförande (1996–2001) i 
EM. 

- […] var både styrelseordförande i KME (1995–2001) och styrelseledamot i 
EM (1996–2001).

- […] var både styrelseledamot i KME (juni 1995–december 1999) och 
generaldirektör i TMX (1995–mars 2001).

(55) Under perioden 1995-2001 fanns följande kopplingar mellan de verkställande 
ledningarna i SMI, TMX och EM:62

- […]  var styrelseledamot i både SMI (1996–2000) och EM (1996–2001) samt 
styrelseordförande i TMX (1995–mars 2000).

- […] var styrelseledamot i både SMI (1995–2001) och EM (1996–2001).

(56) Om den operativa ledningen sägs i KME:s ”Business distribution plan” av 
den 25 juni 1995 att ”[…] [styrelseordförande i KME] ansvarar för verksamheten i 
stort. […] [försäljningschef på TMX] skall i nära samarbete med […] svara för 
ledningen av EMT-divisionen.”63 I ”Business distribution plan” av den 19 mars 1997 
bekräftas att ”[…] ansvarar för rördivisionen.”64

2.1.7. Mueller Industries Inc.

(57) Mueller Industries Inc., (nedan kallat ”Mueller”) är en av världens största producenter 
av kopparrör och andra kopparprodukter, och har sitt säte i Memphis 
(Förenta staterna). Det är verksamt i Förenta staterna, Kanada, Mexico, 
Förenade kungariket och Frankrike.

(58) Mueller köpte Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. och Desnoyers S.A. 1997 
och kom därigenom in på den europeiska kopparrörsmarknaden.

  
61 Se s. 33442–33456.
62 Se s. 33442–33456.
63 Se s. 29528.
64 Se s. 29529.
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Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. (nedan kallat ”Wednesbury”) / Mueller Europa 
Ltd. (”Mueller Ltd.”)

(59) [Beskrivning av omstruktureringar inom Mueller gruppen]65 […]66 […]67 […]68

Desnoyers S.A. (nedan kallat ”Desnoyers”) / Mueller Europa S.A. (”Mueller S.A.”)

(60) [Beskrivning av omstruktureringar inom Mueller gruppen]69 […]70 […]71[…]72 […]73

(61) Under perioden maj 1995 till maj 1997 då Desnoyers ännu inte förvärvats av Mueller 
låg företagets huvudkontor på en av produktionsanläggningarna i Laigneville, 
Frankrike. Desnoyers hade en annan produktionsanläggning i Longueville, Frankrike. 
På bägge anläggningarna försiggick produktion och försäljning av VVS-kopparrör, 
men man behöll bara den i Longueville. Verksamheten i Laigneville upphörde i 
december 1998.74

2.1.8. Outokumpu Copper Products Oy (nedan kallat ”Outokumpu”)

(62) Outokumpu Oyj är en finsk koncern med världsomfattande verksamhet (Outokumpu-
koncernen). Den har sitt huvudkontor i Espoo, Finland, och verksamheten avser främst 
metallproduktion, rostfritt stål, kopparprodukter och teknik. Kopparrörsverksamheten 
drevs ursprungligen av Pori Tube Mill som var underställt Outokumpus division för 
kopparprodukter. Varken Pori Tube Mill eller Outokumpu Copper var självständiga 
juridiska personer utan ingick bägge i Outokumpu Oy. Outokumpu Copper Products 
Oy inregistrerades som självständigt bolag i maj 1988, om än under annat namn, och 
tog över hela verksamheten i december 1988. Namnet ändrades 1996 till Outokumpu 
Copper Products Oy (nedan kallat ”OCP”). Företaget Outokumpu (med dotterbolag) 
hänvisas till som ”OTK” eller ”Outokumpu”.75

(63) Sedan det bildades har OCP varit helägt av Outokumpu Oyj. OCP är självt indelat i 
divisioner, med egna verksamhetsgrenar och tillverkningsenheter. Den europeiska 
produktionen av VVS-kopparrör är i dag koncentrerad till Pori i Finland (Outokumpu
Poricopper OY), Zaratamo i Spanien (Outokumpu Copper Tubes SA) och en liten 
anläggning i Västerås i Sverige (Outokumpu Copper Products AB).76 På 
EES-marknaden är det Outokumpus säljare och försäljningskontor som sköter 
försäljningen av OCP:s kopparrör.

2.1.9. Wieland Werke AG

(64) Wieland Werke AG (nedan kallat ”WW”, ”Wieland” eller ”Wieland Werke”) är ett 
tyskt företag som huvudsakligen producerar, säljer och distribuerar halvfabrikat och 
specialprodukter av koppar och kopparlegeringar. Utöver egen tillverkning är Wieland 
också ett holdingbolag för 45 andra bolag. I 39 av dessa äger Wieland minst 50 % av 
aktiekapitalet.

  
65 […]
66 […]
67 […]
68 […]
69 […]
70 […]
71 Se s. 29589. […]
72 […]
73 […] 
74 Se s. 29555 och 29556.
75 Se s. 24157 och 24158.
76 Se s. 24157 och 24158.
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(65) Wieland har flera fabriker i Tyskland: i Ulm, Verbert-Langenberg, Villingen-
Schwenningen och Vöhringen. Företagets huvudkontor ligger i Ulm. Andra företag i 
koncernen är baserade i Österrike, Förenade kungariket, Spanien och Belgien.

(66) Den 9 juli 1999 köpte Wieland Werke AG 75,1 % av Austria Buntmetall AG, som är 
ett holdingbolag till Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. (”Buntmetall” eller ”BMA”). 
Innehavet ökades till 82,8 % i oktober 1999 och till 83,3 % i november 2000.

(67) Inom Wieland-koncernen är det för närvarande två juridiska personer som säljer 
VVS-kopparrör, nämligen moderbolaget dvs. Wieland Werke AG samt Buntmetall. 
Wieland äger fem servicebolag: Wieland SAS (i Frankrike), Semimetais Lda. (i 
Portugal), Pando Metales S.A. (i Spanien), Caro-Supersan Installationstechnik GmbH 
(i Tyskland) och Metallwerk Möllersdorf (i Österrike). Dessutom äger Wieland 
sju distributions- och handelsföretag, som är verksamma i Belgien/Nederländerna, 
Danmark/Finland/Norge/Sverige, Förenade kungariket/Irland, Italien, Österrike och 
Portugal.

2.2. Andra producenter

(68) I Europa finns det förutom de ovannämnda företagen också ett antal mindre 
producenter som Silmet (i Torbole, Italien), Feinrohren (i Lumezzane, Italien), La 
Farga Lacambra (i Spanien), Hutmen (i Wroclaw, Polen), Czepel (i Budapest, 
Ungern), och Slobodan och Majdanpek (i f.d. Jugoslavien). MKM Mansfelder Kupfer 
und Messing GmbH (i Hettstedt, Tyskland) (nedan kallat ”MKM”) är en producent i 
f.d. Östtyskland, som åter kom in på marknaden i början av nittiotalet.77 Det finns även 
andra stora producenter i världen som inte är verksamma i Europa eller bara är det i 
mindre omfattning.

2.3. Branschorganisationer och certifieringsorgan

(69) Inom industrin för VVS-kopparrör finns det nationellt och internationellt ett antal 
branschorganisationer, varav några skall behandlas nedan.

(70) International Wrought Copper Council (nedan kallat ”IWCC”)78 har säte i London och 
är en branschorganisation som grundades 1953 och tillvaratar kopparindustrins 
intressen globalt. Den har flera utskott och grupper som samlar viss information.79

(71) European Copper Institute (nedan kallat ”ECI”)80 har säte i Bryssel (tidigare i London) 
och bildades i samarbete med International Copper Association (nedan kallat ”ICA”). 
ECI tillvaratar kopparindustrins intressen i Europa, Mellanöstern och Afrika.81 ICA 
företräder kopparproducenter och har säte i New York.82

(72) ECPPC83 administreras av IWCC:s sekretariat och stöds av ICA och European Fittings 
Manufacturers Association (”EFMA”).

  
77 Se s. 32541.
78 Se http:// www.coppercouncil.org/
79 Se s. 23594.
80 Se http://www.eurocopper.org/
81 Se s. 1862. Organ och arbetsgrupper är: Board of Directors (styrelse), ECI Communications, ECPPC 

(rör), ERCC (takmaterial), Program Review Committee, ECEC (European Copper Environmental 
Com.). Se s. 11326 och 11327.

82 För detaljer om Outokumpus deltagande hänvisas till s. 11325 och 11326.
83 Se http://www.copperplumbing.org/ och s. 8611–8620.
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(73) Tyska organisationer inbegriper Deutsches Kupfer Institut e.V. (DKI) i Düsseldorf,84

Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. (WV Metalle) i Düsseldorf,85 och Gesamtverband 
der Buntmetallindustrie (GV BMI) i Düsseldorf.

(74) IMI har förklarat att EMCI:s ledningsgruppsmöten innebar möten med företrädare för 
Eurométaux Copper Industry, Bryssel, och ECI.

(75) Till certifieringsorganen i EU hör Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 
e.V. (DVGW)86 (i Tyskland), Kitemark (i Förenade kungariket), Afnor (i Frankrike),87

UNI (i Italien)88 och AENOR (i Spanien).

C – FÖRFARANDET

3. UTREDNING OCH ANSÖKNINGAR OM FÖRMÅNLIG BEHANDLING

(76) Den 9 januari 2001 meddelade Mueller Industries Inc. (”Mueller”) kommissionen att 
det fanns en kartell på kopparrörsmarknaden och förklarade sig villigt att samarbeta 
med kommissionen i enlighet med kommissionens meddelande om befrielse från eller 
nedsättning av böter i kartellärenden (”meddelandet om förmånlig behandling av 
1996”).89 […]90

(77) Den 22 och 23 mars 2001 genomförde kommissionen oanmälda inspektioner på OTK, 
Wieland Werke, KM Europa Metal, TMX, Europa Metalli LMI, Lawton och IMI i 
enlighet med artikel 14 i förordning 17.91

(78) Den 7 april 2001 intervjuade kommissionen en person som tidigare varit verksam på 
området VVS-kopparrör.92

(79) Den 9 april 2001 genomfördes en inspektion på Outokumpu. Vid denna tidpunkt 
meddelade Outokumpu Oyj kommissionen att företaget var villigt att samarbeta i 
enlighet med meddelandet om förmånlig behandling, både i fråga om industrirör och 
VVS-kopparrör.93

(80) Den 10 april 2001 genomfördes en ny inspektion på KM Europa Metal AG (KME) i 
enlighet med artikel 14 i förordning 17. Efter dessa inspektioner delades utredningen 
om kopparrörsmarknaden upp i tre olika förfaranden, nämligen ärende 
COMP/E-1/38.069 (VVS-kopparrör), [pågående ärende] och ärende COMP/E-
1/38.240 (industrirör) eftersom det rörde sig om tre olika karteller som var 
organiserade på olika sätt med delvis andra deltagare och skilda, men ändå 
angränsande, produkter.

  
84 Se http://www.kupfer–institut.de/front_frame/index.php
85 Se http://www.wv–m.de/welcome.asp?page_id=16
86 Se http://www.dvgw.de/
87 Se http://www.afnor.fr/portail.asp
88 Se http://www.uni.com/eng/index.shtml
89 EGT C 207, 18.7.1996, s. 4.
90 […]
91 I artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1/2003 anges att ”förfarandeåtgärder som vidtagits enligt förordning 

nr 17 och förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 skall fortsätta att 
gälla i samband med tillämpningen av denna förordning”.

92 Se s. 29654–29694.
93 Se s. 11709 och 11710.
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(81) Genom en skrivelse av den 30 maj 2001 inkom OTK med ett meddelande med ett 
antal bilagor där samverkan beskrevs.94

(82) […]

(83) Den 5 juni 2002 intervjuade kommissionen företrädare för OTK i samband med 
ärende COMP/E-1/38.240 (industrirör). Intervjuerna gjordes på kommissionens 
initiativ inom ramen för OTK:s erbjudande om att samarbeta med kommissionen. 
Outokumpu förklarade sig villigt att även låta kommissionen intervjua de av företagets 
anställda som var inblandade i den samverkan rörande VVS-kopparrör som beskrivs 
nedan.

(84) I juli 2002 skickade kommissionen i ärende COMP/E-1/38.240 (industrirör) en 
begäran om upplysningar enligt artikel 11 i förordning 17 till Wieland Werke och 
KME, inklusive deras dotterbolag, och begärde ytterligare upplysningar av OTK.

(85) Den 15 oktober 2002 svarade KME på kommissionens begäran om upplysningar i 
juli 2002. En redogörelse om VVS-kopparrör från företagets sida ingick i skrivelsen 
och var grundad på frivilligt samarbete. I ärendet rörande VVS-kopparrör begärde 
KME att meddelandet om förmånlig behandling skulle tillämpas.95

(86) Den 5 november 2002 mötte företrädare för KME kommissionen för att diskutera 
deras skrivelse och gången i förfarandet. KME tog initiativ till detta möte.

(87) Den 19 december 2002 mötte företrädare för Wieland Werke kommissionen för att 
diskutera, dels deras skrivelse efter begäran om upplysningar i ärende 
COMP/E-1/38.240 (industrirör) i juli 2002, dels gången i förfarandet. Det var Wieland 
Werke som tog initiativ till mötet. I ärendet rörande VVS-kopparrör förklarade sig 
Wieland villigt att samarbeta i enlighet med meddelandet om förmånlig behandling av 
1996.

(88) Den 23 januari 2003 inkom Wieland tillsammans med dotterbolaget Buntmetall med 
en redogörelse från företaget och begärde samtidigt att meddelandet om förmånlig 
behandling av 1996 skulle tillämpas.96

(89) Den 4 och 11 februari 2003 intervjuade kommissionen företrädare för OTK. Intervjun 
var ursprungligen planerad att äga rum i juni 2002 men senarelades på kommissionens 
begäran. Företrädare för OTK förklarade muntligt hur det påstådda agerandet gått till.

(90) Den 10 februari 2003 anmodade kommissionen Outokumpu att skicka ytterligare 
upplysningar.

(91) Den 17 februari 2003 inkom KME med ett andra meddelande.

(92) Den 3 mars 2003 skickade kommissionen begäran om uppgifter enligt artikel 11 i 
förordning 17 till Boliden, Boliden LDM Nederland BV/HME och Halcor.

(93) Den 20 mars 2003 skickade kommissionen en begäran om uppgifter enligt artikel 11 i 
förordning 17 till IMI.

  
94 Se s. 11717–11732 i akten (fax av den 30 maj 2001, skrivelse av den 1 juni 2001) och bilagor. 

Den 19 november 2001 inkom Outokumpu Oyj med ett kompletterande meddelande med titeln 
”Economic context of the European copper tubes industry”. Se s. 23714–23754.

95 KME tillät kommissionen att använda alla uppgifter som skickats i ärende COMP/38240 om industrirör 
och som det uppfattar som relevanta för det aktuella förfarandet (s. 25523 i akten).

96 Se s. 22023–22058.
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(94) Mellan mars och maj 2003 begärde kommissionen flera gånger upplysningar och fick 
olika svar från de berörda parterna.

(95) Den 9 april 2003 mötte företrädare för Halcor kommissionen och begärde förmånlig 
behandling. Det var Halcor som tog initiativ till mötet.

(96) Den 8 augusti 2003 gjorde kommissionen en andra intervju med en person som 
tidigare varit verksam på området VVS-kopparrör.97

4. ANTAGANDE AV MEDDELANDE OM INVÄNDNINGAR OCH DET FORTSATTA 

FÖRFARANDET

(97) Den 29 augusti 2003 inledde kommissionen förfarandet i detta ärende och antog ett 
meddelande om invändningar mot de företag som detta beslut avser.

(98) Parterna fick tillträde till akten genom två CD-ROM-skivor samt en kompletterande 
CD-ROM-skiva innehållande en oavkortad kopia av alla dokument i kommissionens 
akt i ärendet, undantaget affärshemligheter, andra konfidentiella uppgifter samt interna 
dokument.

(99) Enligt artikel 19.1 i förordning nr 17 och förordning (EG) nr 2842/98 hade parterna 
rätt att yttra sig om invändningarna inom åtta veckor efter det att meddelandet om 
invändningar mottagits. På flera parters begäran förlängde förhörsombudet tidsgränsen 
till den 7 respektive 10 november 2003. Alla parter svarade i tid.

(100) Efter att skriftligen ha svarat på meddelandet om invändningar deltog alla som detta 
beslut avser, förutom HME, i hörandet i ärendet som hölls den 28 november 2003. I 
huvudsak ifrågasatte ingen av de berörda parterna de fakta eller 
konkurrensbegränsande överträdelser som anges i detta beslut, förutom HME som inte 
kommenterade överträdelserna.

(101) Inför hörandet och för att ge parterna möjlighet att yttra sig om eventuella nya bevis, 
gav kommissionen de berörda parterna tillgång till sammanfattningar av vissa 
argument, påståenden och bevisning i de berörda parternas yttranden om meddelandet 
om invändningar och som kunde föranleda nya tolkningar av fakta i detta. Dessa 
argument, påståenden och bevis föranledde inga nya anklagelser eller invändningar. 
Parterna inkom med sina synpunkter till den 5 december 2003.

D – HÄNDELSEFÖRLOPPET

5. BESKRIVNING AV DET IFRÅGASATTA AGERANDET INOM DEN EUROPEISKA 

INDUSTRIN FÖR VVS-KOPPARRÖR FRÅN 1988 TILL MARS 2001

(102) Detta beslut avser VVS-kopparrörproducenters agerande på europeisk nivå från 
juni 1988 till mars 2001. Faktaredovisningen börjar med inledande kommentarer (se 
avsnitt 5.1). Beskrivningen av konkurrenternas möten och andra kontakter inom den 
europeiska industrin för VVS-kopparrör består av två delar: (i) SANCO-, WICU- och 
Cuprotherm-producenternas samverkan på europeisk nivå (senast från och med 
juni 1988, se avsnitt 6 och 7) och (ii) en större grupps samverkan på europeisk nivå 
(senast från och med september 1989, se avsnitt 8 och 9).

  
97 Se s. 33419–33433.
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(103) I bägge fallen inleds faktaredovisningen med en allmän beskrivning av det ifrågasatta 
agerandets karaktär och omfattning (se avsnitt 6 och 8), följt av en kronologisk 
översikt över mötena (se avsnitt 7 och 9).

5.1. Inledning

(104) Inom den europeiska industrin för VVS-kopparrör ägde de första mötena och 
konkurrentkontakterna rum på nationell nivå,98 bilateralt och i samband med 
SANCO-producenters ”SANCO”-möten (nedan kallat ”SANCO-möten”).

(105) På nationell, bilateral99och europeisk nivå (inklusive SANCO-möten) togs 
konkurrentkontakterna visserligen av olika konkurrenter, men samverkans kärngrupp 
anses bestå av BCZ, IMI, KME(-koncernen), OTK och Wieland samt även Mueller 
under en viss period.

5.2. Nationella kontakter

(106) Nationell samverkan omfattas i sig inte av detta beslut. [Information som inte är 
relevant för EU förfarandet]100 […]101

(107) I detta beslut beskrivs inte nationell samverkan, såvida den inte kan anses ingå i den 
beskrivna samverkan på europeisk nivå eller är av betydelse för den.102 Kommissionen 
konstaterar att det vid möten och kontakter för nationell samverkan också deltog 
anställda som samtidigt var företrädare på möten på europeisk nivå. Några kontakter 
rörande nationella marknader togs på bilateral nivå. Ibland föranleddes dessa kontakter 
av kontakter på europeisk nivå. I sådana fall verkar kontakterna ha kompletterat 
samverkan på den europeiska nivån.103

5.3. Kontakter på europeisk nivå inklusive kontakterna mellan SANCO-, WICU-
och Cuprotherm-producenter

(108) SANCO-mötena avsåg SANCO-producenterna KME (inklusive TMX och EM), BCZ 
och Wieland. Mötena började senast 1988, sannolikt redan i början av åttiotalet, och 
omfattade flera medlemsstater. KME och Wieland hade även kontakter avseende 
WICU- och Cuprotherm-rör.

  
98 Se KME:s skrivelse av den 15 juni 1989 som tillkom i samband med bilaterala möten för att förbereda 

europeiska möten om VVS–kopparrör: ”fortsatta nationella diskussioner”.
99 [Information som inte är relevant för EU förfarandet]
100 […]
101 […]
102 Beträffande nationell samverkan, se s. 32043, 0015–0017, 0020–0023, 0023–0025, 0036–0038,

0085-0090, 0354–0357 och motsvarande bilaga 2 och 3 (s. 0619–0848), s. 0357, 0358 och motsvarande 
bilaga 5a–5c (s. 0393–0398), s. 0358–0362 och motsvarande bilaga 6a–6c (s. 0399–0404), s. 0363, 
0364 och motsvarande bilaga 8 (s. 0409–0411), s. 0365 och motsvarande bilaga 9a–9c (s. 0412–0417), 
s. 0365–0367 och motsvarande bilaga 10 (s. 0418–0420), s. 0367–0369, 0370, 0371 och motsvarande 
bilaga 14a–14f (s. 0440–0477), s. 0371–0373 och motsvarande bilaga 15a–15k (s. 0478–0505), 
s. 0373–0374 och motsvarande bilaga 16 (s. 0506–0509, under ”Trend of Trade”), s. 0384, 0385 och 
motsvarande bilaga 24a–24c (s. 0613–0618) och s. 0385, 0386. Se vidare s. 0447. Geneve-mötena för 
den franska marknaden ägde rum vid följande tillfällen eller kring detta datum: den 16.12.1996, 
den 29 januari, 10 mars, 23 juli och 21 november 1997, den 20 januari, 4 mars, 12 juni, 8 september och 
13 november 1998, den 11 februari 1999, Se även s. 32543, 0985–0987 (fax skickades bland annat 
den 4 juni 1997, 12 augusti 1998, 18 mars 1999, juni 1999, 24 juli 2000), s. 0988, 990, 991, 25491, 
25492, 1283–1292, 31127, 7055–7057, 11230, 32616, 32622, 32630, 32631, 29677, 12078, 15892, 
25494–25496, 15895–15902, 15947–15957, 32720, 32721, 32543–32544, 32054–32059, 22522–22674.

103 Se bland annat skäl (267) samt s. 0363, 0406–0408. Se vidare s. 0365–0367, 0419, 0420. Se också 
s. 0384, 0385, 0613–0618 och 15952. Fotnot 108 innehåller ytterligare hänvisningar. 
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(109) En beskrivning av SANCO-, WICU- och Cuprotherm-producenternas samverkan (se 
punkterna 6 och 7) kommer att föregå redogörelsen för den större gruppens samverkan 
(se punkterna 8 och 9). 

(110) Med kunskap om SANCO-producenternas verksamhet är det lättare att förstå den 
större gruppens beskrivna agerande på europeisk nivå. Det finns vissa likheter med 
avseende på samverkans organisation och innehåll. Med hänsyn till pris- och 
rabattdiskussioner behandlades SANCO-producenterna som en grupp inom den större 
gruppen.

(111) På europeisk nivå togs sporadiska kontakter redan 1987 men det var först i 
september 1989 som europeiska producenter av VVS-kopparrör hade sitt första 
organiserade möte, där en majoritet av de största europeiska producenterna deltog. 
Deltagarnas kärngrupp (BCZ, KME (-koncernen), Wieland, OTK och IMI, även 
Mueller under en viss period) hade fortlöpande kontakter från september 1989 till 
kommissionens inspektioner i slutet av mars 2001, medan Buntmetall, Halcor och 
HME bara deltog ibland.

5.4. Branschorganisationsmöten

(112) Konkurrenterna som deltog i samverkan träffade ofta i samband med olika möten med 
branschorganisationer som IWCC, ECI och ECPPC. Parterna är ense om att 
konkurrensbegränsande förfaranden inte förekom på nämnda organisationers möten.104

Kommissionen har inga bevis på att organisationernas möten skulle utnyttjats för 
konkurrensbegränsande förfaranden. Möten organiserades dock ofta när tillfälle 
gavs,105 sannolikt i samband med officiella evenemang.106 Känslig information verkar 
då ha utbytts och diskuterats.107

6. MÖTEN MELLAN SANCO-PRODUCENTER OCH MELLAN PRODUCENTER AV WICU-
OCH CUPROTHERM-RÖR OCH KONKURRENTKONTAKTER 

(113) I de möten och övriga konkurrentkontakter som avsåg SANCO VVS-kopparrör och 
som gällde mer än licensavtal om överföring av teknik och varumärke deltog 
vanligtvis alla SANCO-producenter (KME-koncernen, BCZ (ungefär fram till mitten 
av 1995) och Wieland).

(114) Kontakter som avsåg plastisolerade VVS-kopparrör av typen WICU och Cuprotherm 
och som gällde mer än licensavtalen om överföring av teknik och varumärke 
omfattade bara två WICU-producenter (KME och Wieland) och 
Cuprotherm-producenterna (KME och Wieland).

6.1. SANCO-organisationen och SANCO licensavtalen om tekniköverföring

(115) ”SANCO-organisationen” (nedan kallad ”SANCO-klubben”108) uppstod antingen i 
samband med att varumärket SANCO (”SANCO”) skapades och registrerades kring 
1981109 eller något senare på åttiotalet.110 Även om SANCO-klubben inte var en 

  
104 Se s. 23550, 32700 och 32703. För statistiska uppgifter om IWCC, se 16858–16965.
105 Se s. 32541 och 32722.
106 Se s. 32722.
107 Se s. 0357, 0358, 0394–0400, 0367–0369, 15951, 15952, 32700, 32701, 32703 och 32706. Se även 

s. 32541 och 22875.
108 Se s. 23550 och även 29656 samt skäl (256).
109 Se s. 29656, 32052. Enligt KME skapades varumärket SANCO år 1981.
110 Se KME:s förklaringar på s. 32052 i akten och även Outokumpu:s redogörelse (s. 23551 i akten).
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organisation, hade den ett ”sekretariat” för insamling av information som KM(E) 
svarade för åtminstone sedan 1988.111

(116) ”SANCO” är varumärket för VVS-kopparrör som produceras genom en särskild 
teknisk process som inregistrerades 1980 av Usines à Cuivre et à Zinc (UCZ) 
(”SANCO”-patentet).112 Tekniken utvecklades för att producera ett förstklassigt 
rostfritt VVS-rör. UCZ (och dess föregångare BCZ113) hade det ursprungliga patentet 
på produktionsprocessen tills detta löpte ut den 7 februari 2000,114 men ägde inte 
varumärket ”SANCO” i flera europeiska länder. I de fall varumärket inte ägdes av 
UCZ, ägdes det av dess tyska konkurrent KM som i eget namn hade ansökt om 
registrering av varumärket SANCO och fått detta registrerat i Tyskland 
(den 14 januari 1981) och flera andra europeiska länder.115 Senare patenterade KM(E) 
olika varianter av förbättring/utveckling av det ursprungliga SANCO-patentet.116 UCZ 
och KM(E) korslicensierade varandras patent och varumärken. De behövde dock inte 
betala royalty till varandra för sina respektive licenser.117

(117) BCZ köpte 1987 vissa av UCZ:s tillgångar. Vid detta tillfälle var UCZ försatt i 
konkurs. En av de tillgångar som köptes var SANCO-patentet. Då BCZ rättsligt sett 
inte fortsatte UCZ:s verksamhet, fick det inte samma rättsliga ställning gällande 
SANCO-licensen som UCZ. BCZ tvingades därför förhandla med KM om vissa 
aspekter på den gemensamma användningen av varumärket SANCO (ägt av 
KM(E)).118

(118) Medlemmar i SANCO-klubben var förutom KM(E) och BCZ även deras licenstagare 
Wieland (licens sedan 1981), EM/LMI (licens sedan 1983) och TMX (licens sedan 
1981).119 Wieland, EM/LMI och TMX var skyldiga att betala royalty till KM(E) och 
BCZ. Royalty beräknades på sålda volymer.120 För beräkningen av royalty skulle 
licenstagarna Wieland, EM och TMX varje månad skicka uppgifter om 
försäljningsvolymer till licensinnehavarna (KM(E) och BCZ).121 Vissa licensavtal för 

  
111 Se s. 29673. UCZ svarade för sekretariatet tills företaget gick i konkurs.
112 Se s. 32299.
113 Se s. 24631.
114 Se s. 32298.
115 Se s. 32300 och 24631. KME hävdade att företaget även äger det internationella varumärket SANCO

(sedan den 24 juli 1981) och varumärket SANCO i Europa (sedan den 1 april 1996). Se här s. 24631.
Se även översikten på s. 24661. Enligt licensavtalet är KME ”ägare till varumärket SANCO som 
registerats och skyddats i EU-länderna och andra länder”. Se här s. 32379 och 24376. Se även 
licensavtalet mellan KME och Wieland om varumärket där det anges att KME har varumärkets 
rättigheter i bland annat följande områden och europeiska länder: Tyskland, Europa, internationellt 
varumärke, Danmark, Finland, Förenade kungariket, Irland, Norge, Polen och Sverige.

116 Se s. 24631. De löper ut mellan år 2008 och 2014.
117 Se s. 29656, 32052, 32299 och 32300.
118 Se s. 32299–32303.
119 Se s. 29656 och 32052. För licensavtalen, se s. 24633.
120 Se exempelvis artikel 3.1.2 i ”Patentlicens och know-howavtal (SANCO” från 1990 som bifogas 

KME:s skrivelse till Outokumpu av den 18 december 1990, där KME föreslår Outokumpu att ansluta 
sig till SANCO-klubben. Se s. 24019, 24030 och 24031. År 1992 bestod avgifterna av en grundavgift 
på 100 000 ecu, en årlig minimiroyalty på 81 000 ecu och därutöver 22,70 ecu/t upp till 5 000 t/år, 
14,60 ecu/t upp till 7 000 t/år och 9,70 ecu/t för mer än 7 000 t/år. Se s. 24054.

121 Se skäl (141) nedan.
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patenter har löpt ut men licensavtalen för varumärket har delvis förnyats och gäller 
fortfarande.122

(119) [Sammanfattning av marknadsförings strategin av SANCO varumärket]123 124 125

126

(120) SANCO-rör säljs i flertalet medlemsstater, Schweiz och Norge, och har en betydande 
marknadsandel i Tyskland, Belgien, Frankrike och Nederländerna. 

6.2. WICU- och Cuprotherm-samverkan inom ramen för licensavtalen om 
tekniköverföring i fråga om WICU- och Cuprotherm-rör

(121) Det är KM(E) som har WICU:s patent och varumärket ”WICU”. Från och med 
den 19 april 1979 har Wieland varit licenstagare vad gäller patentet och varumärket, 
medan UCZ/BCZ var licenstagare mellan den 16 oktober 1980 och 
31 december 1998.127 Vad gäller Cuprotherm patentet och varumärket ”Cuprotherm” 
har KM(E) varit licenstagare till Wieland sedan den 21 januari 1985.128 WICU-rör 
distribueras i Belgien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Österrike, 
Cuprotherm-rör i Tyskland, Österrike och Schweiz.129

6.3. Deltagare i SANCO-producenternas samverkan och i WICU- och Cuprotherm-
producenternas samverkan

(122) SANCO-producenterna inklusive BCZ, KM(E) (EM och TMX) och Wieland hade till 
mitten av 1995 möten eller kontakter inom ramen för SANCO-klubben.130

(123) Efter 1995 var det bara KME-koncernen och Wieland som fortsatte mötena och 
kontakterna, med undantag för ett möte den 21 juni 1999 där även BCZ deltog.131

(124) KM(E) och Wieland hade kontinuerlig kontakt och höll ett antal gemensamma möten 
om SANCO-kopparrör för VVS-bruk samt WICU- och Cuprotherm-rör.132 När det 
gäller WICU- och Cuprotherm-rör inleddes kontakterna senast 1991.

6.4. Samverkan mellan (åtminstone) SANCO-producenterna (BCZ, KME, EM, 
TMX och Wieland)

(125) SANCO-samverkan utöver licensavtal mellan SANCO-producenterna kan ha 
förekommit före 1987133 men kan bara påvisas efter juni 1988.134

  
122 Se s. 24633.
123 […]
124 […]
125 […]
126 […]
127 Se s. 24633 och 24634.
128 Se s. 24634.
129 Se s. 25388, 29656 och 29657.
130 Se s. 29676, 29677, 33419 samt 33431, 33432.
131 Se även det möte som beskrivs i skäl (310) då Boliden sammanträffade med KME för att tillhandahålla 

korrekta volymuppgifter.
132 Se s. 9706 i akten (interna meddelande från Wieland, där Wieland diskuterar strategin ”likvärdig 

produkt” (eller enmärkesstrategin) för SANCO- och Cuprotherm-rör. Undantag gjordes för den 
österrikiska marknaden). Se även s. 9708. Se vidare KME:s redogörelser i punkt 7.1.1, skäl (151)-(153).

133 Se s. 29664 och 29665.
134 Se s. 33418–33433 och 33423.
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(126) Följande allmänna framställning (skäl (128)–(149)) avser bara perioden från 1988 till 
åtminstone mitten av 1994 eller mitten av 1995. Det kan bevisas att det nedan 
beskrivna samarbetet (skäl (128)–(149)) pågick till åtminstone mitten av 1994 och 
omfattade SANCO-producenterna. En person som arbetat som direktör i industrin för 
VVS-kopparrör har lämnat en beskrivning av samverkan som har bekräftats av BCZ 
och bestridits av KME och som är nästan identisk med KME:s och Wielands 
beskrivning av den bredare europeiska samverkan (se skäl (203)-(207) respektive 
(210)). På grund av olikheter i noteringarna kan det dock inte fastställas om det i skäl 
(128)–(149) beskrivna samarbetet ingick i ”SANCO-klubbens” verksamhet och bara 
omfattade SANCO-producenter eller om det även omfattade andra europeiska 
producenter (och därför bör anses ingå i den bredare europeiska samverkan).

(127) Efter 1995 fortsatte visserligen SANCO-producenterna att utbyta information om 
volymer, men deras samarbete var mindre intensivt och handlade främst om bilateralt 
samarbete mellan KME och Wieland och gällde huvudsakligen Tyskland. Samarbetets 
omfattning beskrivs nedan (skäl (151)–(153)).

6.4.1. Samverkan mellan SANCO-producenter mellan juni 1988 och mitten av 1994 eller 
mitten av 1995

(128) Samverkan fram till mitten av 1994 eller mitten av 1995 omfattade åtminstone Belgien, 
Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Schweiz, möjligen även andra länder.135

Åtminstone till 1995 underlättades samverkan av att de nationella marknaderna var 
segmenterade på grund av certifieringskrav.136

(129) Under denna period avtalades pris, rabatt och volym alltid muntligt, antingen på möten 
eller telefonledes.137 När budskapen väl förmedlats förstördes alla skriftliga 
meddelanden.138 Om någon sänt ett meddelande till någon part, uppmanades denne per 
telefon att förstöra papperet.139

6.4.1.1. Avtal om riktpriser och rabatter

(130) SANCO-producenter av VVS-kopparrör samordnade och enades om listor, höjningar 
och sänkningar av prislinjer samt ett rabattsystem. Priserna utgick inte från 
producenternas enskilda kalkyler.140

(131) Det var på förslag av respektive marknadsledare som man kom överens om indexerade 
prislistor (inklusive prislinjer).141 Marknadsledaren (exempelvis KM(E) i Tyskland, 
BCZ i Belgien) fastställde en nationell SANCO-referensprislista, som (informellt) 
skulle tillämpas av samtliga SANCO-producenter, även om varje producent rent 
formellt hade sin egen prislista.142 Det var KM(E) som fastställde en nationell 
referensprislista för Tyskland, BCZ för Belgien och TMX för Frankrike.143

SANCO-producenterna fastställde priser för olika länder och på olika nivåer.144

  
135 Se s. 33427, 33428 och även 29662, punkt 31–43 i KME:s svar av den 7 november 2003.
136 Se s. 29661.
137 Se s. 29659, 29669, 29671 och även 33421. 
138 Se s. 29671.
139 Se s. 29671.
140 Se s. 29658 och 29659.
141 Se s. 33422.
142 Se s. 29657–29659, 29664, 29690 och 33422.
143 Se s. 29657 och 29664.
144 Se s. 29664 och 29669. 
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(132) SANCO-producenterna utvecklade ett sofistikerat system för gemensamma 
prisökningar som utgick från sådana indexerade prislistor.

(133) Priserna var indexerade och baserades på kopparpriset på metallbörsen i London.145

För olika länder användes olika indexnummer för att dölja det faktum att 
SANCO-producenterna samordnat prislistorna för de olika medlemsstaterna.146

(134) I fallet Tyskland var det KM(E) som i egenskap av prisledare bestämde om ändringar 
av index. KM(E) informerade övriga SANCO-producenter – vanligtvis genom 
telefonkonferenser – om att index skulle ändras.147 Förslag på prisändringar kom från 
nationella producenter, särskilt för andra inhemska marknader.148

(135) SANCO-producenter möttes regelbundet och fastställde för olika kundgrupper rabatter 
som utgick från sålda kvantiteter.149 För varje kundgrupp utsåg 
SANCO-producenterna tre grupper producenter av VVS-kopparrör: lokala 
SANCO-producenter, SANCO-importörer och icke SANCO-producenter som hade 
olika rabattnivåer. Lokala SANCO-producenter gav lägst rabatt. SANCO-importörer 
medgav vanligtvis en ytterligare rabatt på högst 2 %. Icke SANCO-producenternas 
rabatt sattes lägre än SANCO-importörernas rabatt. Det har dock inte kunnat 
fastställas om SANCO-producenterna föreslog icke SANCO-producenters rabatt.150

Rabattsystemen var oftast oförändrade medan prislinjerna ofta ändrades.

(136) Samverkan gjorde att SANCO-producenterna sålde sina VVS-kopparrör med identiska 
prislistor och ett samordnat rabattsystem. De synkroniserade ändringar av prislinjer.151

6.4.1.2. Fördelning av volymer och marknadsandelar

(137) SANCO-producenterna tilldelade varje SANCO-producent en viss andel av den 
beräknade nationella efterfrågan.152 På vissa marknader fastställde de ”ytterst 
detaljerat” vilka kvantiteter som skulle säljas till respektive distributör. Således delade 
man även upp kunder (exempelvis distributörer i Nederländerna). Vid fördelningen av 
kunder (distributörer) reserverades vissa kunders efterfrågan för en producent eller 
fördelades på flera producenter. I Nederländerna skulle exempelvis BCZ anlita det 
nederländska företaget ROBA som distributör för SANCO-produkter i Nederländerna. 
ROBA deltog i denna samverkan.153 Även andra europeiska producenter som HME 
kan ha deltagit i samverkan.

(138) Fördelade volymer samordnades regelbundet med icke SANCO-producenter på 
europeisk nivå.154 SANCO-producenter som inte deltog informerades om resultaten av 
mötena med icke SANCO-producenter.155

  
145 Se s. 29658, 29659, 29689 och 29690.
146 Se s. 29665.
147 Se s. 29659, 29665 och 33422.
148 Se s. 33423.
149 Se s. 29659 och 33420.
150 Se bland annat skäl (169).
151 Se s. 29690 och 33420–33422.
152 Se bland annat s. 29671, 29675 och 29672.
153 Se s. 29657–29659, 29672, 29692 och 33420. När kunderna fördelades avtalades också om vilka 

rabatter som skulle ges. 
154 Se s. 29660.
155 Se s. 29660.
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6.4.1.3. Övervakning

(139) I början, dvs. sedan BCZ anslutit sig till omkring 1990, möttes SANCO-producenterna 
mycket ofta för att effektivt övervaka samverkan. Andra europeiska producenter kan 
även ha deltagit i mötena i Zürich och de bör därför uppfattas som en del av den 
bredare europeiska samverkan. Efter 1990 hölls mötena mindre ofta men ändå 
regelbundet.156

(140) Övervakningen utgick från fyra faktorer: (i) inrapportering av försäljningssiffror till 
”SANCO-sekretariatet”, (ii) kontroll av angiven försäljning genom importstatistik, 
(iii) beräkning av royalty och (iv) reklamavgifter.

(141) För det första rapporterade SANCO-tillverkarna (inklusive licensgivarna) ofta 
månadsvis sina produktions- och försäljningssiffror till sekretariatet. Siffrorna 
sammanställdes och skickades runt till medlemmarna i SANCO-klubben.157 För det 
andra kunde man till i början av nittiotalet kontrollera försäljningssiffror genom 
importstatistiken, eftersom denna var en pålitlig källa när det gällde 
produktionsvolymer, åtminstone för länder som Belgien med bara en nationell 
producent (BCZ).158 BCZ rapporterar fortfarande in uppgifter till INTRASTAT.159 För 
det tredje beräknades royalty för licensen av SANCO-patentet och 
SANCO-varumärket på produktionsvolymen.160 Slutligen delade SANCO-klubben på 
kostnaderna för reklamkampanjerna för SANCO och motsvarande aktiviteter i 
Benelux, Frankrike, Tyskland och Italien. SANCO-producenterna delade på 
reklamutgifterna på grundval av hur många ton man sålt i respektive medlemsstat.161

(142) Liknande överenskommelser om royaltyberäkningar och samfinansierad gemensam 
reklam hade licenstagarna till WICU och Cuprotherm.162

(143) Försäljningsvolymerna kunde konstateras om de rapporterades på möten eller i 
samband med licens- och reklamavtalen. Enligt licensavtalen om SANCO-rör sålde 
SANCO-tillverkare i princip bara standard VVS-kopparrör med varumärket 
SANCO,163 precis som WICU- och Cuprotherm-producenterna sålde respektiv rörtyp 
med respektive varumärke.

(144) Åtminstone till 1995 underlättades övervakningen av nationella 
certifieringsförfaranden. VVS-rör av koppar skulle då certifieras i respektive 
medlemsstat. Varje medlemsstat hade sitt eget certifieringsmärke. 
Certifieringsorganisationer som Deutsche Vereinigung des Gas- und 
Wasserfaches e.V. (DVGW) förbjöd åtminstone till 1995 producenter att på VVS-rör 
ange olika nationella certifieringar.164 Denna segmentering av de nationella 
marknaderna ledde till olika prisnivåer i de olika medlemsstaterna. För samma 

  
156 Se s. 29667–29669, 29676 och 33424. Schweiz valdes för att hemlighålla mötena och minska risken för 

upptäckt.
157 Se s. 29673 och 29674.
158 Se s. 29669, 29673 och 29674. Se s. 7586–7590 för exempel på export/import-statistik och uppgifter 

som Wieland skickat i ett sådant sammanhang.
159 Se s. 32307 och 32429–32431.
160 I royalty ingår en årlig lägsta licensavgift. Se fotnot 124 och s. 29656 och 24634–24248.
161 Se s. 29656, 29663, 29664, 29689, 32301 och 32304.
162 Se s. 24637–24639.
163 Se skäl (119), (158) och (360), även för undantag.
164 Se s. 29670.
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VVS-kopparrör kunde marginalen i en medlemsstat vara dubbelt så stor som i en 
annan.165

(145) Om någon av SANCO-parterna inte höll sig till de överenskomna kvantiteterna, 
försökte producenterna bilägga tvisten. För att bibehålla prisnivåer och 
vinstmarginaler gjordes eftergifter beträffande de kvantiteter som
SANCO-producenter skulle sälja.166

(146) Om någon part lämnade anbud till en kund som tilldelats en annan producent eller inte 
följde det överenskomna rabattsystemet, kontaktades denne omedelbart och ombads 
att förklara sig.167

6.4.2. Förhållandet mellan SANCO-producenter och icke SANCO-producenter

(147) Om SANCO-producenternas möten anses ingå i den bredare europeiska samverkan, 
deltog samtliga SANCO-producenter i denna bredare samverkan. Dessutom har 
SANCO-producenterna betraktats som en enda grupp på bredare europeisk nivå. 

(148) ”Utomstående” som OTK uppfattade SANCO-producenterna som en inre cirkel med 
närmare samarbete.168 1990 och 1992 tog KM(E) två gånger kontakt med OTK om 
anslutning till SANCO-samverkan, något som OTK avvisade.

169 Kontakt togs även 
med IMI.

6.5. Avtal och diskussioner mellan KME och Wieland om WICU- och Cuprotherm-
rör

(149) WICU- och Cuprotherm-producenterna KME (undantaget EM och TMX) och 
Wieland hade, särskilt beträffande Tyskland, konkurrensbegränsande kontakter som 
innebar utbyte av känslig information och samordning av volym- och prisuppgifter om 
plastbelagda VVS-kopparrör. KME har inkommit med en ekonomisk studie som 
bekräftar kommissionens konstaterande och vars resultat också presenterades under 
hörandet. Enligt studien hade ”de av KME AG satta priserna på WICU- och 
Cuprotherm-rör stigit till följd av kontakterna med konkurrenterna.”170 Wieland har 
varken förnekat att företaget deltog i samverkan eller invänt mot resultaten i den av 
KME inlämnade studien.171

7. SANCO-PRODUCENTERNAS MÖTEN OCH ANDRA KONTAKTER I KRONOLOGISK

ORDNING

(150) Vissa typer av konkurrentkontakter återkom under en viss tidsperiod. I sådana fall är 
ofta bevisningen densamma för flera olika datum. För begriplighetens skull läggs 
bevisningen fram vid den första relevanta tidpunkten.

  
165 Se s. 29669.
166 Se s. 29669 och 29674.
167 Se s. 29671 och 29672.
168 Se s. 23994.
169 Se s. 23994, 24019, 24023 och 24044–24055.
170 Se s. 29680.
171 Se punkt 100 i Wielands svar av den 7 november 2003, som enligt Wielands muntliga redogörelse inte 

skall uppfattas som ett ifrågasättande av fakta. Wieland har förklarat att företaget inte kunnat noterat 
någon samverkan när det gäller SANCO-, WICU- och Cuprotherm-rör.
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7.1. SANCO-producenternas återkommande kontakter och informationsutbyte 
mellan 1987 och 2000

7.1.1. Kontakter mellan främst KME och Wieland

(151) Enligt KME:s förklaringar kunde kommissionen konstatera att Wieland och KME 
åtminstone sedan slutet av 1980-talet då och då haft kontakter och hållit gemensamma 
möten i bland annat Düsseldorf, Hannover, Stuttgart och Frankfurt. KME har lagt fram 
bevis i form av reseräkningar för cirka 25 möten som det noterat mellan januari 1992 
och februari 2000 och där det enligt vad KME-anställda kan påminna sig bör ha 
utbytts kommersiellt känslig information. Även BCZ noterar att det deltagit i flera 
möten.172 ”Många diskussioner med WW ägde rum när tillfälle gavs, exempelvis i 
samband med fabriksbesök eller tekniska möten.”173

(152) På mötena deltog ”verksamhetschefer, säljpersonal, teknik- och 
marknadsspecialister”.174 Mötena handlade främst om ”rutinmässiga 
affärsangelägenheter” mellan KME och Wieland, som licenstagare till viss 
VVS rörsteknik: bland annat ”reklamkampanjer för VVS-rör, teknisk utveckling och 
miljö- eller regleringsfrågor”.175 På vissa möten diskuterades å andra sidan också 
”priser, kunder och marknadsandelar. Varken produktion eller kapacitet diskuterades. 
Diskussionerna gällde främst den tyska marknaden”.176

(153) Utöver mötena utbytte KM(E) och Wieland ibland även information om vissa kunder, 
vanligtvis per telefon ”när en (särskilt stor) kund behövde diskuteras”.177

7.1.2. Institutionaliserat informationsutbyte

(154) Bevisningen nedan visar att det mellan SANCO-producenterna utvecklats ett 
regelbundet och institutionaliserat informationsutbyte av detaljerat slag. Åtminstone 
sedan 1987 utbytte SANCO-producenterna statistiska uppgifter om 
försäljningsvolymer beträffande Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och 
åtminstone sedan 1990 beträffande Frankrike:

(155) Om SANCO-rör: Till Wieland skickade KME den 27 januari 2000 SANCO-statistik 
(tabeller) av den 27 januari 2000 som avsåg Tyskland. Statistiken gällde de 
VVS-rörskvantiteter178 som KM Europa Metal, Wieland, BCZ, TMX och Europa 

  
172 Enligt KME ägde möten rum vid följande tidpunkter: 1992: 8.1/9.1, 23.6, 7.8, 23.11/26.11. 1993: 4.6, 

1.9, 29.11/30.11, 8.12, 21.12. 1994: 12.4/15.4, 21.9. 1995: 5.4, 27.4, 29.11. 1996: 24.1, 8.3, 3.4, 3.6, 
16.10. 1997: 24.6, 27.6. 1999: 16.6, 22.9, 21.10, 18.11/19.11. 2000: 9.2/10.2. Se s. 22522–22526 
(sammanfattning) och 22527–22568 (resekostnader och bevisning). Boliden noterar följande möten 
rörande WICU eller SANCO: 1996: 16.12. 1997: 11.12. 1998: 29.7, 19.2, 24.2, 30.7. 1999: 9.3, 28.5, 
21.6. 2000: 12.12 (s. 32304, 32305). Wielands reseräkningar visar att dess anställda deltagit vid 
följande tidpunkter: 1994: 25.5 (s. 9460). 1996: 8.3, 26.3, 17.4, 30.4, 5.6, 21.6, 21.8, 10.9, 26.9, 8.11, 
19.12 (s. 9293, 9294, 9454, 9453, 9524). 1997: 14.2, 17.2, 27.6 (s. 9441, 9447). 1998: 19.2, 9.6 
(s. 9281, 9430, 9512 ). 1999: 15.3, 21.6 (s. 9268, 9361).

173 Se s. 32055.
174 Se s. 32055 och 22522–22526 (sammanfattning) samt 22527–22568 (resekostnader och bevisning).
175 Se s. 32054 och 32055.
176 Se s. 32055.
177 Se s. 32055. Se s. 31320–31337 när det gäller KME:s prislinjehöjningar från den 13 november 2000 till 

den 9 april 2001.
178 Produkterna var indelade i ”Stangen”/”Ringe” (raka längder/ringar). Boliden har bekräftat att sådan 

information utbytts. Se s. 32340–32347 och 32302–32304.
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Metalli sålt årligen under perioden 1991–1998 och månatligen under perioden 
januari-december 1999.179

(156) Den 29 januari 2000 nämnde en Wieland-anställd i en skriftlig kommentar i en tabell 
att KME skulle kunna klaga på Wielands försäljningsutveckling. Följaktligen 
diskuterade SANCO-producenterna den utbytta informationen om 
försäljningsvolymer.180

(157) Enligt instruktioner i tabellen skulle SANCO-producenterna den femte varje månad 
skicka siffror på försäljningsvolymer till KME. I motsats till flertalet tabeller anges 
BCZ inte som mottagare på tabellen av den 27 januari 2000.181

(158) Wieland hade tabeller med SANCO-siffror för följande länder och år:

- Tyskland: 1987,182 1988,183 1989,184 1990,185 1991,186 25.1.1994,187

24.1.1995,188 21.1.1997,189 26.1.1998,190 18.1.1999191 och 20.4.2000192.

- Frankrike:193 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.1.1997, 18.1.1999 
och 20.4.2000194. 

- Italien: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 
21.1.1997, 26.1.1998, 18.1.1999 och 20.4.2000195. Några tabeller för Italien 
visar också volymer som avser SANCO-producenters försäljning av andra 
VVS-rör än SANCO-rör.

  
179 Se s. 8467.
180 Se s. 8467: ”… falls von KME an unserer Absatzentwicklung herumgemäkelt wird!”
181 Se s. 8467.
182 Se s. 8478.
183 Se s. 8477 (inklusive perioden 1985–1987 och siffror för januari-december 1988). Boliden 

informerades om att tabellen cirkulerade.
184 Se s. 8476 (inklusive perioden 1986–1988 och siffror för januari-december 1989). Boliden 

informerades om att tabellen cirkulerade.
185 Se s. 8485 (inklusive perioden 1987–1989 och siffror för januari-december 1990). Boliden 

informerades om att tabellen cirkulerade.
186 Se s. 8474 (inklusive perioden 1987–1990 och siffror för januari-december 1991). Boliden 

informerades om att tabellen cirkulerade.
187 Se s. 8473 (inklusive perioden 1989–1992 och månadssiffror för januari-december 1993). Boliden 

informerades om att tabellen cirkulerade.
188 Se s. 8472 (inklusive perioden 1989–1993 och månadssiffror för januari-december 1994). Boliden 

informerades om att tabellen cirkulerade.
189 Se s. 8471 (inklusive perioden 1990–1995 och månadssiffror för januari-december 1996).
190 Se s. 8470 (inklusive perioden 1990–1996 och månadssiffror för januari-december 1997).
191 Se s. 8469 (inklusive perioden 1990–1997 och månadssiffror för januari-december 1998).
192 Se s. 8468 (inklusive perioden 1992–1999 och månadssiffror för januari-mars 2000).
193 Ej indelade i ”Stangen”/”Ringe” (raka längder/ringar).
194 Se s. 8479–8486 (inklusive perioden 1987–1999 och månadssiffror för januari-december 1990, 1991, 

1992, 1993, 1994, 1996, 1998 och januari–mars 2000). Boliden informerades om att tabellen 
cirkulerade.

195 Se s. 8487-8510 (inklusive perioden 1984–1999 och månadssiffror för januari-december 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991 (bara icke SANCO), 1992, 1993, 1994, (bara januari-augusti) 1996, 1997, 1998 och 
för januari-mars 2000). Boliden informerades om att tabeller cirkulerade för 1989, 1990, 1991, 1992, 
25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 21.1.1997, 26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000. Boliden informerades 
bara om tabeller med icke SANCO-siffror för 1989–1992.
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- Belgien: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.1.1997, 
26.1.1998, 18.1.1999 och 20.4.2000196. 

- Nederländerna: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 
21.1.1997, 26.1.1998, 18.1.1999 och 20.4.2000.197

- Schweiz: 23.2.2001.198

Om WICU-rör

(159) När det gällde Tyskland hade Wieland för åren 1982–2000199 dessutom statistik över 
VVS-rör av typen WICU.200 Generellt utbytte KM(E) och Wieland statistik för 
Tyskland. Enligt sändlistan på tabellerna fick BCZ kopior av dessa mellan 1986 och 
1995.201

(160) Wieland förfogade också över WICU-tabeller av den 14 april 2000 med 
volymuppgifter från och med 1990 (eller 1991, 1992, 1993, 1997) till och med 
mars 2000 som avsåg följande länder: Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, 
Österrike, Nederländerna och Portugal.202

(161) Om Cuprotherm-rör: Enligt statistikens sändlista utbytte Wieland och KM(E) order-
och försäljningsuppgifter om Cuprotherm-rör som avsåg perioden 1988–mars 2000.203

(162) På en av tabellerna skrev en Wieland-anställd den interna anmärkningen ”varför 
kommer vi inte upp i 60 % mer?”204 Siffrorna i tabellerna pekar på att Wielands 
marknadsandel för Cuprotherm-rör var något lägre än 60 %.

7.2. Andra händelser mellan 1988 och 2001

7.2.1. Mötet den 3 juni 1988

(163) På en KME-anställds kontor hittades anteckningar enligt vilka ett SANCO-möte hölls 
den 3 juni 1988 där åtminstone KM och BCZ deltog. Volymer diskuterades:

(164) BCZ ”ville ha” följande kvantiteter: 2 000 t/år i Belgien, 1 800 t/år i Frankrike, 
2 400 t/år i Spanien/Portugal och 3 000 t/år i Förenade kungariket. I protokollet 
sammanfattas också BCZ:s planerade produktionsvolymer för Tyskland, Frankrike, 
Nederländerna, Förenade kungariket, Belgien och Spanien/Portugal.205

  
196 Se s. 8511–8521, också indelade i ”Stangen” och ”Ringe” (raka längder och ringar) (inklusive perioden 

1984–1999 och månadssiffror för januari-december 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 
1997, 1998 och för januari-mars 2000). Boliden informerades om att tabeller cirkulerade för 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 21.1.1997, 26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000.

197 Se s. 8522–8533 (inklusive perioden 1987–1999 och månadssiffror för januari-december 1987, 1988, 
1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 och januari–mars 2000). Boliden informerades om att 
tabeller cirkulerade för 1989, 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 21.1.1997, 26.1.1998, 
18.1.1999, 20.4.2000.

198 Se s. 7572. Perioden avser 1992–januari 2001. Se även s. 7567–7572 i akten (SANCO) för samtliga 
angivna länder. 

199 Inklusive månadsuppgifter för 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 
1998, 2000 och januari-mars 2000.

200 Se s. 8534–8548.
201 Närmare bestämt under åren 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994 (26.1) och 1995 (24.1).
202 Se s. 8549–8555. Se även s. 7573–7581 i akten (WICU).
203 Inklusive senaste månadssiffror (från och med 1996). Se s. 8556–8565.
204 Se s. 8564.
205 Se s. 31059.
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7.2.2. Liège den 4 november 1988

(165) På den ovannämnde KME-anställdes kontor påträffades anteckningar från den 
4 november 1988 som rapporterade om ett möte mellan KM:s och BCZ:s anställda i 
Liège. Enligt anteckningarna var syftet med strategin för ”kanalisering” att ”fylla 
kapaciteter” (rationalisera produktionen) och även kontrollera kvantiteter och priser.

(166) Det diskuterades rabatter för den tyska marknaden (27 % för medelstora volymer, 
29 % för stora volymer, 30–31 % för undantag, Herwig 35–37 % samt ytterligare 
rabatter för utländska SANCO- och icke SANCO-producenter) samt kunder206 och 
utgivandet av en ny prislista som skulle gälla från och med den ”15/11/88”.

(167) KM angav att man minskat sin SANCO-rörsproduktion för Tyskland med fem skift, 
”på grund av det gemensamma prisintresset”.207 BCZ slog fast att man inte hade 
intresse av att störa marknaderna.208 BCZ föreslog att man inte skulle leverera 
”WICU”-rör till Tyskland och att KM i utbyte inte skulle leverera ”WICU-rör” till 
Belgien. BCZ skulle producera WICU för KM i Belgien, medan KM skulle göra detta 
för BCZ i Tyskland.209

(168) BCZ övertog SANCO-prislistan för år 1988 och KM presenterade WICU-prislistan för 
år 1988. ”Rätten att sälja till Sidal” nämndes (se förklaringar i skäl (137)). 
Volymuppgifter om BCZ:s försäljning i Nederländerna delgavs och planerade siffror 
”diskuterades öppet”.210

7.2.3. Zürich den 24 november 1988

(169) På ovannämnda KME-anställds kontor hittades anteckningar enligt vilka ett möte 
skulle ha hållits i Zürich den 24 november 1988211 med KM och BCZ och kanske även 
med andra SANCO-producenter.212

- Rabatter för den tyska marknaden diskuterades: 27 % (medelstora volymer), 29 % 
(stora volymer) och 30–31 % (”undantag”). Utländska SANCO-producenter hade en 
ytterligare rabatt på 1–2 % och icke SANCO-producenter på 2–3 %. I anteckningarna 
hänvisas till ett samtal med Herwig om att begränsa rabatten till 30 %.

- Det nämns att BCZ haft en månatlig vinst på 1 miljon DEM. ”Siffror utbyttes” för 
Nederländerna. Nederländerna var historiskt sett en viktig marknad för BCZ och målet 
var 200 ton/månad. Rabatter för Belgien diskuterades (TMX 64 %, KM 53 %, andra 
konkurrenter 57 %). BCZ krävde mer än 39 % av den belgiska marknaden och målet 
var 60 %. BCZ skulle ge ut den nya SANCO-prislistan och KM WICU-prislistan. Man 
beslöt om ett besök i Bryssel den 29 och 30 november 1988.213

7.2.4. Stuttgart den 26 november 1993

(170) På Wielands begäran möttes KM, TMX och Wieland i Stuttgart 
den 26 november 1993 för att diskutera prissättningen för Frankrike och Tyskland. 

  
206 MHH, Foil Co, Schorendorf, Babcock, Metallhandel Neuss och HSM.
207 Se s. 31055 i akten: ”im gemeinsamen Preisinteresse”.
208 Se s. 31055.
209 Se s. 31056.
210 Se s. 31057.
211 Förkortningen ”de. M.” tycks stå för en av Bolidens chefer.
212 Se s. 31053, 31054. Se även anteckningen som sammanfattar ett förberedande telefonsamtal mellan 

(Boliden) och KME (s. 31060 i akten).
213 Se s. 31053 och 31054.
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Wieland satte något lägre priser än TMX i Frankrike. Deltagarna planerade att minska 
”differenserna”. Wieland meddelade vissa ”pris”-exempel som skulle granskas.214

7.2.5. Januari-februari 1994

(171) SANCO-producenter skulle mötas i januari/februari 1994.215

7.2.6. Düsseldorf den 26 september 1995

(172) I ett meddelande nämnde Wieland ett ”arbetsgruppsmöte” om ”kopparrör” 
den 26 september 1995 i Düsseldorf.216 Förutom KME deltog även MKM-Hettstedt i 
mötet. KME-anställda diskuterade marknadsstrategier för 1996 med Wieland. De 
menade att det ännu inte var klart om försäljningsvolymer eller prisstabilitet skulle 
prioriteras, med risken tappa ytterligare kvantiteter.217 KME meddelade också att man 
skulle ha fullt kapacitetsutnyttjande till slutet av året.218

7.2.7. Den 5 mars 1997

(173) Att KME och Wielands samordnade priser genom prislinjer och prislistor framgår av 
ett internt meddelande från Wieland daterat den 5 mars 1997.219

7.2.8. Frankfurt den 24.6.1997

(174) Enligt en Wieland-anställds kalender hade han ett möte med företrädare för KME i 
Frankfurt den 24 juni 1997 (Kempinski Hotel Gravenbruch, sal 4).220

7.2.9. Frankfurt den 27 juni 1997

(175) Enligt en Wieland-anställds kalender hade han ett SANCO/WICU-möte i Frankfurt 
den 27 juni 1997 (Airport Center, Airport-Club ”Luxembourg” och/eller rum 
”Zürich”).221

7.2.10. KME:s övervakning den 26 augusti 1997

(176) Ett internt KME-meddelande av den 26 augusti 1997 visar att KME övervakade om 
Wieland följde de överenskomna prislinjerna. Påståendet ”Wieland säljer ut 
kopparpositionerna” pekar på att Wieland inte följde den prislinje som båda företagen 
kommit överens om. KME uppfattade detta som en ”attack” på bred front.222

7.2.11. Kring 1997

(177) För WICU-rör fanns det kring 1997 ett avtal mellan KME och Wieland om att KME:s 
marknadsandel på de totalt 9 marknaderna skulle vara 70 % och Wielands 30 %. 
Wieland konstaterade att Wieland gått tillbaka mer än genomsnittligt i Tyskland. Som 
lösning föreslogs en nedskärning på utländska marknader och inhämtning på den tyska 
marknaden.223

  
214 Se s. 31155.
215 Se s. 31155.
216 Se s. 9844–9846.
217 Se s. 9845.
218 Se s. 9846.
219 Se Wielands memo av den 14.3.1997 (s. 8038 och 804 i akten).
220 Se s. 7770 (kalender).
221 Se s. 7770 (kalender).
222 Se även resten av dokument s. 31140.
223 Se s. 8534.
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7.2.12. Från 1998 till 2000

(178) Hos Wieland påträffades meddelanden, protokoll och tabeller som visar att KME och 
Wieland höll regelbundna ”märkesmöten”. Sådana möten hölls åtminstone 
den 9 juni 1998224, 21 och/eller 22 oktober 1999225, 19 november 1999226, 
22 december 1999227 och 4 januari 2000228. De hölls oftast i Düsseldorf men även på 
andra orter. Det var anställda på KME och Wieland som regelbundet deltog i dessa 
möten.

(179) På mötena behandlades hela spektrat av strategisk affärsinformation och 
affärsverksamhet, exempelvis produktstrategi, tekniska frågor, konkurrensen från 
plaströr, licensavtal och licensbetalningar, planerade investeringar, prissättning på 
framför allt SANCO-, WICU- och Cuprotherm-kopparrör och 
marknadsledarsamverkan.229

7.2.13. Amsterdam den 9 juni 1998

(180) En Wieland-anställd rapporterar i ett meddelande av den 10 juni 1998 om ett möte 
med KME i Amsterdam den 9 juni 1998. Av detta framgår att den ”extra vinsten” på 
den tyska marknaden under de första fem månaderna 1998 gått upp med i genomsnitt 
30 DEM per kg.230 Under denna tidsperiod gjorde alltså KME-koncernen extra vinster 
på 3,9 miljoner mark i Tyskland. Efter juli 1997 ökade den ”extra vinsten” i Tyskland 
med omkring 70 mark per kg så ”den extra vinsten är t.o.m. betydligt högre”.231

Beräknat på ”bara 30 mark % kg”, uppgick Wielands extra vinst till 
1,54 miljoner mark.

(181) Vinstsituationen, dvs. den ”extra vinsten”, beräknades i Frankrike och 
Förenade kungariket vara mer eller mindre densamma som i Tyskland men vara något 
lägre i Nederländerna och mycket lägre i Spanien (där man enligt Wieland behövde 
komma i kapp).232 Till följd av bättre priser beräknades HME, på grundval av 
15 000 t/år, göra extra vinster på 11 miljoner DEM 1998 jämfört med 1997.233

7.2.14. Den 12 och 15 april 1999

(182) KME:s och Wielands affärssamarbete om WICU-rör inleddes senast 1979, enligt ett 
handskrivet protokoll av den 12 april 1999 som påträffades hos KME. År 1992 
utvidgades WICU-samverkan till andra geografiska marknader. KME varnade att 
Wieland skulle kunna bilda en ”ny klubb”. Viss volymstatistik rörande WICU- och 
SANCO-rör utbyttes den 15 april 1999.234

  
224 Se s. 8602–8609.
225 Se s. 8590–8600.
226 Se s. 8571–8589.
227 Se s. 8567 och 8568.
228 Se s. 8568–8570.
229 Se s. 8566–8609. Enligt överenskommelse var KME marknadsledare för SANCO- och WICU-rör, 

Wieland för Cuprotherm-rör (CT–FBH). Se s. 8567.
230 Se s. 8602.
231 Se s. 8602.
232 Se s. 8603.
233 Se s. 8604.
234 Se s. 6905.
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7.2.15. Düsseldorf den 21 oktober 1999

(183) Enligt ett Wieland-protokoll höll KME och Wieland ett möte om rör 
den 21 oktober 1999 i Düsseldorf.235 De båda företagen diskuterade sin strategi med 
”två märken” och beslöt att bevara status quo.236

(184) KME:s interna e-post och meddelanden samt korrespondens med Wieland om 
Wielands indirekta import till Danmark visar på WICU- och SANCO-licensavtalens 
natur.237 Till exempel påpekar KME för Wieland att företaget måste säkerställa att 
licensgivaren får ”nödvändig information” så att denne bättre kan följa 
marknadsutvecklingen på olika delmarknader och vid behov styra marknaden.238

7.2.16. Düsseldorf den 14 januari 2000

(185) Enligt KME- och Wieland-anställdas kalendrar möttes de i Düsseldorf 
den 14 januari 2000 (Arabella Airport Hotel, rum ”Gebrüder Wright”).239

7.2.17. Düsseldorf den 9 februari 2000

(186) Enligt en KME-anställds kalender mötte han företrädare för Wieland i Düsseldorf 
den 9 februari 2000 (Arabella Sheraton Airport Hotel, konferensrum 
”Gebrüder Wright”).240

7.2.18. Den 28 april 2000

(187) I ett internt meddelande av den 28 april 2000 skrev Wieland att man kommit överens 
med KME om följande: i slutet av 2001 skulle alla Supersan-leveranser upphöra på 
alla marknader utom Österrike.241

7.2.19. Düsseldorf den 30 maj 2000

(188) Enligt protokoll som påträffades hos KME ägde ett möte med ”licenspartner” rum 
den 30 maj 2000 i Düsseldorf. KME och Wieland deltog. Under rubriken 
”marknadsledande” i protokollet framgår det att ”interna papper” utbyttes.242

Deltagarna diskuterade även tidpunkten för en prislista (”start först den 29.5”, 
”mål +30 DEM”), informationsflöde243 och möten om vattendirektivet, särskilt 
”prismål” och ”rabattsystem”.244

7.2.20. Düsseldorf den 21 juni 2000

(189) Enligt sin kalender reste en företrädare för Wieland den 21 juni 2000 till Düsseldorf 
för ”märkessamtal/rör” (Lindner Airport Hotel, rum ”Landshut”).245.

  
235 Se s. 6906–6913.
236 Se s. 6909 och 6910.
237 Se s. 31142 och 31143–31154.
238 Se s. 31143.
239 Se s. 6587 (resekostnader) och 7751 (kalender).
240 Se s. 6597 (resekostnader).
241 Se s. 7884.
242 Se s. 6823.
243 Informationen skulle spridas från Buntmetall, Mueller och Halcor till Wieland, respektive från 

Outokumpu, ”MKM” och BCZ till KME.
244 Se s. 6824.
245 Se s. 7747 (kalender).
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7.2.21. Den 4 september och 22 november 2000

(190) Protokoll som påträffades hos KME visar att KME, TMX och Wieland 
den 4 september 2000 hade ”licenssamtal”, som KME och Wieland också hade 
den 22 november 2000.246

- Det första ”licenssamtalet” handlade om olika affärsfrågor på den tyska, italienska, 
franska och spanska marknaden, exempelvis lanseringen av ”halvhårda” rör, 
märkesstrategier, prissättning på WICU- och SANCO-rör samt volymstatistik.247

Beträffande plastbelagda rör enades man om att Wieland skulle sätta riktpriset och att 
en prissänkning skulle genomföras i samarbete med EM.248

- På mötet den 22 november diskuterade KME och Wieland främst affärsinformation 
om ”WICU”-rör (KME:s utgivning av en ny prislista den 15 december 2000, KME:s 
och Wielands kostnadsbild, men också Buntmetalls/KME:s affärs- och märkesstrategi 
för SANCO-rör).249 KME hade kontaktpersoner för Wieland på områdena tekniska 
artiklar, försäljning och prissättning.250

7.2.22. Den 21 mars 2001

(191) Den 21 mars 2001 (kl. 08:50) skickades ett e-brev från en KME-anställd till en annan 
KME-anställd där kontakten med Wieland bekräftades. I e-brevet sägs att Wieland och 
KME avsåg att avtala om priser på WICU-rör och enligt e-brevet kunde man ”utifrån 
aktuella marknadsförhållanden” nå en överenskommelse om ”WICU-flex i Tyskland 
och Frankrike”. KME skulle föreslå Wieland att prisberäkningen för Frankrike skulle 
baseras på ett ”genomsnittligt försäljningspris” som beräknats av TMX.251

8. KONKURRENTKONTAKTERNAS UTVECKLING, STRUKTUR OCH SYFTE PÅ EUROPEISK 

NIVÅ

(192) Det ifrågasatta agerandets struktur, organisation och funktion vilade på följande: 
utbyte av känslig affärsinformation, fördelning av marknadsandelar, övervakning av 
försäljningsvolymer, ett marknadsledarsystem med gemensam marknadsbedömning 
samt samordning av priser (inklusive prislistor och tillämpandet av prislinjer och 
rabatter). Parterna försökte stabilisera marknaden genom att utgå från (föregående) 
referensårs marknadsandelar när man fastställde målet för framtida marknadsandelar.

(193) Parternas kontakter var före september 1989 tillfälliga och relativt oorganiserade, 
förutom ovannämnda SANCO-kontakter som beskrivits under punkt 6, men sedan 
utvecklades europeiska kontakter inom industrin för VVS-kopparrör i tre steg 
(september 1989 till åtminstone juli 1994, juli 1994 till juli 1997, samt juli 1997 till 
mars 2001).

(194) Utöver viss information om vissa möten har särskilt Outokumpu, KME och Wieland 
gett kommissionen allmänna beskrivningar av samverkan inom 
VVS-kopparrörssektorn under perioden 1987–2001. Dessa allmänna beskrivningar 
kommer till stor del att presenteras före uppgifterna om specifika möten eftersom de 
kompletterar uppgifterna om dessa specifika möten. För perioden 1987–juli 1997 gör 

  
246 Se s. 32567–32576 och 32580.
247 Se s. 32567–32576 för detaljer.
248 Se s. 32569.
249 Se s. 32571, 32572 och 32573.
250 Se s. 32580 (e-post).
251 Se s. 32578.
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skillnader på detaljnivå att redogörelser kommer att återges var för sig. Mueller har 
gett detaljerad information om vad specifika möten handlat om, ibland kompletterat 
med allmän information.

(195) KME och Wieland har inte angett vad specifika möten och kontakter avsett utan har 
tillhandahållit allmänna beskrivningar av vad möten och kontakter avsett och hur de 
organiserats. Deras allmänna beskrivningar blir därför relevanta för de möten i 
händelsekronologin (punkt 9) som de beskrivit.

8.1. Perioden före september 1989

(196) Föremål för detta beslut är varken de inledande kontakterna mellan konkurrenterna 
inom industrin för VVS-kopparrör eller deras kontakter före september 1989, med 
undantag för SANCO-producenternas etablerade kontakter enligt som beskrivits i 
punkt 6 (se även skäl (102)).

(197) Emellertid kommer bevisning om konkurrenternas inledande kontakter på europeisk 
nivå före denna period beskrivas kort nedan (punkt 9.1), för att underlätta förståelsen 
av den kontext där konkurrentkontakterna organiserades och informationsutbyte 
etablerades på europeisk nivå från och med september 1989. 

(198) Enligt OTK hade europeiska tillverkare av VVS-kopparrör sporadiska, oorganiserade 
kontakter i samband med olika internationella möten under den inledande perioden 
från 1987 till augusti 1989.252

8.2. Kontakter från september 1989 till slutet av 1994

(199) Efter OTK:s redogörelser (se skäl (199)-(202)) har kommissionen konstaterat att ett 
organiserat och systematiskt informationsutbyte inleddes i september 1989 (det så 
kallade ” […] kalkylblad”253).254 Informationsutbytet skedde några gånger om året. 
Samarbetet omfattade möten både på högsta nivå (direktörer eller styrelseordförande i 
kopparrörsbranschen) och på operativ nivå (främst marknadschefer eller chefer på 
motsvarande nivå).255

(200) För att stabilisera marknadsandelarna träffades de samverkande företagen vanligtvis i 
oktober/november för en diskussion om den relevanta marknadens storlek och en 
överenskommelse om volymmål.256 Uppgifter om marknadsandelar och volymer 
utbyttes några gånger om året och följdes av möten, vanligtvis på operativ nivå.257

Man har medgett att avvikelser från avtalade volymmål ibland ledde till aggressiva 
meningsutbyten, men inget påföljdssystem antogs.258

(201) Diskussioner om prisnivåer tycks ha börjat på mötena på operativ nivå.259

Marknadsledarna informerade övriga deltagare om prisnivån på deras respektive 
marknad. De presenterade sin rabattpolitik, som deltagarna skulle följa. Emellertid 
slöts inga särskilda prisavtal.260

  
252 Se s. 23550, 23551 och 23994.
253 Se skäl (238) nedan.
254 Se s. 32700.
255 Se s. 11763, 32700 och 23551, 23552.
256 Se s. 32700.
257 Se s. 32700 och 31815–31817.
258 Se s. 32700.
259 Se s. 32700.
260 Se s. 32700 och även 29433. För utbyten av prislistor se exempelvis s. 0479–0505 i akten (Outokumpus 

spanska prislistor från 18 september 1997 till januari 2000).
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(202) Från omkring 1993 till augusti 1994 upphörde informationsutbytet på grundval av ” 
[…] kalkylblad”, då siffrorna verkar ha uppfattats som otillförlitliga. Istället utgick 
man på mötena från IWCC-data. Data om försäljningsvolymer på de olika 
huvudmarknaderna skickades till marknadsledaren, vanligen månadsvis. Tabeller över 
respektive huvudmarknad togs fram, med bland annat volymprognoser (troligtvis av 
IMI). Prognoserna jämfördes med aktuella volymer på möten som hölls med några 
månaders mellanrum. År 1993 hölls några möten på toppnivå och operativ nivå i 
samband med IWCC:s och ECI:s officiella möten.261 Marknadsledaren 
rekommenderade ett rabattsystem (rabatterna baserades på rörets märke och/eller 
härkomst och på kundkategorier), men inga särskilda prisavtal slöts.262

(203) Enligt KME-koncernens redogörelser (se detta skäl och skäl (204)-(207)) förde 
leverantörer av VVS-rör263 diskussioner åtminstone från september 1989 till juli 1994, 
däribland av typen ”allmänt informationsutbyte om marknadstrender och prissättning” 
(”Zürich”-möten).264 Enligt KME:s inledande synpunkter ägde inga Zürich-möten rum 
mellan ”1990 och den 4 december 1992”. Det är möjligt att inga möten hölls i Zürich, 
utan att konkurrentkontakter och möten fortsatte på annan plats under den här 
perioden. Under 1993 hölls åtminstone två möten i Zürich och 1994 åtminstone tre. 
Mötenas syfte var ”att (i) göra marknaden mer överskådlig genom att skatta 
efterfrågan och fastställa volymmål, och (ii) fastställa prismål”.265 På mötena 
avhandlades volymuppgifter, prismål och rabatter.266

(204) När det gäller prisavtal kan vid prissättningen tre huvudfaktorer urskiljas: (i) prislistor, 
(ii) prislinjer och (iii) rabatter.267

(205) Prislistor diskuterades i allmänhet inte. Emellertid gav ”den marknadsledande på 
respektive nationell marknad vanligtvis ut prislistor en gång om året (på hösten). Innan 
prislistan gavs ut skickade eller meddelade marknadsledaren den normalt till vissa 
konkurrenter, som en uppmaning till dem att anpassa sina priser. Prislistan var dock 
också fritt tillgänglig på marknaden (exempelvis från kunder). Inom en till två veckor 
kunde övriga producenter sedan i allmänhet ge ut en snarlik prislista. […] övriga 
leverantörer förväntades anpassa sina priser till marknadsledarens prislista.”268

(206) Om en annan ”prislinje” tillämpades till följd av förändrat kopparpris, ”skulle 
marknadsledaren höja eller sänka sitt pris och konkurrenterna följa efter. 
Marknadsledaren skulle i förväg informera konkurrenterna om prisändringen per fax 
eller telefon och dessa skulle sedan besluta om de skulle höja eller sänka sina priser på 
motsvarande sätt. Syftet var att harmonisera prisändringarna, undvika ’priskrig’ och 
göra prisändringarna mer förutsägbara och överskådliga för producenterna.” ”De 
kunder som följde VVS-rörsprisets utveckling i förhållande till kopparpriset på LME 
[metallbörsen i London] skulle kunnat förutsäga prisändringarna utifrån historiska 

  
261 Se s. 32700 och 32701. Möten på operativ nivå hölls ibland i anslutning till IWCC-kommittén för 

vattenrör av koppar.
262 Se s. 32701.
263 Se s. 32540 och 32541. Beroende på anledningen deltog Wieland, Outokumpu, Boliden, HME, 

Desnoyers, IMI, Wednesbury, KME, Tréfimétaux och EM.
264 Se s. 32540 och ändringen av redogörelsen s. 32053.
265 Se s. 32541.
266 Se s. 32053 och 32054, vidare 32540–32542.
267 Se s. 32541–32543.
268 Se s. 32541 och 32542.
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data. För att göra prisändringarna mindre överskådliga för kunderna kunde 
marknadsledaren därför ibland avvika från sin prislinje.”269

(207) När det gäller rabatter ”fastställde leverantörerna rabattriktlinjer för att undvika att 
priserna undergrävdes genom stora rabatter. VVS-rörstillverkarna delade på de 
nationella marknaderna in kunderna i tre eller fyra grupper alltefter storlek, dock utan 
att diskutera detta med de enskilda kunderna.”270

(208) Wieland har bekräftat att (se skäl (208)-(212)) att regelbundna konkurrentkontakter 
inleddes senast 1993 och även omfattade diskussioner om känslig information.271

Medan KME, OTK, IMI, BCZ och Wieland deltog regelbundet redan från början, 
deltog Halcor, HME, Wednesbury och Desnoyers periodvis.272 Mötena organiserades 
på två nivåer, nämligen på operativ nivå och toppnivå.

(209) Inbjudan till operativa möten sköttes enligt ett roterande system. Värdföretaget 
organiserade mötena och svarade för protokollet. I protokollen nämndes inte den 
konkurrensbegränsande samverkan. Diskussionerna avsåg enbart standard 
kopparrör.273

(210) Marknadsandelarna under föregående referensår utgjorde grunden för framtida 
volymöverenskommelser. Påföljder övervägdes men någon överenskommelse 
träffades inte.274 Marknadsledaren rapporterade om marknadsläget för VVS-kopparrör 
i respektive land och diskuterade detta med deltagarna.275 Det fanns en 
överenskommelse om att marknadsledaren skulle ansvara för prislistor och tillämpliga 
prislinjer.276 Företagen enades om rabatter. Beslutade rabattsystem cirkulerade.277

Specifika kunder diskuterades inte.278 Det gemensamma prismålet var en 
konverteringsmarginal på 200 DEM (senare: 100 euro) för standardrör på 
15 mm x 1 mm.279

(211) Möten på toppnivå hölls med längre mellanrum, ibland i samband med internationella 
föreningars möten,280 och i syfte att övervaka vad som avtalats på operativ nivå.281 Det 
som avhandlades på dessa möten var främst marknadsandelar (övervakning och 
diskussion) och den allmänna prissituationen.282 Protokoll fördes enligt ett roterande 

  
269 Se s. 32542 (även fotnot 6).
270 Se s. 32542.
271 Se s. 22867.
272 Se s. 22867, 22868 och 2287.
273 Se s. 22870.
274 Se s. 22872.
275 Marknadsledare var KME (Tyskland), KME/Tréfimétaux (Frankrike), Outokumpu (Spanien), 

IMI (Förenade kungariket) och HME (Nederländerna).
276 Se s. 22872 och 22873.
277 Se s. 22873 och 22874. I överenskommelserna ingick inte vissa betalningsvillkor och bonusbetalningar.
278 Se s. 22874.
279 Se s. 22874.
280 Se s. 22875. Enligt en intern Wieland-tabell (se 8633–8635) deltog Wieland-anställda bland annat i 

följande möten under 1992: 31.3/1.4/2.4 IWCC-möte i Paris, ECPPC:s ledningsgrupps kopparrörsmöte 
och samtal mellan mötena (Z/H); 24.4 ECPPC-möte i Frankfurt (Z/H), 22.5 ECPPC-möte i 
London (Z/H); 12.8 Kopparrörsmöte med Wieland i Düsseldorf (Z/H); 23.9 VVS-kopparrörsmöte i 
Frankfurt (Z/H, ZR/Mo), 29.10 IWCC-möte om vattenrör av koppar i Zürich (Z/H), 
3/4.12 VVS-kopparrörsmöte i Regensd. (Z/H).

281 Se s. 22875.
282 Se s. 22876.
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system.283 Ibland tog Wieland fram grafiska tabeller över prisutvecklingen i ett visst 
geografiskt område och delade ut dem till mötesdeltagarna.284

(212) En deltagare på dessa möten bekräftade att det förekom volymdiskussioner, 
fortlöpande prissamverkan genom regelbunden anpassning av prislinjer (oftast 
telefonledes) och överenskommelser om rabatter. Samverkan fortsatte utan avbrott 
från (åtminstone) september 1989 till åtminstone slutet av 1994.285

(213) Kartellsamarbetet har beskrivits som ytterst effektivt av en deltagare på ledningsnivå 
från 1988 till mitten av 1995. Även om det inte kunnat fastställas om samverkan 
pågick under hela perioden och i alla länder, påpekade deltagaren på ledningsnivå att 
betydande prisökningar förekommit i Förenade kungariket (se även skäl (277)).286

8.3. Perioden med färre kontakter från senare delen av 1994 till juli 1997

(214) På grundval av OTK:s redogörelser (se skäl (214)-(215)) har kommissionen 
konstaterat att en ”mindre intensiv period i samarbetet och informationsutbytet”287

inleddes under senare delen av 1994, med mindre kontakt och utbyte och inga möten 
under 1995288, något som sannolikt berodde på den tyska byggboomen som ledde till 
ökad efterfrågan. 

(215) Kontakterna intensifierades 1996 till följd av avmattningen i den tyska ekonomin. 
Byggboomen direkt efter den tyska återföreningen hade avmattats i mitten av 90-talet. 
Några möten hölls289, där deltagarna på KME:s förslag försökte inrätta ett 
samarbetssystem som utgick från 1991 års marknadsandelar.290 Mötena hölls på 
två nivåer. Företagsledarna diskuterade marknadsbilden, marknadscheferna den 
operativa nivån. Information utbyttes om fem medlemsstater.291

8.4. Perioden från juli 1997 till mars 2001

(216) Från juli 1997 till mars 2001 höll KME, IMI, OTK och Wieland möten för att 
diskutera EU:s dricksvattendirektiv (nedan kallat ”EDWD”).292 Mueller deltog i 
mötena från oktober 1997 till 1998, efter att först ha kontaktats i juli 1997 och på 
inbjudan av IMI. D fem företagen utgjorde tillsammans den så kallade 
”femgruppen”.293 I nästa steg deltog BCZ, Buntmetall, Halcor och HME från 
augusti 1998 till september 1999 eller mars 2001 i vissa möten och diskussioner 
(tillsammans med femgruppen utgjorde de ”niogruppen”).

(217) Namnet ”EDWD” valdes för att dölja mötenas syfte och egentliga innehåll. 
Direktiv 98/83/EG antogs den 3 november 1998. Antagandet av det nya direktivet 
innebar många diskussioner mellan konkurrenter och sammanslutningar294 och 
EU-institutioner, men var bara av marginell vikt på EDWD-mötena som beskrivs i den 

  
283 Se s. 22877.
284 Se s. 22877 och 22878.
285 Se s. 33419, 33420 och 33423. Se s. 33424 i akten för frånvaron av avbrott.
286 Se s. 33432 och 33433.
287 Se s. 32701.
288 Se s. 23552 och 23553.
289 Se s. 23552 och 23553.
290 Se s. 23553, 32701 och 23997.
291 Se s. 23552.
292 Se s. 32042. Där anges att mötena fortsatte åtminstone till första kvartalet 2000. För relevanta datum, 

se skäl (199)-(202) ovan.
293 Se s. 0374–0377 i akten och motsvarande bilagor 17a–17g.
294 Bland annat DKI, WV Metalle, ECPPC, ECI och ICA.
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kronologiska delen (punkt 9).295 Mötesprotokoll ”uppdiktades”.296 Medan datum, 
deltagare och plats var korrekta,297 handlade protokollen oftast om aktiviteter och 
diskussioner beträffande dricksvattendirektiv och sammanslutningar.298 Deltagarna var 
dock inte experter på tekniska indelningar.299

(218) Andra försiktighetsåtgärder som vidtogs var försök att begränsa antalet inblandade i 
samarbetet och det faktum att man gav muntliga ”instruktioner till företagens 
operativa enheter om hur de skulle genomföra målen och de överenskomna 
principerna”.300

(219) Mötena organiserades på två nivåer: ”elefantmöten” på företagsledarnivå och 
chefsmöten på operativ nivå (”kvastmöten”).301

(220) ”Elefantmötena” syftade till att fastställa marknadsandelar och produktion på 
respektive företag.302 Man diskuterade försäljningsvolymer, volymfördelning och 
kalkylerade prishöjningar.303 På en fråga från Mueller om varför ”elefanterna” hade 
beslutat att reglera marknadsandelarna och inte priserna svarade KME att ”om 
volymerna fördelats, kommer priserna sedan”.304

(221) Nästa nivå handlade om försäljning och operativ ledning (eller försäljningspersonal), 
även kallade ”gödselspridare” eller ”kvastar”. På ”kvastmötena” diskuterades främst 
övervakningsavtal och ”hur elefanternas försäljningschefer eller operativa chefer 
skulle genomföra elefanternas diskussioner i praktiken. Det handlade om att verkställa 
volymfördelning och prissättning.” Mötena hölls från början av 1998 till 1999 och kan 
enligt Mueller även ha fortsatt.305 ”Kvastarna” hade ofta möten i Zürich eller Bryssel 
och diskuterade även europeiska priser.306

(222) Marknadsledaren i respektive land (i Tyskland, Frankrike, Nederländerna: KME, i 
Spanien: OTK, i Förenade kungariket: IMI) lade fram sina åsikter om tidigare, 
nuvarande och framtida pristrender i det egna landet. Marknadsledarna kom också 
överens om rabatter. Varje deltagare fick en översikt över konkurrenternas 
försäljningsvolymer. Formellt sett leddes mötena inte av ett visst företag. Enligt 
Mueller sattes processen oftast igång av KME som var marknadsledare i Europa.307

(223) Från den 1 januari 1998 utbyttes data först månadsvis och sedan kvartalsvis via World 
Bureau of Metal Statistics (”WBMS”), ”World Euro Metal Statistics”. 
WBMS-statistiken innehöll endast aggregerade data och inga företagsspecifika 
uppgifter.308 De samverkande företagen skickade varje månad order och 

  
295 Se s. 22877.
296 Se s. 0028 och 32042. Detta skedde för att hemlighålla mötena. Se s. 32706.
297 Se s. 32042.
298 Se s. 22877.
299 Se s. 22877. Se vidare skäl (216). 
300 Se s. 32706.
301 Se s. 32043. Se även s. 23553, 23554, 32702–32704, 32544, 32545 och 22877.
302 Se s. 32043.
303 Se s. 0025 och 0026. Se s. 32707 och 22875–22878 i akten för ytterligare detaljer.
304 Se s. 16972 och 16973.
305 Se s. 0026–0028. Se s. 32707 och 22868–22874 i akten för ytterligare detaljer.
306 Se s. 32043.
307 Se s. 0027 och 0028. Se även s. 32705, 32706 och 32707.
308 Se s. 100–104, 2069–2072 och fakturan för jan-dec 1998, s. 2058, 2059. IMI skrev att ”det är vettigt att 

ni ’sköter det hela’ och fakturerar övriga deltagande företag.” Se även avtalet som skickades till IMI 
den 4 februari 1998, s. 2061–2062 i akten: IMI, KME, Wednesbury, Outokumpu och Wieland deltog. 
Även andra företagsanställda var inblandade i det hemliga upplägget och motsvarande korrespondens. 
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försäljningsdata till WBMS om respektive land (för Tyskland, Förenade kungariket, 
Spanien, Frankrike och Nederländerna).309 De som beräknades ha en marknadsandel 
på över 20 % i något av de fem länderna, inkom kvartalsvis med en beräkning av 
föregående kvartals totala konsumtion i motsvarande land.310 Mueller har lämnat bevis 
på sitt deltagande från och med januari 1998. Mueller avbröt samarbetet genom ett fax 
av den 10 december 1999.311 På mötena (särskilt ”kvastmötena”) kollades och 
jämfördes de fördelade marknadsandelarna.312

(224) På grundval av OTK:s redogörelser har kommissionen konstaterat att EDWD-mötena 
på operativ nivå313 hölls varannan månad, och från 1998 nästan varje månad. På 
toppnivå314 hölls mötena mer sällan, kanske några gånger om året. OTK har bekräftat 
att diskussionerna handlade om marknadsandelar, volymer, nationella prisnivåer och 
utveckling på marknaderna.315 Med tiden blev överenskommelserna mer detaljerade i 
och med att samarbetet blev mer organiserat.316 Möten och informationsutbyte 
koncentrerades på huvudmarknaderna i Europa (Tyskland, Frankrike, Spanien, 
Nederländerna och Förenade kungariket) och inbegrep ett marknadsledarsystem.317

Visserligen saknades kompensations- och straffsystem, men OTK hävdade att övriga 
rörproducenter eller en enskild producent kunde utsätta en konkurrent för aggressiva 
marknadsåtgärder, om denne i ett konkret fall inte följde de överenskomna 
principerna.318

(225) KME har bekräftat att de viktigaste frågorna på EDWD-mötena ”gällde fastställandet 
av (i) mål för marknadsandelarna, (ii) riktlinjer för prissättningen och (iii) rabatter för 
kundgrupper.”319 Deltagarna bestod av en kärngrupp (Wieland, OTK, IMI, KME och 
under en period även Mueller) samt BCZ, Halcor, Buntmetall och HME.320 En 
IMI-företrädare har förklarat sig känna till att elefantmöten ägt rum.321

     
Se även s. 2060–2078 (2069), 11541–11548, 32667, 23997, 32703, 32544, 32545, 22871 och 22872.
Se även skäl (306). 

309 Se formuläret som deltagarna skulle fylla i (s. 2064 i akten) och schemat för när data skulle skickas in 
(s. 2065–2067 i akten). Se även s. 30002–30011.

310 Se s. 32043, 0228, 0374–0377 i akten och motsvarande bilagor 17a–17g (s. 2066 i akten), punkt 6 i 
upplägget. Noteras bör att upplägget granskades av jurister. Jurister menade att bestämmelse 6 
eventuellt kunde strida mot konkurrenslagstiftningen (s. 2073 i akten): ”Om riktlinjerna eller samverkan 
i stort granskades av en konkurrenstjänsteman […] skulle de utan tvekan leda till onödiga frågor och 
tvivel på lagligheten. Det skulle därför [vara] klokt att ändra riktlinjerna så att den producent som 
levererar till en viss marknad tillställer WBMS en skattning av marknadens totala konsumtion som 
WBMS sedan kan utgå ifrån vid sin beräkning av skattningarnas genomsnitt.”

311 Se s. 0374–0377 i akten och motsvarande bilagor 17a–17g, s. 0377–0378 i akten och motsvarande 
bilagor 18 och 19, s. 0988 och 0989. Se även s. 25492 och 1283–1287.

312 Se s. 32043.
313 Se s. 32704 i akten när det gäller deltagarna KME, Wieland, IMI, Boliden och Outokumpu.
314 Se s. 32704 i akten när det gäller deltagarna KME, Wieland, IMI, Boliden och Outokumpu. Se s. 32706 

i akten när det gäller HME:s och Wednesburys inblandning.
315 Se s. 23553 och 23554. Se även s. 32702–32704 och 32706.
316 Se s. 32706.
317 Se s. 23553 och 23554. Se s. 32705 i akten beträffande marknadsledarens funktioner. Se s. 32707 i 

akten för detaljer om marknadsledarens funktioner.
318 Se s. 32704 och 32705.
319 Se s. 32544. Att marknadsledaren fastställde prisriktlinjer innebar också att denne skulle förslå prislinjer 

som övriga skulle följa (se skäl (206)).
320 Se s. 32544. Enligt KME ”sysslade medlemmarna utanför kärngruppen [] främst med marknadsföring 

och försäljning.” (fotnot 9, s. 32544 i akten)
321 Se s. 1358–1360.
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(226) Wieland har förklarat att företagets anställda som deltog i mötena sammanfattade 
mötenas innehåll i interna meddelanden, om än neutralt formulerat. 
Överenskommelser med konkurrenter och information som utbytts med dessa 
sammanfattades som vore det intern kännedom eller handlade om Wielands egen 
prispolitik.322 Wieland har förklarat att konkurrenterna 2001 även utbytte uppgifter om 
försäljningsvolymer i Polen.323

9. MÖTESKRONOLOGI OCH KONKURRENTKONTAKTER

(227) Deltagande producenter av VVS-kopparrör organiserade möten och 
informationsutbyte på europeisk nivå på ungefär samma sätt som SANCO-samverkan.

(228) I de dokument som kopierades under inspektionerna eller i de berörda parternas olika 
redogörelser används en terminologi om det ifrågasatta agerandet som inte verkar 
konsekvent. I beslutet används för tydlighetens skull en konsekvent terminologi. 
Möten på ledningsnivå omnämns som ”toppnivå” eller, efter juli 1997, som 
”elefantmöten”.324 Chefsmöten under ledningsnivå omnämns som ”operativ nivå” 
eller, efter juli 1997, som ”kvastmöten”.325 Efter juli 1997 kallas möten på både
toppnivå och operativ nivå konsekvent för ”EDWD-möten”.326 Då det inte alltid varit 
möjligt att fastställa exakt datum för kontakter, kan kontakterna ha ägt rum dagen före 
eller efter angivet datum. 

9.1. Möteskronologi från 1987 till september 1989

(229) Enligt OTK togs de första informella konkurrentkontakterna framför allt på bilateral 
nivå och på möten med sammanslutningar, vilket började så tidigt som 1987. På 
europeisk (dvs. inte märkesrelaterad) nivå finns det före 1989 visserligen inte 
tillräcklig bevisning om kontakter eller dessas syften, men de innebar ett tillfälligt och 
begränsat utbyte av konfidentiella uppgifter, exempelvis om marknadstrender, 
marknadsandelar och volymer.327

(230) Enligt en OTK-anställds handskrivna anteckningar togs ett visst antal bilaterala 
kontakter mellan OTK och KM eller andra konkurrenter som även innebar utbyte av 
känslig information.328 I den anställdes odaterade anteckningar nämns exempelvis 
”kontrollen av den spanska marknaden: - marknadsandelar, - prislistor, - kanaler”.329 I 
anteckningar av den 9 januari 1989 noterar han ”kom överens med Lett. Frankrike: de 
ska följa prislistan. Om priset höjs, ska de minska kvantiteten.” ”Lett.” verkar vara en 

  
322 Se s. 22877. Denna förklaring avser meddelanden av den 10.6.1998 (s. 7555–7557 i akten), 21.10.1998 

(s. 7518 i akten), 18.8.1999 (s. 9723 i akten), 20.10.2000 (s. 7871–7873 i akten), 8.1.2001 
(s. 7862-7863 i akten), (LLW s. 22956–22965 i akten) och den 17.9.1997, 10.9.1997, 6.10.1997, 
2.2.1998, 30.10.1998, 11.12.1998, 23.2.1999, 18.3.1999, 29.4.1999, 20.5.1999, 28.6.1999, 23.7.1999, 
8.9.1999, 18.5.2000, 9.10.2000 samt av den 12.3.2001 (s. 22253–22264 i akten). När det gäller 
Wieland-anställdas deltagande i möten, se reseräkningar s. 9268–9328, 9329–9470, 9471–9501 och 
9502–9537.

323 Se s. 22870 och 22871 i akten för detaljer.
324 Enligt vad kommission förstår avser ”styrgrupp” eller ”Vorstandsrunde” möten på toppnivå.
325 Enligt kommissionen syftar ”arbetsgrupp” eller ”säljrepresentanter” på möten på operativ nivå.
326 En annan term för EDWD är möten om ”dricksvattendirektivet”.
327 Se s. 23550. Se även s. 7187 och 30981.
328 Se bland annat handskrivna anteckningar: s. 11087, 11088 (odaterat), 11088–11091 (9.1.1989), 

11091-11094 (16.2.1989), 11094–11095 (7.3. ”Madrid”) och 11096–11098 (10.11.1988) i akten, vilka 
vittnar om diskussioner och/eller utbyte av känslig information och innehåller uppgifter om kartellens 
natur.

329 Se s. 11087 och 11088.
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anställd på TMX.330 I hans anteckningar av den 16 februari 1989 nämns syftena 
”positivt samarbete, inga krascher, inget priskrig … marknadsöversikt i 
Förenade kungariket, Frankrike, Spanien, Skandinavien.”331 I anteckningar från 
Madrid av den 7 mars 1989 sägs att ”det beslöts att volymerna till Finland och Sverige 
ska vara oförändrade – att vi inte ska öka i Tyskland.”332

(231) I handskrivna anteckningar från KM av den 7 mars 1989 rapporteras om en kontakt 
med OTK Enligt anteckningarna skall överlappande investeringar undvikas liksom 
”överlappande krig”. I anteckningarna nämns ”workshops” ”var 3:e månad” för 
”affärsmässigt” och ”tekniskt utbyte/besök”.333

(232) Den 9 juni 1989 skickade KM en bekräftelse till OTK med detaljer om ett planerat 
möte i Hamburg den 14 (Fischereihafen-Restaurant) och 15 juni 1989 (Hotel Elysee) 
med cirka 10 deltagare från KM och OTK. Om dagordningen föreslog en KM-anställd 
att ”eftersom detta bara är början” skulle bägge parter ”bara använda en fördelning på 
produktgrupper”, med VVS-rör som en separat produktgrupp.334 Den 13 juni 1989335

hade KM detaljerad statistik om exportvolymerna för Outokumpu Copper (för 
företagets båda anläggningar i Finland och Sverige). En handskriven anmärkning på 
omslaget till statistiken vittnar om diskussioner med OTK om OTK:s 
försäljningsvolymer den 14/15 juni 1989.336 Statistiken över exporterade volymer till 
Europeiska gemenskapen är fördelad på land och produktkategori,337 marknadsandelar 
i Italien, Förenade kungariket, Tyskland, Frankrike, Portugal och Danmark och avser 
1988 och ibland även 1987.338

(233) I OTK-anteckningar från den 15.6.1989 i Hamburg sammanfattas mötet. Under mötet 
diskuterades de allmänna marknadsvillkoren (bland annat överlappningar mellan 
två konkurrenter). Syftet med mötena var att ”förbättra kontakten”, ”tekniskt 
samarbete”, ”undvika överlappning” och ”undvika krig”. KM och OTK enades om att 
en gång om året hålla möte om vinstgivande samarbete, att 
den 6 och 7 september 1989 hålla ett ”möte på hög nivå”339 och ett annat möte i 
oktober-november i Köpenhamn.340

(234) I odaterade OTK-anteckningar från ett möte den 15 juni 1989 – sannolikt med KM341 i 
Hamburg – förklaras att den allmänna situationen inom sanitärrörssektorn av flera 
anledningar är mycket turbulent och farlig. I anteckningarna framhävs att ”marknaden 
bör rättas till”, marknadsandelarna bör frysas på 1987 års nivå och sedan justeras på 

  
330 Se s. 11088–11091.
331 Se s. 11091–11095.
332 Se s. 11094 och 11095.
333 Se s. 30979.
334 Se s. 7184 och 7185. Se s. 11440 i akten där KME:s deltagande bekräftas i meddelande från 

Outokumpu.
335 Se initialerna s. 30967.
336 Se s. 30968–30977.
337 ”Stangen/Profile aus Cu, Bänder aus Cu, Bleche/Scheiben aus CU”, ”Rohre aus CU, gerade, 

Wanddicke > 0,6 mm”, ”</= 0,6 mm”, ”Rohre aus CU, in Ringen, Wanddicke > 0,6 mm”, 
”</= 0,6 mm”, och vidare rör av ”CuZn”.

338 Se s. 30968–30977.
339 Se s. 11440 och anteckningarna från detta möte s. 11444.
340 Se s. 11440–11443.
341 Se s. 11438 i akten, där möjliga förhandlingar med IMI och Wednesbury diskuteras.
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något sätt. Dessutom ligger det i ”TMX[:s] intresse att återinför[a] systemet” i 
Frankrike. Dessutom diskuterades kvantiteter och affärsvillkor.342

(235) I KM-anteckningar av den 15 juni 1989 sägs att det på KM:s initiativ planerades ett 
möte på europeisk nivå i september. OTK, EM, Wieland och KM angavs som 
deltagare. Enligt anteckningarna skulle inhemska diskussioner ”fortsätta” vid detta 
tillfälle.343

9.2. Kronologisk översikt över mötena från september 1989 till mars 2001

9.2.1. 1989

(236) Enligt OTK hölls det första mötet på europeisk nivå som ledde till organiserat 
informationsutbyte den 29 september 1989 i Zürich (Airport Forum). Bland deltagarna 
fanns verkställande direktörer från de viktigaste producenterna av VVS-kopparrör. 
Anställda från KM, Wieland, EM/LMI (se fotnot 56), BCZ, IMI344 och OTK deltog 
också.345 KME tog initiativ till mötet och agerade även ordförande346. Mötet följde 
efter ett möte med SANCO som hölls dagen innan347. I OTK:s noteringar specificeras 
principerna för samarbete och där visas SANCO-arrangemangens grundläggande roll 
för det allmänna europeiska samarbetet bland de största konkurrenterna (inofficiell 
översättning):348

”Målet är att upprätthålla höga priser i högprisländerna och om möjligt öka dem 
ännu mer.

Alla är redo att följa marknadsutvecklingen och minska volymerna och behålla sin 
relativa andel om situationen blir värre.

Avtalet avser rör för installation av vatten, värme och gas. KMO var inte beredda att 
inkludera [oläsligt] rör bland dessa, utan betraktar dem som industrirör.

Inget externt företag kommer att utnyttjas vid kontakterna, utan vi kommer att verka i 
en sluten krets – med de nuvarande deltagarna och TMX – och med öppna siffror. 
Sekreteraruppdraget kommer att innehas av […] som även har tagit fram en 
beräkning av konsumtionen, importen, exporten och produktionen per land baserat på 
IWCC:s statistik om rörsektorn – beräkningen överensstämmer inte med verkligheten. 
IMI? hade också utarbetat statistik om alla kopparrör.

Det beslutades att […] skulle översända tomma formulär till alla som deltagarna 
senare skulle fylla i med land- och företagsspecifika uppgifter. Danmark betraktas 
som en del av Skandinavien. [BCZ-anställd] och jag kommer att se över uppgifterna 
innan de skickas iväg. Länderspecifika uppgifter måste också tillhandahållas. 
Formulären skall återsändas till […] senast i mitten av oktober. […] kommer att göra 
en sammanfattning och utan dröjsmål distribuera den bland deltagarna.

  
342 Se s. 11436–11439. Se även Ruusunens anteckningar s. 11431–11433 och 11434–11435 i akten rörande 

två andra möten.
343 Se s. 7183.
344 Ett antal uppdaterade dokument från IMI innehåller anteckningar som uppenbarligen härrör från möten 

med konkurrenter (där man till exempel diskuterade marknadsstatistik, övervakning av andelar, 
pris- och kundstrukturer och ”spelregler”). Se s. 28812–28859.

345 Se s. 11456–11461, 11763 och 32708.
346 Se s. 32708.
347 Se s. 11460, 11461, 32657 och 32658.
348 Se s. 11460, 11461, 32657 och 32658.
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Nästa möte kommer att hållas den 17 oktober kl. 11 i förhandlingsrummet på 
Amsterdams flygplats. [OTK-anställd] kommer att anordna mötet.

På grundval av uppgifterna för 1987, 1988 och första kvartalet 1989 samt av 
prognoserna för 1990 kommer vi att försöka definiera [oläsligt] för 1990 vid det möte 
som skall hållas den 29 november kl. 10.30 (i Zürich och som skall anordnas av IMI).

För närvarande skall ingen information lämnas till någon utanför gruppen.

Övriga frågor

- På basis av SANCO-mötet igår (där man uppenbarligen inte var enig) verkade 
marknadssituationen vara följande: Italien +2 %, Nederländerna ±0 %, Tyskland 
±0 %, Förenade kungariket -1-? -2 %, och Frankrike slutligen -1 %.

- Problemet är Spanien.

- Alla skall följa marknadsledarens försäljningsprinciper ange – rabatter.

- I Tyskland skall Outokumpu få 34–35 %.

- C&L och Silmet noterades som problem.

- Uppenbarligen kommer [BCZ-anställd] att förhandla om uppköp av HME.”

(237) I sina personliga anteckningar, som gjordes direkt efter mötet och förmodligen på 
planet tillbaka till Finland, övervägde en OTK-anställd ytterligare betydelsen av och 
innehållet i överenskommelserna samt mötenas framtida mål:

”Ytterligare diskussioner

1. Principer för kontroll

- kvantitetsbegränsningar i enlighet med efterfrågan

- ökande priser på grund av bristande tillgång

- nära samarbete

- ytterligare möten per land och per huvudleverantör anordnade av marknadsledaren

- kontrollmöten med företagsledningen…

3. Principer för att låsa marknadsandelarna

- marknadsandelar i enlighet med marknadssituationen

- hur man skall förhålla sig gentemot kunder; hur man skall samarbeta när någon gör 
förlust.”349

(238) Mot bakgrund av bristen på tillförlitlig statistik med avseende på VVS-kopparrör var 
ett av målen med detta möte, enligt vad OTK kan påminna sig, att organisera 
informationsutbyte om marknadsandelar och volymer350. Till följd av detta fastställde 
parterna det så kallade ” […] kalkylblad”. Systemet byggde på följande: Varje 
producent skulle förse […] med uppgifter om sin försäljningsvolym per land och per 
månad eller kvartal. På grundval av dessa uppgifter utarbetade […] ett ”kalkylblad” 
som innehöll de inlämnade uppgifterna. Därefter diskuterades uppgifterna vid mötena. 

  
349 Se s. 11462.
350 Se s. 23551, 11763 och 32708.
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Mötena hölls ofta efter insamlingen av uppgifterna.351 Ibland samlades uppgifterna in 
vid mötena.352

(239) OTK förklarade att det huvudsakliga målet för mötena var att skydda de stora 
producenternas hemmamarknader och att låsa marknadsandelarna på basis av 
volymuppgifterna från tidigare referensperioder. Ett annat mål var att undvika 
priskrig353. […] kalkylblad innehöll, åtminstone i ett senare skede, uppgifter om volym 
(vad gäller försäljning och mål) för alla medlemsstaterna och Schweiz354.

(240) Enligt OTK ledde det samarbete som organiserades genom mötet den 29 september 
1989 till möten på två nivåer, nämligen på operativ nivå och på ledningsnivå355. 
Ytterligare kontakter etablerades mellan representanter från företagen i de
internationella branschorganisationerna för kopparindustrin356.

(241) Enligt OTK hölls möten på ledningsnivå två eller tre gånger under perioden från 
september 1989 till utgången av 1992. Möten på operativ nivå anordnades oftare, 
kanske tre till fyra gånger per år till och med utgången av 1991, och de hölls ofta i 
Zürich eller Frankfurt357.

(242) OTK:s odaterade anteckningar med rubriken ”Frankfurt” avser de allmänna 
principerna för samverkan:

"Huvudprinciper: 1. Låsning av marknadsandelarna…det verkar som om 
marknadsandelarna kommer att låsas i början av 1988. En samarbetsgrupp –
marknadschefer... överenskommelser om prislistor... överenskommelser om 
bruttopriser – rabatter?... Mål: Att förebygga priskrig – öka priserna – genom att låsa 
marknadsandelarna... Tidpunkt för låsningen... i början av 1988, enligt andelarna 
6/12…Den inhemska leverantören skulle garanteras 65-80 %... Överenskommelsen 
om prislista…”358

.

(243) OTK angav att deltagarna varierade beroende på vad mötet gällde359. Även om det inte 
var möjligt att ange vilka som deltog vid varje möte, indikerade OTK att högre chefer 
från EM, KM, OTK och Wieland deltog i mötena på ledningsnivå360. Bland deltagarna 
i mötena på operativ nivå fanns i allmänhet operativa chefer från EM, KM, OTK, 
Wieland, BCZ, TMX, IMI och ibland var även mindre producenter representerade361. 
Runt 1992 deltog även Wednesbury362. Mötena på operativ nivå leddes vanligtvis av 
KM363.

  
351 Se s. 32708, 31816–31818. 
352 Se s. 31818.
353 Se s. 23551, 23552 och 32708.
354 Se skäl (249). Se även Ruusunens anteckningar som innehåller (Outokumpus) volymuppgifter för 

Tyskland, Italien, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Benelux, Spanien, Portugal, Grekland, 
Österrike, Schweiz och Skandinavien (Sverige, Finland och Norge), s. 11463, 23551 och 31816.

355 Se s. 32708.
356 Se s. 23552.
357 Se s. 23551, 23552, 32708 och 32709 ("några gånger"). Se till exempel Ruusunens anteckningar från ett 

möte i Frankfurt (s. 11099-11102 i akten) som innehåller volymuppgifter och rapporterar om avsikten 
att låsa marknadsandelar och organisera informationsutbyte. 

358 Se s. 11099-11102.
359 Se s. 23551.
360 Se s. 11763.
361 Se s. 11763 och 32708.
362 Se s. 32709.
363 Se s. 32709.



SV 51 SV

(244) OTK förklarade att de viktigaste mötena var de möten som hölls under senhösten 
(oktober-november). Under dessa möten gjordes den årliga utvärderingen av 
marknaden. På basis av detta kom deltagarna överens om planer och marknadsandelar 
för följande år364. De operativa mötena var inriktade på övervakning av 
marknadsandelar och utveckling av den totala marknaden365.

(245) Enligt OTK innebar mötena även någon form av prissamordning. Marknadsledaren i 
varje land skulle samordna informationsutbytet och lägga fram en prislista som grund 
för respektive land366. Man avsåg att bevilja gemensamma rabatter från prislistorna. 
Rabatterna och priserna varierade beroende på distributionsnivå (dvs. stora importörer, 
grossister etc.)367.

(246) Det finns belägg för att åtminstone ytterligare två möten hölls 1989: ett 
den 17 oktober 1989 på Schiphols flygplats (i sammanträdesrummet) i Amsterdam 
som anordnades av OTK och ett andra möte som hölls i Zürich den 29 november 1989 
och anordnades av IMI368. OTK ansvarade för det första mötet på operativ nivå efter 
mötet på ledningsnivå i Zürich den 29 september 1989. OTK angav att detta möte 
förmodligen var det möte som hölls den 17 oktober 1989 och att det förmodligen 
anordnades i Köpenhamn och inte i Amsterdam369.

(247) Enligt Mueller anordnade EM ett möte 1989 (eller 1990) i Rom370. Bland deltagarna 
fanns representanter från EM, KM, OTK, Wieland, IMI och Wednesbury371. Mötet 
gällde diskussioner om försäljningsvolymerna på […] kalkylblad. […] kalkylblad var 
en matris i A3 format som innehöll marknadsuppgifter per företag. Deltagarna hade 
tidigare lämnat dessa uppgifter till EM372. Efter detta möte lämnade Wednesbury och 
företagen uppgifter till […]. Priser kan också ha diskuterats373. OTK bekräftade att ett 
möte hölls i Rom under denna tidsperiod och att två av företagets representanter 
närvarade374.

9.2.2. 1990

(248) Den 17 december 1990 utarbetade KM ett internt dokument som sammanfattade dess 
beslut att tillämpa en ny prislista och/eller prislinje. I dokumentet fastställdes 
rabatterna för tyska SANCO-producenter (KM och Wieland) till 27–30 % (för 3–5 t) 
och till 32 % för stora inköp. För utländska SANCO-producenter fastställdes rabatten 
till maximalt 35 % för stora inköp och för icke-SANCO-producenter till maximalt 
38 %.375 Det verkar som om KM kände till de framtida rabatter som OTK skulle 
bevilja sina största kunder. Dokumentet anger att OTK skulle tillämpa samma 
”prissystem”. Enligt kommissionen hänvisar dokumentet till det prissystem som KM 
föreslog i samma dokument376.

  
364 Se s. 32708 och 32709.
365 Se s. 32709.
366 Se s. 23551.
367 Se s. 23551.
368 Se s. 11460, 11461, 32657, 32658 och 11763.
369 Se s. 32709, 31819 och 31820.
370 Se s. 0018 och 15949.
371 Se s. 0018 och 0019.
372 Se s. 0019.
373 Se s. 0019, 0986 och 15949.
374 Se s. 32709.
375 Se s. 31135 i akten, "dürfte… realistisch sein".
376 Se s. 31135.
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9.2.3. 1991

(249) Enligt korrespondensen mellan EM och deltagarna i det informationssystem som 
inrättades 1989 utbytte konkurrenterna uppgifter om försäljningsvolym vid ett möte 
med IWCC i London den 12 mars 1991377. EM skickade ett fax (med tabeller) 
den 5 april 1991 till följande deltagare i informationsutbytet: BCZ, IMI, Glynwed 
Tubes, Wieland, KM, OTK, TMX och EM. Den utskickade tabellen innehöll 
försäljningsvolym och marknadsandelar för åren 1989, 1990 och 1991 uppdelat på 
följande företag: EM, TMX, KM och Wieland (båda företagen tillsammans), IMI och 
Wednesbury (båda företagen tillsammans), OTK och BCZ, och på följande länder (i 
vissa fall sammanslaget): Italien, Frankrike, Tyskland, Förenade kungariket/Irland, 
Skandinavien, Spanien, Österrike, Schweiz, Benelux (Belgien och Nederländerna), 
Grekland och Portugal378.

(250) Enligt EM:s förklaringar beräknades siffrorna ”i enlighet med uppgifterna från mötet 
den 12 mars i London och de uppgifter som senare lämnades av andra deltagare.” KM 
utarbetade och bifogade en ny tabell med nya antaganden för 1991 års budget som 
kunde ligga till grund för en slutlig diskussion och överenskommelse vid det möte som 
planerades till den 25 april 1991379.

(251) TMX:s anteckningar från den 25 september 1991 visar att det hölls ett möte mellan 
konkurrenterna i Frankfurt. Det har inte kunnat fastställas om VVS-kopparrör också 
diskuterades.380

(252) Någon gång under 1991 varnade KM deltagarna att ”konfidentiell information hade 
läckt ut om tilldelningssystemet i Tyskland. Han [en av KME:s anställda] uppmanade 
deltagarna att upphöra med tilldelningssystemet och alla dokument som avsåg 
systemet skulle förstöras”381.

9.2.4. 1992

(253) En annan tabell med uppgifter för 1991, 1992 och handskrivna beräkningar för 1993 är 
uppställd på samma sätt som tabellen från mötet den 12 mars 1991 
(volymer/marknadsandelar/länder) och innehåller uppgifter om EM, TMX, KM, 
Wieland, BCZ, IMI, OTK, Desnoyers, "Austria Metal", Sill, Wednesbury och 
Hettstedt382. Ytterligare tabeller som inlämnats av OTK visar att informationsutbytet 
fortsatte åtminstone under 1993 eller 1994383. En tabell över marknaden i 
Förenade kungariket 1994 innehåller uppgifter om IMI, Wednesbury, TMX/EM, KM, 
OTK, BCZ, Wieland, HME, Halcor och Brasilien384. Handskrivna tabeller för 
Frankrike, Tyskland, Förenade kungariket/Irland, Benelux, Skandinavien och Spanien 
innehåller faktiska och delvis korrigerade uppgifter fram till mars 1993385.

  
377 Se s. 32626.
378 Se s. 23635-23636.
379 Se s. 32626.
380 Se s. 5308-5312.
381 Se s. 15949 och 15950.
382 Se s. 32627.
383 Se de handskrivna tabellerna s. 32632-32639 och s. 32630 och 32631.
384 Se s. 32630.
385 Se de handskrivna tabellerna s. 32632-32639.
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(254) Under 1992 inrättade KM arbetsgrupper tillsammans med OTK (”försäljning”, 
”produktion” och ”struktur”) och ett antal möten hölls386.

(255) TMX innehade flera tabeller och anteckningar, av vilka vissa innehåller 
försäljningsvolymer och andra kommersiella uppgifter om konkurrenter387.

(256) Den 26 mars 1992 sammanträffade en av EM:s anställda med en av IMI:s 
representanter på EM:s kontor i Milano. Dagen därpå informerade den EM-anställde 
KM:s och TMX:s högre chefer.388

”[…], medan trycket på de engelska producenterna vad gäller kvantiteter och låga 
priser på kontinenten, och då främst i Tyskland, Frankrike och N[e]derländerna, har 
varit mycket kraftigt.

[EM-anställd] har också förklarat att en sådan situation inte kan fortsätta utan att 
koncernen reagerar…

[EM-anställd] påpekade att om vi ville försvara prisnivåerna i Europa mot attackerna 
från industrin i Östeuropa eller andra länder måste en högkvalitativ produkt under 
varumärket SANCO produceras och säljas. Han insisterade på att […IMI-anställd] 
skulle inse fördelarna med att ansluta sig till SANCO-klubben… Han förklarade för 
koncernens räkning … och även för andra SANCO-producenters räkning att de inte 
under tiden kommer att attackera den brittiska marknaden. Han var övertygad om att 
om IMI skulle ansluta sig till SANCO-klubben skulle Outokumpu bli tvungen att göra 
det också.

… De europeiska producenterna kunde åta sig att inte lämna något bud på att köpa 
upp Wednesbury för att underlätta företagets konkurs”389.

(257) En skrivelse av den 1 april 1992 från IMI till EM innehåller "diskussioner [...] om [...] 
inköp av metall" och "IMI:s strategi". Enligt […] statistik skulle EM ”inom kort vara i 
stånd att diskutera en plan”390. De påstådda diskussionerna mellan KM och EM gällde 
“IMI:s och Outokumpus inträde i SANCO-klubben” och “uppköpet av Wednesbury 
för att kunna lägga ner företaget”391.

(258) Enligt ett brev från EM till TMX och KM planerade KME-koncernen att ordna ett 
möte med OTK, BCZ, Wieland och IMI för att

- ”undersöka sektorn för vattenrör i Europa både vad gäller trenden bland 
konsumenterna och produktionskapaciteten,

  
386 Se inbjudan/förslaget till möte den 27 februari 1992 (s. 11273 i akten) och den 18 juni 1992 (s. 11272 i 

akten).
387 Tabellerna innehåller uppgifter om försäljningsvolym så långt tillbaka som 1987. De är daterade från 

den 9 mars 1992 till den 18 december 2000 (s. 5462-5508 i akten). Se även tabellerna av 
den 27 mars 1998, s. 5408-5410, de handskrivna anteckningarna s. 5411-5414, tabellerna av 
den 18 februari 1998, s. 5415-5420, tabellerna av den 13 februari 1998, s. 5421-5427, de handskrivna 
tabellerna ”basis Januar 1998”, s. 5428-5431, och de handskrivna anteckningarna s. 5434-5435.

388 Se s. 10826 (en skrivelse med en allmän redogörelse av mötets innehåll), 10827 och 10816-10818 
(PM). När det gäller ett möte mellan EM och Boliden se s. 10847-10851 och en kontakt mellan EM och 
Outokumpu s. 10830 och 31514.

389 Se s. 10816-10818.
390 Se s. 10809 och 10811.
391 Se s. 31495.
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- diskutera en möjlig strategi för att begränsa överskottet på produktionskapacitet och 
öka antalet producenter/säljare av SANCO-rör”.392

(259) En diskussion i syfte att granska ”vattenrörssektorn i Europa både med avseende på 
trenden bland konsumenterna och produktionskapaciteterna” och rådgöra om ”en 
möjlig strategi för att begränsa överskottet på produktionskapacitet” ägde rum mellan 
(åtminstone) EM, KM, TMX, BCZ, Wieland och IMI ”under” ett möte med IWCC i 
Budapest den 13 maj 1992393.

(260) För att granska ”konsumtion – produktion”, ”möjliga åtgärder” för en ”en översyn av 
antalet ton” och jämföra priser hölls ett möte mellan EM, KM, BCZ, Wieland och 
(åtminstone) IMI den 7 juli 1992 i Frankfurt394.

(261) Dessutom inkom OTK med delvis odaterade tabeller och anteckningar för perioden 
från 1992–1994 som härrörde från konkurrenter, kontakter och/eller möten med 
konkurrenter. Uppgifterna innehåller försäljningsvolymer för Förenade kungariket (för 
1994), prisuppgifter för Förenade kungariket under olika perioder 1994, 
volymuppgifter för Nederländerna (för 1993), anteckningar om diskussioner samt 
tabeller som avser Förenade kungariket/Irland, Frankrike, Skandinavien, Spanien, 
Tyskland, Benelux (avseende 1992, 1993 och 1994)395.

(262) Den 16 september 1992 hölls ett möte med Wieland, BCZ, IMI och OTK i Lausanne i 
samband med ett möte med IWCC396.

(263) OTK bekräftar att mötena fortsatte från slutet av 1991 till 1994, även om de 
anordnades mindre regelbundet än från september 1989 till slutet av 1991.397

(264) OTK kommer ihåg att företagets anställda deltog i ett möte den 4 november 1992 i 
Zürich (”Airport Forum”, rum nr 4) med chefer på ledningsnivå respektive operativ 
nivå chefer398. Mötet planerades från början till den 16 september399. KM skickade 
inbjudan till IMI, BCZ, Wieland, OTK, EM och TMX400. Enligt OTK fungerade en av 
KM:s anställda som ordförande401. OKT minns att […] kalkylblad presenterades. De 
olika företagens aktuella marknadsandelar jämfördes med avsedda andelar402.

(265) Enligt KME hölls ett möte med ”arbetsgruppen” i Zürich (Regensdorf Trend Hotel) 
den 4 december 1992. Bland deltagarna fanns anställda från KM, EM och Wieland.403

Enligt KME:s allmänna beskrivning gällde mötet marknadstendenser, prissättning, 
fördelning av marknadsandelar och prismål på de viktigaste europeiska marknaderna 
(Belgien, Spanien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna).404 KME angav att detta 
möte var inledningen till en serie möten som hölls fram till juli 1994.405

  
392 Se s.10819 i akten och även korrenspondens mellan IMI och EM på s. 11023 och 11024.
393 Se s. 10819, 10820, 10853, 10982, 11019-11021, 11023 och 11024.
394 Se s. 10820, 10853 och 10982 (inbjudningar) samt s. 10985 (Wielands bekräftelse).
395 Se s. 22789-22814. 
396 Se s. 31506 och 10854. EM hade anmält förhinder.
397 Se s. 23552.
398 Se 32709 och 22815 (inbjudan).
399 Se s. 22815.
400 Se s. 31536 och 22815.
401 Se s. 32709.
402 Se s. 32709.
403 Se s. 22367, 22369-22372 i akten (reseräkning och “Bewirtungskosten – Abrechnung” för deltagarna i 

arbetsgruppen).
404 Se KME:s allmänna beskrivning av mötena i Zürich på s. 32540-32542, 32052 och 32053.
405 Se s. 32053.
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9.2.5. 1993

(266) OTK angav att OTK, KM, IMI och Wieland möttes i Zürich ("Zürich Airport Forum") 
den 18 mars 1993 för att studera hur marknaden hade utvecklats under början av 
1993406. Enligt korrespondens hölls det tidigare mötet den 25 och 26 januari 1993407.

(267) Någon gång mellan den 29 mars och 4 april 1993 hölls ett möte med IWCC i Milano. 
Bland deltagarna fanns anställda vid Wednesbury, EM och OTK. I samband med detta 
möte kom Wednesbury och EM överens om visst informationsutbyte om försäljningen 
på marknaden i Förenade kungariket408. Wednesbury och OTK anordnade ett möte i 
Björneborg (i Finland) för att diskutera försäljningsvolymer eller rabatter för bl.a. de 
skandinaviska och DEM-marknaderna409.

(268) Enligt KME hölls ett ”sektoriellt ECPPC-möte” den 2 juni 1993 i Zürich (på Trend 
Hotel i Regensdorf). Bland deltagarna fanns anställda från KM.410 Enligt KME ingick 
detta möte i "Zürich-mötena". Reseräkningar visar att det också hölls ett 
SANCO-möte.411

(269) I ett internt fax från OTK av den 1 september 1993 nämns Desnoyers önskan att 
inrätta en icke-SANCO klubb, vilket enligt OTK aldrig fullföljdes412.

(270) OTK angav att OTK, KM, Wieland och IMI möttes på Paris Airport Hilton Hotel 
den 9 september 1993 för en allmän översyn och diskussion beträffande
marknadssituationen413.

(271) OTK noterar att ett möte hölls den 29 november 1993 i Frankfurt (på 
Hotel Gravenburgh Kempinski) för att diskutera de tyska, franska, brittiska och 
spanska marknaderna med höga chefer från KM, IMI och Wieland. Operativa chefer 
nivå kan också ha deltagit med tanke på att särskilda marknader diskuterades414.

(272) KME förklarade att ytterligare ett möte hölls i Zürich den 17 december 1993. Bara en 
person från KM(E) deltog.415 KME angav att detta möte ingick i Zürich-mötena.416

(273) I ett internt PM från OTK diskuteras den europeiska marknaden för VVS-kopparrör 
under perioden 1992-1993. Det visar att kommersiella villkor och försäljning 
diskuterades bland de berörda konkurrenterna417. De diskuterade uppgifterna – som 
inte var korrekta för vissa länder – angav att tyskarna och IMI (totalt sett) hade ökat 
sina marknadsandelar i Europa. BCZ hade inte inkommit med sina uppgifter ännu. IMI 
hade ökat sin export kraftigt, medan i någon mån OTK hade tappat inhemska och 
tyska marknadsandelar.

  
406 Se s. 32507, 31540 och 31448 i akten: mötet planerades ursprungligen till den 21 februari 1993 eller 

den 18 eller 23 mars 1993, samt s. 31450 och 32710.
407 Se s. 32507, 31540 och 31448.
408 Se s. 0357-0358 och 0393-0398.
409 För ytterligare upplysningar se s. 0358-0362, 0400-0404 och 15951.
410 Se s. 22367 och 22373-22376 (reseräkning och “Bewirtungskosten-Abrechnung“ för ett SANCO-möte).
411 Se skäl (264) och s. 32540-32542, 32052 och 32053.
412 Se s. 23616, 23617 och 23597.
413 Se s. 32710.
414 Se s. 32710.
415 Se s. 22367, 22377 och 22378.
416 Se s. 32540-32542, 32052 och 32053.
417 Se s. 32600-32607.
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(274) Följande översyn av marknadssituationen per land visar att OTK kände väl till 
konkurrenternas strategier och visar att ett av SANCO-klubbens mål var att 
upprätthålla en hög prisnivå (inofficiell översättning):

Tyskland: ”… Deg. […] är ett oroselement inom SANCO-klubben. Det söker kunder 
överallt för de rör som det brukade leverera till WW... SANCO-klubben har lyckats 
hålla prisnivån på SANCO-rör förvånansvärt hög, men den utsätts för påtryckningar 
och håller på att sjunka... Tyskarna säger att marknaden kommer att minska med 
cirka 6 % i år, men det är inte sant!...”

Frankrike: ”… IMI har ökat sina leveranser. Det samarbetar uppenbarligen med TMX 
och har kommit överens om leveranserna till Brosett och Wolseley 
(Förenade kungariket). Priserna höjdes i Frankrike under början av detta år, men alla 
sålde till gamla priser, däribland TMS, även om det inte erkänner det. Den inhemska 
konkurrensen är hård och TMX driver på Desnoyers/Degond att exportera mer, bl.a. 
till Spanien… Vår strategi är att sälja de planerade volymerna till marknadspris…”

Spanien: ”…Priserna är verkligen låga nu, och på grund av den svaga efterfrågan är 
det omöjligt att sälja någonting, oberoende av priset. Klubbmedlemmarna har 
reducerat sina leveranser [lager], och problemet kan inte lösas enbart med hjälp av 
dem. Vi försöker dock att lägga tillräcklig kraft bakom prishöjningen…”

Förenade kungariket/Irland: ”…Vi ökade våra leveranser något i början av året. Vi 
ersatte icke-europeiska rör och störde följaktligen inte marknaden. Naturligtvis sålde 
vi också enligt den gamla listan, liksom alla andra…”

Skandinavien: ”… Britterna har importerat mycket mer än vad de har erkänt, vilket 
har satt sina spår på marknaden. […] Priserna sjunker, även om den skandinaviska 
klubben försöker att samarbeta. IMI och Gusum har uppenbarligen slutit ett avtal med 
Nordin, som är en grupp som består av fyra stora grossister […] Kan du ta upp den 
frågan? Det har tidigare beslutats att ingen skall sluta några avtal med ovannämnda 
organisation. Den skandinaviska klubben måste också fungera under svåra tider.”

Benelux: ”I Holland är läget under kontroll. Volymerna ligger kvar på samma nivå 
och priserna ökar. TMX försöker att öka sin andel i Holland eftersom HME har börjat 
exportera till Frankrike."

I sammanfattningen noterar författaren att ”de ansvariga producenterna måste dock 
kämpa för priserna”.

9.2.6. 1994

(275) I ett internt meddelande från OTK av den 2 februari 1994 rapporteras från ett besök på 
EM, där OTK informerades om KM:s struktur, organisation, ledning, personal, råvaror 
och produktionsvolym418.

(276) Enligt KME hölls ett sektoriellt ECPPC-möte den 23 februari 1994 i Zürich. Bland 
deltagarna fanns anställda från KME.419 Detta möte ingick i ”Zürich-mötena”.420

(277) Enligt Mueller anordnades ett möte i Bryssel (på Hotel Royal Windsor) våren 1994 
efter ett officiellt möte med IWCC:s Copper Water Tube Committee. I detta möte 
deltog IMI, Wednesbury, KM, Wieland, OTK, Halcor, HME och BCZ. På mötet 

  
418 Se s. 11032-11033.
419 Se s. 22367 och 22379-22381 (reseräkning).
420 Se skäl 264 och s. 32540-32542, 32052 och 32053.
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diskuterades prislisthöjningen, rabatter och försäljningsbegränsningar före ansökan om 
prishöjningar. Enligt Mueller föreslog IMI och Wednesbury prishöjningar och 
liknande åtgärder421. ”IMI och Wednesbury presenterade tillsammans ett förslag om 
prishöjningar i Förenade kungariket. Förslaget genomfördes senare framgångsrikt 
genom successiva prishöjningar från april till november 1994, vilket fick till följd att 
priserna på kopparrör steg med totalt cirka 60 %".422 Volymtilldelning och kvoter för 
Förenade kungariket kan också ha diskuterats.423

(278) I ett annat meddelande förklarade Mueller att ett möte med diskussioner om faktiska 
och planerade försäljningsvolymer på den irländska marknaden hölls ”förmodligen 
någon gång i mitten på 1990-talet efter ett IWCC-möte424. Handskrivna anteckningar 
sammanfattar diskussionerna om försäljningsvolymen på den irländska marknaden. 
Eftersom de är skrivna på Royal Windsor Hotels papper är det troligt att Muellers båda 
hänvisningar avser samma möte. Anteckningarna innehåller IMI:s beräkning av antalet 
ton som levererats till Irland per företag och de föreslagna minskningarna av 
försäljningsvolymen för varje konkurrent. Till exempel beräknade IMI TMX:s 
försäljning till 280, TMX angav själv 350 och den planerade försäljningsvolymen var 
300. Anteckningarna innehåller även uppgifter för IMI, OTK, KM, Wieland, Halcor 
och Wednesbury425. En av OTK:s anställda kom ihåg att det hölls ett möte med 
IWCC:s Copper Water Tube Committee den 23 april i Bryssel på Royal Windsor 
Hotel. Han förklarade att ett informellt möte kunde ha hållits före eller efter det 
officiella IWCC-mötet426. En inbjudan från IWCC visar att IWCC-mötet hölls från 
23–25 mars 1994 på Windsor Hotel i Bryssel. Handskrivna anteckningar som hittats i 
Wallace kontor visar att åtminstone den irländska marknaden diskuterades427.

(279) Från mars till december 1994 korresponderade EM och OTK med avseende på flera 
planerade möten (i april, maj, juni, september och december). På mötet diskuterades 
även trycket på marknaden för sanitärrör i Europa.428 Under denna period hade OTK 
också kontakter med Wieland.429

(280) Enligt KME hölls ett möte i Zürich den 25 maj 1994. Bland deltagarna fanns 
företrädaren från EM.430 Anteckningar som inlämnats av OTK bekräftar detta möte 
som hölls på operativ nivå431.

(281) Den 30 maj 1994 fick OTK ett fax från KM med (förmodligen KM:s) 
försäljningsuppgifter under de första fyra månaderna 1994432. Ytterligare tabeller av 
den 9 juni 1994 och 15 juni 1994 visar försäljningsvolymer och marknadsandelar för 
de första fem månaderna 1994 och för 1993 för SANCO-producenterna KM, Wieland, 
BCZ, TMX, EM och icke-SANCO-producenterna Buntmetall, ”DG/DS”, Halcor, 

  
421 Se s. 0019-0020 och 15951.
422 Se s. 15951.
423 Se s. 15951 i akten för ytterligare förklaringar vad gäller informationsutbyte och övervakning.
424 Se s. 0367-0369.
425 Se anteckningar på s. 0425 och förklaringar på s. 0367-0369.
426 Se s. 32710.
427 Se s. 3450-3453.
428 Se s. 10832-10841.
429 Se det meddelande som förmodligen skrevs inför ett möte med Wieland, s. 11034-11035 i akten, och 

Outokumpus kännedom om Wielands kapacitet, s. 11038.
430 Se s. 22367 och 22382 (reseräkning).
431 Se s. 22738.
432 Se s. 22784.
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HME, IMI, OTK, ”WB” och ”MKM”433. Den 3 juni 1996 skickade TMX ett fax till en 
anställd vid Outokumpu med uppgifter om att prislista nr 19 skulle tillämpas från 
den 1 juni och med rabatterna för "fransk SANCO", "importerad SANCO", "import 
från lagerbestånd" och "import fritt fabrik"434.

(282) En rapport om resekostnader från en EM-anställd visar att han deltog i ett möte i 
Zürich den 16 juni 1994.435 OTK bekräftade att mötet hölls på operativ nivå. I detta 
möte deltog Wieland, IMI, Wednesbury, TMX, EM, HME, Halcor, Desnoyer, BCZ, 
MKM och OTK. Enligt KME deltog inte företagets anställda i mötet, men detta 
bekräftades av OTK.436 Enligt OTK:s anteckningar handlade mötet huvudsakligen om 
den tyska marknaden, där priserna hade försämrats och informationen om 
marknadsandelarna blev mer och mer otillförlitlig. KM och Wieland informerade de 
övriga om sin avsikt att gemensamt vidta motåtgärder om de överenskomna reglerna 
inte respekterades. Flera rörproducenter angav att de skulle respektera de 
överenskomna volymerna437.

(283) OTK:s anteckningar från mötet den 16 juni 1994 bekräftar att det tidigare mötet hölls 
den 25 maj. Information om de överenskommelser som slöts under mötet den 25 maj 
läckte kort därefter ut till distributörerna. Informationsläckan förargade deltagarna och 
de var tveksamma till att delta i ytterligare möten om informationen skulle läcka ut. 
Wieland och KM var beredda att stödja prisökningar i hela Europa trots att man 
förlorat 15,8 % av marknadsandelen438. Wieland angav att företaget beviljade rabatter 
på cirka 26 % för ”M/DS/ZO-order, 5–10 t p order” och cirka 28 % till storkunder, 
BCZ beviljade 29–31 % respektive 32 % i rabatt för samma slags order och MKM 
beviljade 37–38 % respektive 36 % i rabatt för samma ordertyper. Andra producenters 
rabatter (Buntmetall, HME, EM och Desnoyers) diskuterades också439. När alla hade 
redogjort för sin försäljning i Tyskland och kommit överens om volymer (till exempel 
IMI: ”honour the spirit”) lämnade den Outokumpu-anställde mötet efter 5,5 timmar 
med kommentaren: ”Jag kommer att hålla mig till den föreslagna volymen augusti ut. 
Om den här gruppen inte tar sig samman kommer jag med glädje att ansluta mig till 
KM & WW och öppna slussarna”440.

(284) Den 6 maj 1994 skickades ett fax från Wieland till Kabelmetal, OTK, TMX, EM, IMI 
och Wednesbury med en inbjudan till mötet med Copper Water Tube Committee 
den 8 juli 1994 i Forum Tower på Zürich flygplats441. Ingen av parterna minns om 
mötet verkligen ägde rum442.

  
433 Se s. 22785 och 22786.
434 Se s. 22787-22788.
435 Se s. 32540, 32541, 32052 och 32053. Se s. 22367 och 22383 (lägg dock märke till de motstridiga 

datumen på resekostnadsrapporten).
436 Se dels s. 22367 och 22383 (reseräkning), dels s. 32710.
437 Se s. 32710, 22738-22743.
438 Se s. 22738 och 22739.
439 För närmare uppgifter se 22740 och 22741.
440 Se s. 22742, 22743 och 32710.
441 Se s. 0367 och bilaga 11 (s. 0422 och 0423).
442 Se s. 0367.
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9.2.7. 1995

(285) Under perioden juli 1994 till slutet av 1995 möttes konkurrenterna vid olika tillfällen 
inom ramen för möten med branschorganisationen.443 Det gick inte att fastställa i 
vilken utsträckning konkurrensbegränsande kontakter förekom vid dessa möten. Enligt 
en tidigare chef inom kopparrörsindustrin fortsatte kontakterna till mitten av 1995 och 
det hölls åtminstone ett konkurrensbegränsande möte på europeisk nivå någon gång i 
maj eller juni 1995, eventuellt vid samma tillfälle som ett branschorganisationsmöte. 
Detta bekräftas även av BCZ. Bland deltagarna fanns BCZ och övriga vanliga 
deltagare vid möten på europeisk nivå444. KME förklarade att det verkar som om ingen 
sådan kontakt togs vid IWCC-mötet i Tucson den 15–17 maj 1995. KME angav att 
företagets anställda inte känner till några konkurrensbegränsande kontakter ”under 
dessa [bransch]möten” under den angivna perioden445. Men KME ”noterar att det inte 
helt kan uteslutas att konkurrensbegränsande kontakter förekom”446. Under den 
muntliga hearingen uteslöt inte OTK att konkurrensbegränsande kontakter togs, men 
kunde inte påminna sig att det förekom 1995447. Då den tidigare chefens redogörelse, 
som också bekräftas av BCZ, antyder att ett konkurrensbegränsande möte ägde rum 
bevisar inte KME:s och Wielands förklaringar motsatsen. I brist på bekräftelse från 
andra mötesdeltagare och på grund av att det saknas datum för detta möte i maj eller 
juni 1995 anser emellertid kommissionen att det inte heller är bevisat att det hölls 
något möte med parterna på europeisk nivå. Någon gång under 1995 upphörde 
Boliden att delta i kartellmötena.

9.2.8. 1996

(286) Wieland angav att det hölls ett möte den 1 februari 1996 i Stuttgart (på 
Hotel Mövenpick). Bland de deltagande företagen fanns Wieland, TMX och EM.448

Det verkar som om mötet bara berörde Wieland och KME.449 Det går inte att 

  
443 Till exempel deltog KME-anställda från juni 1994 till december 1996 åtminstone i följande möten som 

gällde VVS-kopparrör: 21-22 juni 1994 möte med ECPPC:s arbetsgrupp i Bryssel, 10-14 juli 1994 
ECPPC-möte i Schweiz, 19–20 juli 1994 ECPPC-möte i Frankfurt, 18–20 oktober 1994 möte med 
ECPPC:s ledningsgrupp i Bryssel, 21–23 november 1994 möte med ECPPC:s 
marknadsföringskommitté i Bryssel, 12–13 december 1994 ECPPC-möte i Frankfurt, 
21-23 februari 1995 möte med marknadsföringskommittén i London, 7–8 mars 1995 möte i Zürich, 
24 mars 1995 möte om försäljningskampanjen i London, 17–28 mars 1995 möte med 
marknadsföringskommittén i Paris, 29–31 maj 1995 försäljningskampanj med ECPPC i Barcelona, 
29 augusti 1995 ECPPC-möte om reklam för Cuprotherm i Frankfurt, 11–12 september 1995 
försäljningskampanj med ECPPC i Köpenhamn, 18 september 1995 möte med ECPPC:s ledningsgrupp 
i Bryssel, 12 december 1995 möte med ECPPC:s ledningsgrupp i Bryssel, 31 januari–1 februari 1996 
ECPPC-möte i Bryssel, 18–19 mars 1996 möte med IWCC och ECPPC i Barcelona, 30 maj 1996 möte 
med ECPPC:s marknadsföringskommitté i Frankfurt, 12 juni 1996 möte med ECPPC i Bryssel eller 
Budapest och 9–10 december 1996 möte med marknadsföringskommittén i Bryssel. Se även 
s. 31205-31224 (reseräkning) och 31271–31274 (protokoll).

444 Se s. 33420.
445 Se KME:s svar på meddelandet om invändningar av den 7 november 2003. s. 35.
446 Se KME:s svar på meddelandet om invändningar av den 7 november 2003, s. 35, vilket bekräftas i den 

muntliga hearingen den 28 november 2003 då en representant förklarade att ”KME inte kunde utesluta” 
att sådana kontakter förekom.

447 Se diabild 12 och 13 av ”Copper Plumbing Tubes – Oral Hearing – Otuokumpu Speaking Notes” av 
den 28 november 2003.

448 Se s. 22875.
449 Se s. 32711. 
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kontrollera om detta möte gällde de högre cheferna, som Wieland hävdar, eller bara 
den franska marknaden, vilket KME anger.450

(287) Enligt Wieland hölls möten med försäljningsrepresentanter den 5 mars 1996 i 
Düsseldorf (på Arabella Hotel)451 och den 26 mars 1996 i Stuttgart (på hotell 
Mövenpick)452. Ingen av de andra parterna kommer ihåg dessa möten. Med tanke på 
mötesplatsen kan det vara så att mötet bara gällde SANCO-producenter (vilket 
utesluter BCZ)453.

(288) Wieland förklarade att ett möte med höga chefer hölls den 11 april 1996 på Frankfurts 
flygplats (på Airport Center).454 OTK bekräftade att det rörde sig om ett möte på 
toppnivå, men företaget kan inte ange vilka som deltog. Enligt OTK deltog 
förmodligen de vanliga representanterna för KME-koncernen, Wieland, IMI och 
OTK455. OTK angav att deltagarna diskuterade möjligheten att införa ett system för 
övervakning av marknadsandelarna456.

(289) Enligt OTK hölls ett möte på operativ nivå den 3 maj 1996 i Zürich efter det tidigare 
mötet på ledningsnivå den 11 april 1996.457 Bland de deltagande företagen fanns OTK, 
KME, EM, Wieland och IMI458. OTK förklarade att en av KME:s representanter 
fungerade som ordförande. Med avseende på mötet på ledningsnivå den 11 april 
föreslog denne representant att den tyska marknaden skulle stabiliseras, eftersom 
efterfrågan hade försvagats på ett sådant sätt att KME varit tvunget att stänga sin 
fabrik i Osnabrück under sju dagar. KME begärde följaktligen att andra 
rörproducenters import till Tyskland skulle minskas. I annat fall skulle de tyska 
rörtillverkarna vidta åtgärder på andra geografiska marknader. Deltagarna svarade att 
liknande volymöverenskommelser också måste göras på andra viktiga marknader för 
att de skulle acceptera detta förslag.459 KME bekräftade att företagets representanter 
deltog i ett möte i Zürich den 3 maj 1996460 och att mötets syfte var att skapa en 
plattform för framtida diskussioner.461

(290) OTK:s anteckningar från mötet visar vad det handlade om:

”[KME-anställd] hänvisade till det tidigare mötet den 11 april då ”de stora 
pojkarna” deltog. Mötet avsåg följande:

1. Övervakning av volymer

2. Prissamtal

  
450 Se KME:s svar på meddelandet om invändningar av den 7 november 2003. s. 35 och 36.
451 Se s. 22868. 
452 Se s. 22868 i akten och även tabellen av den 23 april 1996, s. 31137. 
453 Se s. 32711.
454 Se s. 22875. 
455 Se s. 32711. I ett internt dokument från Outokumpu av den 10 april 1996 anges att ”om situationen i 

Spanien inte förbättras, kommer vi att slå tillbaka med kraft och då är ett krig med KMO oundvikligt!" 
(s. 11040 i akten). I fråga om Spanien: ”Kabelmetal har stört konkurrensen och verkar inte respektera 
marknadsstrukturen och priserna. Det skulle vara synd om resultatet från den i slutändan lovande 
AENOR-kampanjen skulle omintetgöras på grund av KME:s åtgärder. Följderna skulle bli som under 
Lapplandskriget.” I fråga om Polen: ”IMI och BMA har förstört marknadspriset”, s. 11041.

456 Se s. 32711.
457 Se s. 11764, 32711 och även 32543.
458 Se s. 32711.
459 Se s. 32711.
460 Se s. 22367 och 22385-22390 (reseräkning).
461 Se s 32543 i akten, men även punkt 265 och s. 32540-32542, 32052 och 32053.
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3. Informationsutbyte om inköpsorder och lagervolymer

4. Kommunikationskanaler

[KME-anställd] presenterade med hjälp av index KM:s och WW:s volym- och 
prisutveckling under åren 1989–1995 […]

Den tyska reaktionen: Om importen inte följer efterfrågeminskningen kommer 
tyskarna att vidta åtgärder på alla andra marknader. Mötets syfte är att se om det är 
möjligt att komma fram till en gemensam plan för KME, WW, IMI och OKC.

[KME-anställd] frågade om deltagarna var intresserade av att samarbeta (=kommer 
ni att minska era kvantiteter?).

- [IMI-anställd]: Ja, om priserna ökar i 2 eller 3 länder. Ett villkor för framgång är en 
övergripande lösning, som också kan accepteras av de andra.

- [OTK-anställd]: Om ni förväntar er samarbete, måste KM uppföra sig på 
marknaden i Spanien och WW måste uppföra sig på marknaden i England.

Efterfrågeprognos

1:a 
kvartalet

2:a 
kvartalet

3:e 
kvartalet

4:e 
kvartalet

1995 25200 t 22950 22 200 23100 (E) 93450 t

1996 18900 t 21000 20100 21000 81000 t

-25% -10% -9,5% -10%

Rabatter:

Idag Mål

RAL 42-46% 42-46%

IMP-SANCO 38-45% 40-44%

SANCO 30-35% 38-42%

Exklusive Woeste/Babcocks prissättning. Maximala rabatter till C&G och Thyssen 
Metal Merchants.

INSTÄMMER ELLER INSTÄMMER INTE? Svar senast den 17 maj 1996

EMT >Degond/Desnoyers, HME

WW >BMA

Niemand >MKM

KM >BCZ, Halcor

IMI >Wednesbury

OKC

Om alla instämmer, fortsätta den 20 maj 1996
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[…]

1. Markn. 2:a kv. ner m. 10 % jämfört med 1995. Alltså skall importen också minskas 
med 10 %.

2. Låsa rabatter (RAL)

3. Tyska SANCO-rabatter steg (5 %) för att minska prisskillnaden

4. 1–2 prislinjer per månad med början i juli (ersättningsmål [5 %] + 40 DEM som 
förlorats under 1992–1995)

[…]

Nästa möte

23 maj i Milano

På eftermiddagen den 25 juni i Birmingham”462.

(291) Wieland angav att ett möte med höga chefer hölls den 21 juni 1996 på Paris flygplats 
(på Holiday Inn). Bland de deltagande företagen fanns Wieland och TMX463. Eftersom 
de andra parterna inte har kunnat påminna sig detta möte kan det vara så att det mötet 
bara berörde KME-koncernen och Wieland (SANCO-producenter) eller den franska 
marknaden464.

(292) Wieland angav att ett möte med försäljningsrepresentanter hölls den 25 juni 1996 i 
Manchester (på Hilton)465. OTK har noterat ett sådant möte på operativ nivå. 
Förmodligen var detta möte en uppföljning av mötet på ledningsnivå den 11 april och 
berörde samma deltagare som mötet den 3 maj 1996466.

(293) OTK angav inledningsvis att ett möte hölls i Frankfurt i juni 1996467. Senare 
specificerade OTK att mötet hölls på operativ nivå den 19 juli 1996 på Sheraton Hotel 
i Frankfurt468. OTK noterade att KME och IMI deltog, men att Wieland inte deltog469. 
Under detta möte föreslog representanterna för de tyska VVS-rörproducenterna att en 
enda prislista skulle införas för Europa. IMI och OTK förkastade detta förslag. 
Försäljningsvolymer och marknadsandelar sågs över. Det fastslogs att statistiken inte 
var tillförlitlig, priserna höll på att urholkas och de föreslagna volymbegränsningarna 
på den tyska marknaden inte respekterades. Enligt OTK ökade de tyska producenterna 
volymerna kort efter mötet för att fylla sin produktionskapacitet och sänkte också sina 
priser470.

(294) I november 1996 spred OTK ett internt meddelande till OTK:s kopparproduktenhet 
om rättsliga begränsningar för samarbete och informationsutbyte mellan 
konkurrenter471.

  
462 Se s. 22744-22750.
463 Se s. 22876. Enligt Wieland hölls detta möte på ledningsnivå. 
464 Se s. 32711.
465 Se s. 22868.
466 Se s. 32711. Se även Outokumpus anteckningar från det tidigare mötet, s. 22746 och 22749.
467 Se s. 11764.
468 Se s. 32711.
469 Se s. 32711.
470 Se s. 32711 och 32712.
471 Se s. 11381-11383. Se även s. 16973 i akten: Enligt Mueller rapporterades det att Outokumpu i ett 

senare skede inte deltog vid ett eller flera möten på grund av Outokumpus oro för 
Europeiska kommissionen.
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9.2.9. 1997

(295) Enligt Wieland hölls ett möte med verkställande direktörer den 14 februari 1997 i 
Stuttgart (på Hotel Mövenpick). Mötet styrks av en Wieland-anställds kalender som 
visar att ett rum bokats för sex personer.472 Varken KME eller OTK noterade detta 
möte.473

(296) Enligt en av noteringarna i kalendern mötte Wieland KME i Frankfurt 
den 24 juni 1997 (på Kempinski Hotel Gravenbruch).474

(297) Wieland angav att ett möte med försäljningsrepresentanter hölls den 27 juni 1997 i 
Frankfurt (på Airport Center)475. OTK bekräftade att mötet ägde rum och specificerade 
att det var ett möte på ledningsnivå. Enligt OTK var mötets syfte att diskutera om 
marknadsövervakningssystemet skulle införas på nytt. Bland de deltagande företagen 
fanns OTK, KME, IMI och Wieland476.

(298) Anteckningar från ett samtal mellan KME och OTK visar dagordningen för mötet 
den 28–29 juli 1997. Det kunde inte fastställas vilken av parterna som hade upprättat 
dagordningen477. Enligt anteckningarna planerade deltagarna att komma överens om 
grundläggande regler för prissättning av VVS-kopparrör. Rörpriserna skulle anges per
meter och 1997 års mål diskuteras. Den andra punkten på mötet var efterfrågan i 
Spanien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Förenade kungariket. ”Verkliga 
uppgifter” skulle användas. För det tredje skulle följande frågor om fördelning av 
kvantiteter tas upp: ”kontroll (vad och hur, information)”, ”principer för 
marknadsledare”, ”ytterligare länder, ~ Polen”, “vad händer om någon inte följer 
reglerna”. För det fjärde skulle en ”prishöjning från och med september (på 
40-50 DEM)” och överskådlighet i det befintliga systemet diskuteras. Slutligen togs en 
prislista i euro för 1998 upp478.

(299) I ett internt fax […] den 28 juli 1997 nämns en planerad kontakt med en KME-
representant som var inblandad i överträdelsen.479 En […]-anställd hade hört från IMI 
att det förekom ett ”sällskap” som bestod av vissa kopparrörstillverkare.480

(300) OTK angav att ett EDWD-möte hölls i Hamburg (på Elysee Hotel) 
den 28-29 juli 1997 med deltagare på ledningsnivå (29 juli) och operativ nivå (28 juli). 
Enligt OTK deltog representanter på ledningsnivå från följande företag: KME, 
Wieland, IMI och OTK. Representanter från OTK, IMI, KME, EM, TMX och 
Wieland deltog i mötet på operativ nivå.481 Mötets syfte var att göra om kontrakten 
med konkurrenterna och försöka få igen ett tillförlitligt informationsutbyte. Deltagarna 

  
472 Se s. 7765 och 22876. Wieland angav att KME, IMI, Outokumpu och Wieland vanligtvis deltog. Vid ett 

eller några enstaka möten deltog Boliden, HME och Buntmetall.
473 Se s. 32712.
474 Se s. 7770.
475 Se s. 22868. Enligt Wieland var som vanligt följande företag representerade: KME, Tréfimétaux, 

Outokumpu, IMI, Boliden, Mueller, Halcor, HME, Wieland och Buntmetall. Vissa företag och/eller 
anställda kan ha varit frånvarande vid några av mötena.

476 Se s. 32712.
477 Se s. 32722 och 22751.
478 Se s. 22751.
479 Se s. 0345.
480 För närmare uppgifter se s. 16969 och 16970.
481 Se s. 11764, 32712, 22776, 22777 (inbjudan), 9441 och 9520 (reseräkning). Detta bekräftas av 

protokoll och avräkningar, se s. 22408-22409.
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gick med på att tillhandahålla korrekta volymer och försäljningsuppgifter482. Mötets 
viktigaste punkter gällde fastställande av mål för marknadsandelarna, riktlinjer för 
prissättning och rabatter för kundgrupper. KME och Wieland bekräftade att mötet 
ägde rum.483 Inbjudan till mötet kom från KME.484 Efter julimötet i Hamburg 
anordnades mötena enligt KME efter ett rullande schema som deltagarna fastställt.485

(301) OTK angav att ett gemensamt möte med representanter på ledningsnivå och operativ 
nivå ägde rum den 9 september 1997 i Frankfurt (på Sheraton Airport Hotel). Wieland, 
KME, EM, IMI och OTK deltog.486 Långa diskussioner på ledningsnivå ledde till 
”överenskommelse om alla deltagarnas marknadsandelar samt om mål för 
prisökningar. De operativa representanterna uppmanades att genomföra denna 
överenskommelse i praktiken. Under mötet beslutades även att ett tillförlitligt system 
för informationsutbyte skulle inrättas. IMI ombads att låta ett oberoende organ sköta 
informationsutbytet, vilket också skedde genom World Bureau of Metal Statistics från 
och med början av 1998”487.

(302) OTK:s handskrivna anteckningar från mötet den 9 september styrker diskussionen om 
marknadsandelarna i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och 
Förenade kungariket, och om rabatter, prisökningar, kontaktande av andra 
konkurrenter (BCZ – ”[KME-anställd] kommer att försöka”, ”HME – KME”…) samt 
om andra länder skulle innefattas (en förteckning innehåller ”CH, IT, AT, Polen, B, 
SC, Ungern, PL+CIS”).488 Wieland och KME bekräftade detta möte och Wieland 
angav också att det var ett möte på ledningsnivå.489

(303) OTK noterade att det hölls ett möte på operativ nivå i Paris (på Hilton) 
den 16 september 1997. Bland deltagarna fanns representanter från KME, TMX, EM, 
Wieland, IMI och OTK.490 Under mötet behandlade man de praktiska sidorna i fråga 
om de överenskommelser som gjordes den 9 september.491

(304) Ett meddelande från Wieland av den 17 september 1997 sammanfattar resultaten från 
ett möte, förmodligen det möte som ägde rum den 16 september 1997.492

”Installationsrör av koppar i Europa: Sammanfattning av vårt möte för att bedöma de 
fem viktigaste EU-marknaderna mot bakgrund av 97–98 års försäljningsplanering. 
Ledande marknadsaktörer och deras förmodade marknadsandelar som beräknats på 
grundval av tillgänglig statistik och beräknade marknadsvolymer: De fem viktigaste 
EU-marknaderna svarar för 75–80 % av den totala marknadsvolymen inom EU.

  
482 Se s. 32712.
483 Se s. 11764, 32544, 22868, 22392, 22404–22410 (inbjudan, protokoll och reseräkning). KME angav 

också att Outokumpu deltog. Outokumpus deltagande styrks av protokollet. Enligt Wieland avsåg detta 
möte de deltagande företagens försäljningsrepresentanter.

484 Se s. 32544, 22404 och 22405.
485 Se s. 32544.
486 Se s. 7771 (dagordning), 11764, 32712, 32713, 22768–22770 (inbjudan) och 22771–22775 

(anteckningar).
487 Se s. 32712–32713.
488 Se s. 22771–22775.
489 Se s. 7771 (dagordning), 22876, 22392, 22411 och 22412. Enligt Wieland hölls detta möte på 

ledningsnivå. En av Wielands chefer sammanfattade mötet, se s. 22155–22156.
490 Se s. 11764 och 32713.
491 Se s. 32713.
492 Se det fullständiga meddelandet (däribland tabeller) på s. 22969–22978.
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Prisbedömning av de fem viktigaste EU-marknaderna för vilka WW först och främst 
behöver ytterligare 50 DEM per kg i förädlingsintäkter.

Frankrike: Enligt uppgifter från WF ryktas det att TMX vill införa en ny prislista med 
en ökning på 2 franska franc per kg, vilket motsvarar 60 DEM per kg med 54 % 
rabatt. Flera kunder i Frankrike har redan i förtroende informerats av TMX att de 
(procentuella) rabatterna enligt den nya prislistan kommer att baseras på levererad 
volym enligt följande (på grundval av tidigare erfarenheter anger vi även i 
nedanstående tabell skillnaderna i rabatter i förhållande till andra rörtyper):

[TABELL]

Så snart TMX-listan officiellt dyker upp på marknaden skall vi från detta datum också 
bara acceptera nya beställningar från Frankrike enligt denna lista och själva skall vi 
omedelbart utarbeta en separat WW-lista som vi har gjort tidigare.

Förenade kungariket: För att också kunna förbättra intäkterna i enlighet med våra 
mål i Förenade kungariket, skall vi fortsättningsvis använda följande nya 
rabattupplägg:

[TABELL]

Tyskland: Även på den tyska marknaden kan vi bara uppnå snabba prisförbättringar 
genom ett lämpligt prisindex… I slutet av november eller senast i början av december 
skall vi publicera en ny SANCO-prislista…

[TABELL]

Spanien: Eftersom efterfrågan på installationsrör av koppar är mycket stor i Spanien 
sägs det att Outokumpu, enligt obekräftade rapporter från WEBA, vill införa en ny 
prislista med en ökning på 40–50 spanska pesetas per kg, och mot bakgrund av den 
gynnsamma marknadsläget planeras helt klart ytterligare prisanpassningar genom 
prisindex.

Viktiga partners har i förtroende redan informerats i förväg av Outokumpu om 
följande rabattsystem (före avdrag):

[TABELL]

Dessutom fortsätter naturligtvis systemet med årliga bonusar i Spanien. Ovannämnda 
rabattsatser verkar vara avsedda för hela lastbilslaster. Så snart den nya listan är 
officiell avser Outokumpu, enligt vår information, att tillämpa den på alla nya 
avtal.”493

(305) Mueller påpekade att från slutet av 1997 och eventuellt så långt som till februari 2001 
hölls ”möten med de så kallade ’elefanterna’” (”elefanterna” var höga chefer vid 
KME, IMI, Outokumpu, Wieland, och från cirka oktober 1997 till slutet av 1998, på 
inbjudan av IMI, även de höga cheferna vid Mueller).494 IMI hade kontaktat Mueller 
”med ett ’erbjudande’ från elefanterna om tilldelning av marknadsandelar”.495 De 
centrala diskussionerna gäller ”planerade försäljningsvolymer, volymtilldelning och 
beräknade prisökningar”.496

  
493 Se s. 22969–22975. Se även meddelandet av den 6 oktober 1997, s. 22157–22159.
494 Se s. 0025–0026.
495 Se s. 0026 (erbjudandet gjordes på ett Novotelpapper) 16970, 16971.
496 Se s. 0026.
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(306) Mueller angav att företaget åtminstone sedan den 21 oktober 1997 hade deltagit i 
World Bureau of Metal Statistics (WBMS) system för informationsutbyte.497 Det 
gällde insamling av uppgifter från fem av de deltagande företagen (KME, Wieland, 
IMI, Outokumpu och Mueller) om försäljningen och orderingången i fem länder 
(Tyskland, Förenade kungariket, Spanien, Frankrike och Nederländerna). WBMS 
skulle förvalta statistiken.498

”Enligt systemet skulle de deltagande företagen inkomma med månatliga uppgifter om 
försäljningsvolymer och order i ton för de fem länderna. I gengäld skulle WBMS varje 
månad beräkna de fem deltagarnas totala försäljning och orderingång i ton i de 
fem länderna, vilket skulle göra det möjligt för var och en av deltagarna att beräkna 
sin marknadsandel i procent av deltagarnas totala marknadsandelar.

Enligt systemet skulle dessutom varje deltagare som beräknades ha en marknadsandel 
som översteg […] % i något av de fem länderna på kvartalsbasis inkomma med en 
beräkning av den totala konsumtionen i det landet under föregående kvartal… 
Förmodligen fick aldrig WBMS några sådana uppgifter.

Vid de så kallade ”kvastmötena” uppgav deltagarna de uppgifter som de hade lämnat 
till WBMS... WBMS-uppgifterna användes för att övervaka deltagarnas sålda volymer 
enligt vad som hade rapporterats vid kvastmötena.499

(307) I en skrivelse av den 22 oktober 1997 uppmanade Wednesbury Desnoyers att 
inkomma med ”planerade försäljningsvolymer för oktober, november och december” 
och sin syn på Wednesburys beräkningar av 1997 års marknadsstorlek fördelad på 
olika länder. Wednesbury angav att företaget skulle ”presentera vissa uppgifter om de 
europeiska prisnivåerna” vid mötet de närmaste veckorna. Wednesbury skulle ”även 
uppskatta alla upplysningar som Desnoyers” kunde lämna i detta ärende ”särskilt med 
avseende på Frankrike, Tyskland och Spanien.” Wednesbury bifogade information om 
priser och volymer.500

(308) Följande fax och/eller skrivelser dokumenterar den period då WBMS-systemet för 
informationsutbyte inrättades: Fax av den 21 oktober 1997, 16 december 1997, 
13 januari 1998, 27 januari 1998 och 2 februari 1998 från IMI till KME, Wieland, 
OTK och Desnoyers, ibland även Wednesbury, och Muellers interna korrespondens 
samt korrespondens med IMI.501 […] Mueller avsåg att ansluta sig till ”sällskap V”.502

Slutligen inrättades WBMS-systemet för månatliga informationsutbyten och Mueller 
lämnade detta den 10 december 1999.503

(309) Enligt OTK hölls ett möte på operativ nivå den 22 oktober 1997 i Düsseldorf (på 
Arabella hotell).504 KME spred ”uppgifterna om resultaten” till IMI, EM, TMX, KME, 
OTK och Wieland.505 Wieland och KME bekräftade detta möte.506 I protokollet från 

  
497 Se s. 0374-0377. Se även tabellerna av den 19 maj 1997 och ett internt IMI-meddelande av 

den 13 oktober 1997, s. 3425–3432, 15896–15901 och 15953–15955. Se även skäl (223).
498 Se s. 0376.
499 Se s. 0376–0377.
500 Se s. 17709–17716.
501 Se s. 0374-0376 och 0510-0542 (bilagorna 17 a-g). När det gäller Muellers korrespondens med WBMS, 

se även s. 0377-0378 och 0849-0984 (från den 4 februari 1998 till den 10 december 1999).
502 […] 
503 Se till exempel s. 0377-0378, 0849-0860 (0860) och 0860-0984. Med avseende på ett meddelande från 

Desnoyers om WBMS se även s. 1283–1287.
504 Se s. 31182 (reseräkning), 11764, 32713 och 22762–22767. 
505 Se s. 11764 och 22762–22767.
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mötet nämns inget om några konkurrensbegränsande diskussioner. Som en uppföljning 
av septembermötet i Paris ”förberedde deltagarna för det senaste systemet för 
informationsutbyte och nya försök att skapa ett närmare samarbete”, enligt OTK.507

(310) OTK minns att KME hade sammankallat till ett möte den 21 november 1997 i 
Düsseldorf (på Arabella Hotel). BCZ deltog också. Mötets syfte var att komma fram 
till om BCZ skulle delta i stabiliseringen av marknadsandelarna. OTK förklarade att 
den leveransvolym som angavs av BCZ vid det mötestillfället granskades av 
deltagarna, men att den verkade felaktig och otillförlitlig.508 I sitt svar på meddelandet 
om invändningar bekräftade BCZ att detta möte ägde rum. Under mötet lämnade BCZ 
i enlighet med en uppgörelse mellan KME och Boliden om WICU-rör korrekta 
volymuppgifter till KME om försäljningen av WICU- och SANCO-rör under perioden 
1992–1997. Det verkar som om BCZ avslog KME:s och OTK:s gemensamma 
erbjudande att delta i EDWD-mötena .

(311) Enligt OTK hölls ett arbetsgruppsmöte om EDWD den 1 december 1997 på London 
Heathrow (på Airport Hilton).509 Wieland och KME bekräftade detta möte.510

Meddelandet om detta möte lämnades till IMI, EM, TMX, KME, OTK och 
Wieland.511

9.2.10. 1998

(312) OTK angav att ett möte om EDWD hölls den 30 januari 1998 på Bryssels flygplats (på 
Sheraton Airport Hotel). Bland deltagarna fanns representanter från KME, EM, 
Wieland, IMI och OTK.512 Enligt OTK ”granskades och diskuterades uppgifter om 
marknadsandelar och det noterades att deltagarna hade förlorat marknadsandelar i 
olika länder, till exempel OCP i Tyskland och Spanien. BCZ:s volymuppgifter 
granskades också men de stämde inte…” Nya importörer hade dykt upp och vissa 
marknadsledare ville omförhandla marknadsandelarna i sina områden.513 KME och 
Wieland bekräftade detta möte.514

(313) I ett internt meddelande från den 2 februari 1998 sammanfattade Wieland resultaten 
från mötet enligt följande:515

BCZ:s försäljningsuppgifter: ”Vi har gjort en bedömning av BCZ på den europeiska 
marknaden för installationsrör 1996 enligt det interna meddelandet av 
den 2 december 1997. När det gäller 1997 kan vi för närvarande anta att BCZ:s 
korrigerade uppgifter i SANCO-statistiken stämmer och vi avser nu att utgå från dessa 
vid bevakningen av denna konkurrent…”516

     
506 Se s. 22868, 22392 och 22413–22420 (protokoll och reseräkning).
507 Se s. 32713.
508 Se s. 32713.
509 Se s. 11764 och 32713.
510 Se s. 22868 (möte med försäljningsrepresentanterna), 22393 och 22421–22428 (protokoll och 

reseräkning).
511 Se s. 31182, 11764 och 22762–22767.
512 Se s. 31116 (reseräkning), 11764, 32713 och 32714.
513 Se s. 32713 och 32714.
514 Se s. 22868. Enligt Wieland avsåg detta möte de deltagande företagens försäljningsrepresentanter. Se 

s. 22393 och 22429-22432 (protokoll och reseräkning). Se även den (odaterade) tabellen med 1997 års 
volymer och marknadsandelar för konkurrenterna i ”F, UK, G, NL, Sp” som hittats på KME, s. 6972.

515 För det fullständiga meddelandet (inklusive tabell) se s. 22160–22168.
516 Se s. 22160 och 22161.



SV 68 SV

Tyskland: […] Enligt vad vi har hört har Outokumpu utsatts för påtryckningar av 
Babcock på grund av HME-noteringar som Babcock erhållit. Detta var dock 
vilseledande information vad gäller Babcock. – Var vänlig och notera nogsamt att det 
inte kommer att förekomma några indexminskningar i framtiden. Vi måste informera 
våra tyska kunder om detta.

Frankrike: Prismässigt verkar den franska marknaden vara ganska väl under kontroll 
vad gäller de traditionella leverantörerna av installationsrör av koppar…

Spanien: Vi avser att hålla oss till den rabattertabell som vi utarbetade 
den 17 september 1997. Senare har vi förstått att Outokumpu fortfarande beviljar 
enskilda årliga bonusar till alla kunder. Vår nuvarande rabatt på mellan 34 och 38 % 
utan någon årlig bonus är därför helt i sin ordning. Nu måste vi absolut stabilisera 
denna rabattkategori, […] och vi hoppas att Outokumpu i eget intresse förbättrar 
prisnivån ytterligare i Spanien i riktning mot 200 DEM per kg i förädlingsintäkter för 
de viktigaste dimensionerna. Under bästa tänkbara förhållanden skulle detta 
naturligtvis ske vid tillämpning av ett lämpligt prisindex. …

Nederländerna: Vi har tillsammans fastställt den nya HME-listan med prisindex, i 
likhet med den tyska prislistan, och den tillämpas strikt av oss under den andra 
försäljningsfasen..."517

(314) En tabell med KME:s, Wielands, OTK:s och IMI:s leveranser till Spanien, Frankrike, 
Tyskland, Nederländerna och Förenade kungariket bifogades meddelandet.518

(315) Enligt Wieland hölls ett möte med försäljningsrepresentanter från Wieland och KME 
den 6 mars 1998 i Düsseldorf (på Arabella Hotel).519 KME och OTK bekräftade att det 
hölls ett EDWD-möte.520 Enligt protokollet deltog också KME:s, IMI:s och OTK:s 
företrädare, medan EM hade anmält förhinder.521

(316) Enligt Wieland hölls ett möte på ledningsnivå om EDWD den 12 mars 1998 i Venedig 
(på Hotel Danieli).522 OTK har inte kunnat notera något möte på ledningsnivå när 
IWCC-mötet hölls, men man har bekräftat att man deltog i IWCC-mötet.523

(317) Mueller angav att ett kvastmöte hölls i Bryssel den 24 april 1998.524 OTK, Wieland 
och KME bekräftade att ett möte om EDWD hölls den 24 april 1998, men påpekade 
att mötet hölls i Amsterdam (i Conference Center Schiphol).525 Bland deltagarna fanns 
representanter från Wieland, KME, IMI, OTK och Mueller. Man utbytte information 
om priser och fördelade volymer.526

(318) En presentation som skickades med fax den 28 april 1998, som hittades på en TMX-
anställds kontor, rekommenderar en ”konkurrenskraftig politik” för lansering av 

  
517 Se s. 22162–22167.
518 Se s. 22168. 
519 Se s. 31185 (reseräkning), 9423 (reseräkning), 22868.
520 Se s. 11765 och korrigeringen på s. 32714, 22393 och 22433-22439 (protokoll och reseräkning).
521 Se s. 22434 och 32714.
522 Se s. 7763 och 22876.
523 Se s. 32714.
524 Se s. 0028, 0029, 17717 och 17718 (protokoll) samt 15897 och 15953.
525 Se s. 11765, 32641, 32642 (protokoll), 32714, 22868, 22394 och 22440-22444 (protokoll och 

reseräkning).
526 Se s. 0028, 0029, 0988, 31187 (reseräkning), 15953, 11765, 22641, 22440 och 22441.
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halvhårda rör i Frankrike: ”Förmå WW, BCZ, DD och OTK att ansluta sig för att 
undvika ökad konkurrens.” 527

(319) Wieland angav att ett möte med försäljningsrepresentanter hölls den 8 juni 1998 i 
Amsterdam (i Schiphols Conference Center).528 Detta möte åtföljdes av ett möte på 
ledningsnivå.529 KME bekräftade att ett möte hölls den 8 juni.530 OTK noterade inte 
detta möte, men angav att en av deras anställda var i Amsterdam den 8 juni 1998 och 
kan ha deltagit i ett förberedande möte inför den 9 juni.531

(320) Den 9 juni 1998 hölls ett möte på ledningsnivå (med ”elefanterna”) om EDWD på 
Schiphols flygplats i Amsterdam (i Skyport Corporate Meeting Centre). Bland 
deltagarna fanns representanter från Wieland, IMI, KME och OTK.532

(321) Resultaten från mötet sammanfattas i ett internt meddelande från Wieland av 
den 10 juni 1998. Man diskuterade efterfrågan, (marknads)andelar och priser, främst  i 
fem medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna och Förenade 
kungariket).

”Efterfrågan: Det förekommer några klara avvikelser från plan. Efter fyra månader 
verkar situationen vara följande: Frankrike -12,8 %, Tyskland -6,3 %, Spanien 
+14,7 %, Nederländerna -10,3 % och Förenade kungariket +1,8 % …

Prissituationen: Sedan våra interna undersökningar i juni 1997 har 
förädlingspriserna stigit med i genomsnitt 70 DEM på de fem målmarknaderna… 
Intäkterna har redan börjat urholkas något. Vårt mål måste dock vara att stabilisera 
prisunderlaget eller att skapa en europeisk prisnivå. Följande punkter är viktiga: 
Skillnaderna mellan Spanien och Förenade kungariket är för stora och uppgår till 
cirka 100 DEM. Ytterligare anpassningar är nödvändiga i Spanien. Prisskillnaderna 
mellan inhemska leverantörer och importörer är alltför stora, särskilt i Tyskland, 
Förenade kungariket och Frankrike. Skillnaderna måste minska. Det är särskilt de 
som åker snålskjuts och som nämns ovan som trycker på. Det är absolut nödvändigt 
att vi förbereder oss för en europeisk lista. Prisbilden måste också struktureras 
utanför de fem målmarknaderna. Detta gäller särskilt för Polen, Ungern, Portugal 
osv.”533

(322) Mueller påpekade att ett ”kvastmöte” (eller ett EDWD-möte ) hölls den 23 juni 1998 i 
Bryssel (på Sheraton Airport Hotel).534 Wieland och KME bekräftade detta möte.535

Bland deltagarna fanns representanter från KME, Wieland, IMI och Mueller.536 Enligt 
Mueller slutade OTK att närvara vid mötena från och med detta datum. Mueller angav 
att KME och Wieland tog över presentationen av prissituationen i Spanien.537 OTK 
bekräftade att företaget slutade närvara ”under några månader”.538 Parterna kom 

  
527 Strategin är inte färdig och måste fortfarande granskas internt, se s. 5406.
528 Se s. 9406 (reseräkning) och 22869.
529 Se s. 22876.
530 Se s. 22394, 22445 och 22446.
531 Se s. 32715. 
532 Se s. 1377, 32105, 1825, 2056-2057, 2226, 2227, 7736-7738 (protokoll), 7740 (bokningsbekräftelse), 

7761 (dagordning), 16971, 22876, 22943-22947 och 32715.
533 Se s. 7555–7557. 
534 Se s. 0030, 0378, 0988, 1284, 15898, 15953, 25501-25504, 15959, 15963-15965 och 17719 (protokoll).
535 Se s. 22869, 22394 och 22447 (protokoll).
536 Se s. 0030, 22447, 31111, 31112 (reseräkning), 31189 (reseräkning) och 22869.
537 Se s. 0030.
538 Se s. 32715–32720.
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överens om att lämna 1997 års uppgifter till WBMS.539 Förutom diskussionerna om 
priser och volymer540 bekräftade Mueller och Wieland att mötets syfte var det samma 
som vid andra ”kvastmöten” eller möten med försäljningsrepresentanterna.541

(323) KME angav att man diskuterade EDWD den 23 juli 1998 i Bryssel (på Sheraton 
Airport Hotel).542 Bland deltagarna fanns representanter från IMI, Wednesbury, 
Wieland och KME.543

(324) Ytterligare ett EDWD-möte planerades till den 27 juli 1998 på London Heathrow, men 
blev inställt.544 OTK bekräftade ett en av företagets anställda besökte London för att 
delta i ett IWCC- eller ECI-möte. Även om OTK inte kan utesluta att ett möte på 
ledningsnivå ägde rum har företaget inte noterat det.545

(325) Enligt Mueller hölls ett ”kvastmöte” (EDWD-möte ) den 27 och/eller den 28 och/eller 
den 29 augusti 1998 i Zürich (i Airport Forum).546 Bland deltagarna fanns 
representanter från KME, Wieland, IMI, Mueller, Halcor (inbjudna av KME), BCZ 
(inbjudna av KME), HME (inbjudna av IMI)547 och BMA (inbjudna av Wieland). 
OTK hade anmält förhinder.548 Nykomlingarna hade bjudits in av olika deltagare.549

OTK, Wieland, KME och Halcor bekräftade mötet den 28 augusti och BCZ bekräftade 
ett möte den 27 augusti550. Wieland angav att mötet började den 27 augusti551 och 
KME:s reseräkningar visar att ett annat möte hölls den 31 augusti 1998552. Enligt 
Mueller gällde den första dagens möte bara huvuddeltagarna (KME, Wieland, IMI, 
Mueller och det frånvarande OTK). Under mötet diskuterades priser och volymer. I 
mötet den andra dagen deltog en större grupp, däribland Halcor, HME, BCZ och 
Buntmetall. I den utvidgade gruppen diskuterades bara totala uppgifter och inga 
företagsspecifika försäljningsuppgifter togs upp. Det är möjligt att de fyra nya 
medlemmarna höll ett ytterligare separat möte.553

(326) En anställd vid Halcor som deltog i mötet gjorde följande anteckningar:

  
539 Se s. 0378 och 0545.
540 Se s. 1284.
541 Se s. 0030 och 22870–22873.
542 Se s. 22394 och 22448-22450 (reseräkning) samt 32715.
543 Se s. 22450 (reseräkning).
544 Se s. 2057, 7735, 16971 samt 32715.
545 Se s. 32715.
546 Se s. 0030-0032, 0378, 0379, 0545, 0989, 1284, 31108-31110 (reseräkning), 31190 (reseräkning), 

9406 (reseräkning), 15899 (inklusive bilaga 11), 15954, 25505, 15967, 25506 och 17720 (protokoll).
547 Boliden bekräftade att HME deltog, se s. 32522. Med avseende på spridningen av HME:s prislistor till 

konkurrenter se s. 0371, 0372 och 0441–0477 (från februari 1996 till juli 2000). En handskriven 
anmärkning på en av prislistorna bekräftar att denna skulle börja gälla från den 1 oktober 2000, 
se s. 32409 och 32413.

548 Se s. 0030–0031.
549 Se s. 0379 och till exempel Muellers inbjudan till Halcor, s. 0547.
550 Se s. 0030-0032, 0989, 1284, 31108-31110 (reseräkning), 31190 (reseräkning), 11765 (utan att man har 

kunnat notera det, 32715), 22869, 22395 och 22451-22454 (protokoll och reseräkning). Enligt KME 
hölls mötet den 28 augusti på Hilton Hotel i Zürich och mötet den 31 augusti i Airport Forum. Som en 
förberedelse inför mötet bad KME Tréfimétaux om en ”uppdatering av marknaden”, se s. 5452–5464. 
Se dessutom s. 23428–23432 (protokoll och anteckningar) samt 23433, 25321-25325, 32409 och 
32413.

551 Se s. 22869.
552 Se s. 22395 och 22455. KME, Wieland, IMI, HME, EM, Buntmetall, Halcor och Boliden deltog i detta 

möte.
553 Se s. 0032, 1284. Försäljningsuppgifter utbyttes dock även mellan deltagarna i fem- respektive

niogruppen, se s. 15954–15957.
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"1. KME, Wieland, IMI, Möller (Outokumpu närvarade inte, men Carretti försäkrade 
att Outokumpu skulle följa de andra fyra) rapporterade att från och med början av 
1996 hade priserna försämrats snabbt till och med juni 1997.

De fem ovanstående företagen (nedan kallade ”de fem”) lyckades återställa priserna 
till tidigare nivåer, men förlorade marknadsandelar i huvudsakligen följande 
fem länder: Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Spanien och Nederländerna.

De säger att Österrike, Benelux och Grekland har ökat sin försäljning till 
ovannämnda länder från 1996 till 1998. De fem accepterar inte att förlora ytterligare 
marknadsandelar.

Därför är de villiga att under 1998 låsa sin försäljning på 1996 års nivåer och 
förväntar sig även detta från Österrike, Benelux och Grekland (dvs. de 
fyra tillverkarna).

[...]

Deras argument var att låsningen av försäljningsvolymen på 1996 års nivå skulle göra 
det möjligt att öka priserna för att slutligen öka vinsten, även om de sålda 
kvantiteterna var mindre…

2. … De begär att vi skall åta oss att sänka vår volym till 1996 års kvantitet, dvs. 1998 
skulle vi alltså sälja 7 740 ton istället för det extrapolerade värdet 9 960 ton.

Buntmetall accepterade att bibehålla den kvantiteten de sålde 1996.

HME och BCZ sa att de hade misstagit sig när de uppgav sina uppgifter för 1996. De 
korrekta uppgifterna skall vara 32 000 och inte 24 400 ton.

Det var en stor överraskning för oss att se att alla, särskilt [Wieland-anställd] och 
[anställd vid KME-koncernen] villigt accepterade denna ursäkt, och accepterade att 
BCZ/HME under 1998 får sälja 32 000 ton, dvs. cirka 8 000 ton mer än den 
ursprungligen angivna kvantiteten på 24 400 ton.

Vi betonade att eftersom vi inte kände till deras begäran när vi kom till mötet kan vi 
inte göra några åtaganden utan måste kontakta företagsledningen. Men eftersom de 
accepterade en ökning på 31 % för BCZ/HME hävdade vi att vi hade samma rättighet. 
I så fall skulle vår försäljningsvolym 1998 uppgå till 7 740 x 1,31 = 10 140 ton. Både 
[anställd vid KME-koncernen] och [Wieland-anställd] reagerade häftigt mot mitt 
förslag och accepterade inte mitt skäl, utan hävdade att vi måste acceptera 
BCZ/HME:s korrigering av ett misstag.

Vår motivering att vår försäljning är låg i jämförelse med anläggningar med liknande 
eller till och med lägre produktion, och även jämfört med importen på den grekiska 
marknaden besvarade [anställd vid KME-koncernen] med att deras koncern har 
outnyttjad driftskapacitet på 30 000 ton. De utnyttjar inte denna kapacitet för att inte 
påverka priserna på lång sikt. Å andra sidan kan varken de eller de andra 
fyra producenterna som står för cirka 70 % av den europeiska produktionen acceptera 
att förlora ytterligare marknadsandelar. Vår förlust av marknadsandelar 1997 
noterades, men de kan inte acceptera en ökning för oss (eller från någon annan) 1998.

Om vi inte kan komma överens bör vi tänka över vad som kommer att hända i Europa 
om de utnyttjar sin reservkapacitet.

Även om vi sa att vi kan lämna ett svar om 2 veckor yrkade [anställd vid KME-
koncernen] på ett tidigare besked. Vi hör av oss till den 4 september 1998 eftersom 
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uppföljningsmötet hålls den 10 september 1998. Under detta möte kommer man att 
diskutera land för land och presentera en metod för ingående kontroll av de 
överenskomna försäljningskvantiteterna för att marknadsandelarna inte skall 
förändras. Tanken är att skapa vinster inte genom att öka marknadsandelarna, utan 
genom att öka priserna.

VÅR BEDÖMNING AV SITUATIONEN

…[Anställd vid KME-koncernen] sa till mig under pausen att det förvisso är vi som 
skall besluta om att öka eller inte öka vår produktion, men att de i sin tur inte kan 
acceptera att förlora marknadsandelar till oss eller andra…

Vi såg att de fem hade utvecklat nära relationer och att deltagarna – åtminstone i 
detta skede – har vänskapliga förbindelser, som utvecklats under flera möten (i 
synnerhet när de ibland träffas kvällen innan). Vi fick en känsla av att de ser Halcor 
som en utomstående. De särskilda förbindelserna mellan de fem har växt fram sedan 
mitten/slutet av 1997 när de började lämna sina uppgifter till World Bureau of Metal 
Statistics554 som uppenbarligen är ett bättre instrument när det gäller att övervaka och 
kontrollera marknadsandelar. De träffas varannan eller var tredje månad för att ta 
del av de uppgifter som byrån tagit fram. [IMI-anställd] betonade att systemet 
fungerar och har fört deltagarna närmare varandra och ökat förtroendet mellan dem. 
Vid mötet den 10 september 1998 kommer de att förklara hur systemet fungerar och 
samtidigt fastställa de volymer som varje deltagare skall sälja i olika europeiska 
länder.

Vi antar att de inte bryr sig om vi inte går med på en begränsning av volymen till 1996 
års nivå (enligt vad som uppgivits till IWCC). De skulle förmodligen välkomna detta 
som en möjlighet att dumpa varor på den grekiska marknaden till katastrofpriser. Nu 
är det till och med enklare eftersom de fem kan dela på förlusterna.

VÅRT FÖRSLAG

1. Vi tror att vi kommer att förlora mer på en hård konfrontation.

Att sätta hårt mot hårt skulle betyda att inte gå med på deras begäran, inte delta vid 
nästa möte den 10 september 1998 och följaktligen uthärda deras massiva försäljning 
till Grekland…”555

(327) Halcor betonar att de anställdas anteckningar556 var rent personliga förslag. De 
avspeglade inte företagets uppfattning vid den tiden, men ”låg till grund för företagets 
fortsatta beteende, vilket innebar alltifrån passivt till minimalt deltagande i de 
efterföljande mötena.”557 Halcor hävdade att företaget ”inte förändrade sin 
försäljnings- och prispolitik på de fyra berörda marknaderna…”558

(328) Mueller påpekade att Wieland anordnade ett ”kvastmöte” (EDWD-möte ) 
den 10 september 1998 i Airport Forum i Zürich.559 Mötet bekräftades av OTK, 

  
554 Detta verkar avse det system för informationsutbyte som beskrivs under skäl (223).
555 Se s. 23385-23392, 23429-23432 och 25335-25338.
556 Se skäl (326) och s. 23433.
557 Se s. 25323.
558 Se s. 22501.
559 Se s. 0032-0033, 0379-0380, 0549 (inbjudan), 0551 (bekräftelse), 0989, 1285, 15898 

(inklusive bilaga 13), 15955, 17721 och 9406 (reseräkning).
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Wieland, KME och Halcor.560 Wieland skickade inbjudan till KME, IMI, HME561, 
BCZ, BMA, Halcor och Mueller.562 OTK hade anmält förhinder.563

(329) Enligt Halcors anteckningar ”var det andra gången som OTK inte kom. De sa att de 
inte ville delta i dessa möten. Detta beslut fattades på koncernnivå. Trots det avsåg de 
att samarbeta.”564 Anteckningarna visar att det diskuterades om deltagarna var villiga 
att bilda två grupper: en med de fem (KME, IMI, Mueller, Wieland och OTK) och en 
med de fyra (BCZ, Halcor, Buntmetall och HME). Det föreslogs marknadsandelar för 
varje företag och grupp.565 ”För att få systemet att fungera diskuterades det om 
företagen skulle täcka upp varandras leveranser om ett av företagen inte kunde 
leverera.”566 Rabatter föreslogs för ett antal länder och ytterligare möten 
planerades.567

(330) Den 17 september 1998 skickade IMI ett fax till Wednesbury och OTK samt 
eventuellt till andra företag om utvidgningen av WBMS rapporteringssystem568 till att 
omfatta fyra nya medlemmar (BCZ, Halcor, Buntmetall och HME).569

(331) Samtidigt med IWCC:s generalförsamling och mötet med dess ledningskommitté hölls 
enligt en IMI-anställds kalender ett elefant- eller kvastmöte den 18 september 1998 i 
Brygge.570 Även om en fullständig deltagarlista inte kan återskapas, fanns 
representanter för IMI, Mueller, OTK, KME och Wieland bland deltagarna.571 OTK 
har kunnat notera att det ”förmodligen” hölls ett möte på ledningsnivå.572

(332) Halcor angav att det hölls ett möte den 28 september 1998 och tillhandahöll ett antal 
tabeller som, enligt Halcor, härrörde från mötet.573 Halcor förklarade dessutom att ett 
möte ägde rum den 9 oktober 1998 (i inbjudan angavs Skyport Corporate Meeting 
Center på Schiphols flygplats i Amsterdam)574 och tillhandahöll material (tabeller) 
som är daterade 6, 8, 10, 12, 13 eller 23 oktober 1998 från eller avseende mötet575.

(333) Ett möte med ”elefanterna” (EDWD-möte) hölls den 20 oktober 1998 i London (i 
Hertford Suite på Hilton). Enligt protokoll och reseräkningar från EDWD-mötet deltog 

  
560 Se s. 11765, 32640 (inbjudan), 32715, 32716, 22869, 22396, 22456 (protokoll), 22457 (reseräkning), 

23435 (inbjudan) och 25325.
561 Boliden bekräftade att HME deltog, se s. 32522.
562 Se s. 32640, 22396, 22456 och 31191 (reseräkning).
563 Se s. 0379-0380, 0989, 1285, 32640-32642 och 22869. Enligt Wieland avsåg detta möte de deltagande 

företagens försäljningsrepresentanter.
564 Se s. 23412.
565 Se tabellerna på s. 23412–23413.
566 Se s. 23413.
567 Se s. 23413–23415.
568 Se skäl (306).
569 Se s. 0380 and motsvarande bilagor 22a-22c (0552-0562), 989, 32591-32599, 23492-23512, 32306, 

32423-32427.
570 Se s. 0092, 0124-129, 0260 (program), 1377, 32106, 1826 (dagbok), 6565 (reseräkning), 

7760 (dagordning), i en kalender som tillhörde en av Muellers anställda fanns en hänvisning till ett 
möte med "elefanterna” den 17 september 1998, s. 16972.

571 Se s. 0125-129, 1826 (dagbok), 6565 (reseräkning), 7760 (kalender).
572 Se s. 32716.
573 Se s. 23384, 23437-23440, 23393, 23416, 25325 och 25326.
574 Se s. 23463, 23464 (inbjudan från HME) och visitkort s. 23465 och 25326.
575 Se s. 233384 och 23442–23463.
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anställda från KME, IMI, OTK, Wieland och Mueller.576Enligt Mueller577 Wieland578

och OTK579 rörde det sig om ett möte för de högre cheferna. En av punkterna på mötet 
var rapportering av korrekta uppgifter till WBMS.580 Mötesinnehållet sammanfattades 
i följande interna meddelande från Wieland den 21 oktober 1998: ”Spanien: […] 
Senast i slutat av första kvartalet 1999 måste vi ha uppnått en europeisk nivå på 
200,- DEM […] Den europeiska prislistan: Marknadspriserna kommer att löpa 
samman, och det är förvisso rimligt att överväga en Europeisk prislista i god tid. 
Rabatter, bonus, betalningsvillkor, metallinnehåll osv. måste standardiseras eller 
åtminstone struktureras på samma sätt…”581

(334) Enligt Mueller hölls ett EDWD-möte på operativ nivå den 28–29 oktober 1998 i 
Zürich (i Airport Forum). Bland deltagarna fanns representanter för KME, Wieland, 
IMI, Mueller Europe, Halcor, BCZ, HME och Buntmetall. Outokumpu hade anmält 
förhinder.582 Wieland, KME, Halcor och BCZ bekräftade detta möte.583 Enligt KME:s 
reseräkning och Wednesburys anteckningar hölls ett förberedande EDWD-möte 
avseende den tyska synpunkten den 28 oktober 1998 mellan KME, IMI och 
Mueller.584

(335) I Muellers anteckningar sammanfattas mötet och informationsutbytet mellan 
”femgruppen” (KME, Wieland, IMI, OTK och Mueller) (”G5”) och mellan 
”niogruppen” (som också inbegriper HME, Halcor, BCZ och Buntmetall) (”G9”).585

”Under mötet med G5 togs följande frågor upp:

i) En översyn av försäljningsstatistiken för kopparvattenrör under perioden 
januari till september 1998.

ii) KME:s förslag att se över volymfördelningen.

iii) KME:s förslag att utarbeta en prislista i euro för alla länder.”586

iv) Marginaler – enas om vilka nivåer som skall ha uppnåtts till årets slut.

[v)] Komma överens om villkor på de olika marknaderna.”587

  
576 Se s. 0033, 0034, 0097, 0098, 0130, 0131, 1377, 32107, 1827, 2079, 2080 (protokoll), 6566, 30926 

(reseräkning), 7519-7522 (protokoll), 7731-7734 (protokoll), 7759 (dagordning), 11210-11211 
(protokoll), 11214-11217 (reseräkning), 16972, 16973, 17722, 17723 (protokoll) och 22876.

577 Se s. 0033–0034.
578 Se s. 22876 och 22762–22767.
579 Se s. 32716.
580 Se s. 16972.
581 För närmare uppgifter se s. 7517 och 22959.
582 Se s. 0034–0035, 0225, detaljer om innehållet s. 0227. Se även s. 0380–0384 och motsvarande 

bilagor 23a-23v (s. 0563–0567, 25487, 25488 och 0570-0612) samt s. 990 och 1285. Se vidare s. 31192 
(reseräkning) 9396 (resekostnader), 15898, 15955, 15956, 25507, 15970, 25508, 25509, 15973, 25510, 
15975, 25511, 17724. Boliden bekräftade att HME deltog, se s. 32523.

583 LLW s. 22869, 22396 och 22458-22460. Outokumpu angav att det är möjligt att företaget inte deltog 
(se s. 32716), 23384, 23467, 23473 (inbjudan), 23467-23472 (korrespondens med HME), 23394-23401, 
23421-23424 (anteckningar) och 25326. Se även s. 11403, 11404 och 11405 (bekräftelse från Wieland 
och inbjudningar), 32409, 32414, 32438 och 32439 (reseräkning).

584 Se s. 0232–0248, 0226–0228, 22460 och 31192.
585 För närmare upplysningar hänvisas till anteckningarna på s. 0232–0248 och Muellers inlämnade 

sammanfattning på s. 0226–0230.
586 Se Muellers inlämnade sammanfattning på s. 0227.
587 Se anteckningarna på s. 0233. ”Marginal” innebär ”försäljningspris netto före rabatt minus kostnader 

för råmaterial (dvs. priset för kopparn) och en liten premie för att täcka finansierings- och 
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”Vid G9-mötet togs bara punkt iv) och v) upp.”588

”Marginaler och prisangivelser

Marginalerna anges i DEM per 100 kg för 15 x 1

(14 x 1 f och 15 x 0,7 UK)

Marginalerna är beräknade efter alla avdrag och rabatter, utom kassarabatt

Kopparpriset uppgår till LME + 100 US-dollar (19 DEM/100 kg)

Resultatmarginalen är avsedd att vara den lägsta på marknaden

Tyskland

Juli 97 Okt. 99 Årligt mål Ökning

Tyska SANCO 145 200¹ 230 +30

Euro SANCO 75 170² 215 +45

RAL 60 140³ 200 +40 se nedan

1. Med en rabatt på 52 %

2. Med en rabatt på 55%

3. Med en rabatt på 58%*

* Detta var den ”italienska” nivån, medan andra RAM-producenter låg på 
maximalt 50 % till grossister. Detta motsvarar 160 DEM, inte 140.

Överenskomna villkor före kassarabatt.

Metall-
handlare

Stora grossister Medelstora Små

Tyska SANCO 54 51 50½ 50

Euro SANCO 55½ 52½ 52 51½

RAL 57 54 53½ 53

Betalningsvillkor: 3 % inom 10 dagar, 2 % inom 30 dagar, netto inom 45 dagar

När kopparpriset tillåter kommer index att anpassas med 2 prislinjer. Tillsammans 
med ovannämnda system kommer detta att utgöra målmarginalen.

Frankrike

     
inköpskostnader för kopparn. Marginalerna är angivna i DEM per 100 kg för det mest sålda kopparröret 
(15 x 1 i Tyskland, Spanien och Nederländerna, 14 x 1 i Frankrike och 15 x 0,7 i Förenade kungariket). 
De fastställdes som lämpliga marginaler för deltagarna efter alla avdrag och rabatter, utom kassarabatt, 
och baserades på LME:s kopparpris plus 100 US-dollar (17 DEM) per 100 kg. Dessa marginaler skulle 
vara de lägsta på marknaden (dvs. en nedre gräns för deltagarnas marginaler).” Se s. 0227.

588 Se Muellers inlämnade sammanfattning på s. 0227.
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Juli 97 Okt. 98 Årligt mål Ökning

TMX 103 • 92 187-177 200 +13-23

Euro SANCO 75 187-173 190 +3-17

Icke-SANCO 67 164-1411 180 +16 se nedan

1. Motsvarade 62–64 % rabatt och 64 % betraktades som "italiensk" nivå. 
Överenskomna villkoren .

20 ton 10 ton Små

TMX 58½ 56½ 54½

Övrig SANCO 59½ 57½ 55½

Demo 60 58 56

Övrigt 60½ 58½ 56½

Betalningsvillkor: 60 dagar från slutet av månaden + 10 dagar (i genomsnitt 85)

Ökning av marginalen genom anpassning av prislinjen

Spanien

Juli 97 Okt. 98 Årligt mål Ökning

KM 141 155-134 170 +15-36

OKC 81 155-128 180 +25-52

Övriga 65 120 165 +45

Villkor på den nya listan

Kat. 1 Kat. 2

Övrigt 30 27/28

OKC 28 26

Betalningsvillkor: 2 % inom 15 dagar eller 60 dagar netto

En ny lista + tillämpning av villkoren kommer att leda till att målmarginalen uppnås.

Nederländerna

Juli 97 Okt. 98 Årligt mål Ökning

KM 150 196 220 +24
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Övriga 145 186-170 215 +29

Ny lista publicerad den 1 oktober 1998

Villkor på den nya listan

Stora 
grossister

Medelstora Små

Metall-
handlare

32% 30% 28%

Betalningsvillkor: 1 % vid kontant betalning eller 30 dagar netto

Förenade kungariket

Juli 97 Okt. 98 Årligt mål Ökning

UK-
producenter

175 230-247 240 +10

Övriga 160 201-225 225 +24

Nya villkor bekräftade

Grossister Stora Medelstora Små

UK-producenter 60½ 60 59½

Importör 62.0 61½ 61

Betalningsvillkor: 4 % inom 15 dagar eller 2 % inom en månad

Prislistan skall ändras den 1 december

Ny prislista redan publicerad och gäller från den 1 november och kommer att leda till 
att målmarginalen uppnås."589

(336) Enligt Mueller ”avspeglar prisnivån/försäljningsvillkoren i varje land i) de maximala 
rabatter som deltagarna skulle tillämpa på olika produkter från olika kundkategorier, 
ii) betalningsvillkoren, och iii) anpassningar av prislistan eller prisindex. Det 
framhålls att prisnivåerna/försäljningsvillkoren presenterades av marknadsledarna:

i) KME i Tyskland och Nederländerna

ii) Tréfimétaux i Frankrike

iii) KME i Spanien (under Outokumpus frånvaro […]) och

iv) IMI i Förenade kungariket ([…] diskuterade vanligtvis den brittiska 
framställningen med IMI innan den presenterades)."590

  
589 Se s. 0233–0235 och de tabeller som är en del av rapporten, s. 0236–0248. Mötet sammanfattades även 

av Wieland, se s. 22169–22176.
590 Se s. 0227-0228.
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(337) Femgruppens och eventuellt också niogruppens diskussioner omfattade 
volymtilldelningar till de nya medlemmarna som föreslagits av KME.591

(338) Halcors anteckningar bekräftar att man diskuterade priser, rabatter och volymer.592 När 
det gäller Tyskland noterade Halcor till exempel att ”den kvantitet som de hänvisar till 
för KME skulle till exempel öka från 200 till 230 och innebära en ökning på 3 % eller 
3 prislinjer. De föreslog att detta antingen skulle uppnås genom att minska rabatterna 
eller öka prislinjerna. En kombination av båda verkar dock vara att föredra, eftersom 
distributörerna i huvudsak inriktar sig på rabatter. Hospach [KME]anser att det som 
föreslås som mål kan uppnås eftersom det innebär 2,5 % mindre i rabatt och de 
kommer att öka linjen… När det gäller nya order [uppmanades vi] att minska 
rabatterna från 56 % till 54 % och de kommer att öka prislinjen två steg. De kommer 
att minska rabatterna med 1 % och ändra prislinjen två gånger, dvs. de kommer att 
övergå till en maximal rabatt på 1 %.”593

(339) Meddelandet innehåller rabattsatser för rör som importeras till Förenade kungariket 
och för rör som tillverkas där.594 Ett diagram med försäljningsvolymer och 
försäljningsmål under juli, augusti och september 1998 för KME, Wieland, OTK, IMI 
och Mueller för Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och 
Förenade kungariket bifogas.595

(340) En intern handskriven rapport […] om tilldelning och uppnådda volymer i 
”femgruppen” (dvs. KME, Wieland, IMI, OTK och Mueller) (G5) från hösten 1998 
som utarbetades efter mötet den 29 oktober styrker ytterligare utbytet av information 
om försäljningsvolymer och tilldelning av volymer i ton och procent för fem av  
medlemsstaterna (Tyskland, Spanien, Frankrike, Förenade kungariket och 
Nederländerna).596

(341) BCZ angav att det hölls ett möte om EDWD den 25 november 1998 i Zürich.597

(342) Wieland bekräftade att konkurrenterna kom överens om rabatter för Frankrike, 
Tyskland, Nederländerna, Spanien och Förenade kungariket och fördelade rabattlistor 
mellan sig.598 Till exempel fastställdes rabatterna från och med den 11 december 1998 
till följande:

- Tyskland: SANCO-producenter 50,0 % (små volymer), 50,5 % (medelstora 
volymer), 51,0 % (stora volymer och slutkonsumenter/kunder) och 54 %
(distributörer); för SANCO-importörer 50,5 % (små volymer), 52,0 % (medelstora 
volymer), 52,5 % (stora volymer) och 55,5% (distributörer); DVGW-producenter599

  
591 Se tabeller med föreslagna volymtilldelningar på s. 0238–0241 och 0244–0247 samt Muellers 

förklaringar på s. 0229–0230.
592 Se s. 23394–23401 och 23412–23426 (anteckningar).
593 Se s. 23418.
594 Se s. 22173.
595 Se s. 22176.
596 Se följande kolumner: ”G5:s resultat till slutet av juli (%)”, ”Muellers tilldelning” och underkolumnerna 

”% av G5”, ”Ton per månad”, ”% av den totala marknaden”, ”Utfall (jan-aug)” och "%" i tabellen på 
s. 0249 och Muellers förklaringar på s. 0231.

597 Se s. 32409, med avseende på innehållet se s. 32306–32308.
598 Se s. 22873, 22874 och 22933–22941 i akten, som omfattar listor från följande datum: 30 oktober 1998, 

11 december 1998, 22 februari 1999, 29 april 1999, 22 juli 1999, 8 september 1999, 11 oktober 1999, 
26 november 1999 och 18 december 2000.

599 DVGW står för ”Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.” (den tyska sammanslutningen för 
gas- och vattenspecialister), se skäl (77).
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53,0 % (små volymer), 53,5 % (medelstora volymer), 54,0 % (stora volymer)och 
57,0 % (distributörer).

- Spanien: OTK: 26,0 % (andra distributionsnivån), 28,0 % (första nivån), 
importörer 27,0 % (andra nivån), 30,0 % (första nivån).

- Frankrike: SANCO TMX: 54,5 % (små volymer), 56,5 % (medelstora 
volymer) och 58,5 % (stora volymer); SANCO – importörer: 55,5 % (små volymer), 
57,5 % (medelstora volymer) och 59,5 % (stora volymer); “Deno”: 56,5 % (små 
volymer), 58,0 % (medelstora volymer) och 60,0 % (stora volymer); “NF Imp. ab F.”: 
56,5 %, (små volymer), 58,5 % (medelstora volymer) och 60,5 % (stora volymer).

- Förenade kungariket: UK-rör: 59,0 % (mycket små volymer), 59,5 % (små 
volymer), 60,0 % (medelstora volymer) och 60,5 % (stora volymer); import: 60,5 % 
(mycket små volymer), 61,0 % (små volymer), 61,5 % (medelstora volymer) och 
62,0 % (stora volymer).

- Nederländerna (alla kvaliteter): 28,0 % (B-handel), 30,0 % (A-handel), 32,0 % 
(undantag) och 35,0 % (distribution).600

(343) Den 9 december 1998 var IMI i kontakt med Mueller.601

(344) Mueller angav att ett ”kvastmöte” (EDWD-möte) hölls den 10 december 1998 i Zürich 
(i Airport Forum).602 Bland deltagarna fanns representanter för KME, Wieland, IMI, 
Mueller Europe, HME603, BMA och BCZ. OTK var frånvarande. Det var det sista 
”kvastmötet” där Mueller deltog. BCZ deltog bara helt kort för att meddela att 
företaget skulle sluta delta i mötena, ”uppenbarligen till följd av en affärskonflikt med 
KME”.604 Wieland, KME och Halcor bekräftade att detta möte ägde rum.605 Mötet 
innefattade också ett möte med femgruppen den 9 december (då OTK var 
frånvarande)606 och ett möte med niogruppen.

(345) Resultatet från mötet sammanfattas i Wielands interna meddelande av 
den 11 december 1998.607 Meddelandet innehåller en detaljerad marknadsanalys med 
uppgifter om de viktigaste konkurrenternas volymer och priser i de fem 
målmedlemsstaterna (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och 
Förenade kungariket).608 När det gäller Spanien anges i meddelandet att ”I detta fall 
verkar det som om Outokumpu slutligen antar rollen som marknadsledare. Därför 
måste vi absolut upprätthålla pris- och rabattnivån för att på så sätt bidra mer till 
stabilisering."609

  
600 Se s. 22933.
601 Se s. 32734.
602 Se s. 0035–0036, 990, 15956, 25112, 15979, 15980, 25513, 17725 och 17726 (protokoll).
603 Boliden bekräftade att HME deltog, se s. 32523.
604 Se s. 0035–0036, 990, 31118 (reseräkning), 31194 (reseräkning), 9384 (reseräkning) och 22869. 

Boliden bekräftade att man deltog helt kort, se s. 32409.
605 Se s. 22869, 22397, 22461–22465 (protokoll, reseräkning), 23384, 23475 och 23476 (tabeller från 

mötet). Se dessutom s. 25226 i akten, där Halcor förklarar att företaget inte kan bekräfta att man deltog i 
mötet.

606 Se reseräkning s. 22465.
607 För det fullständiga meddelandet (inklusive bifogade tabeller) se s. 22177–22183.
608 För närmare uppgifter se 22179–22180.
609 Se s. 22180 i akten: "Hier sieht es so aus, als ob Outokumpu nunmehr wirklich seine Marktführerrolle 

übernimmt. Deshalb sollten wir das Preis- bzw. Rabattniveau unbedingt halten, um so zur 
Stabilisierung beizutragen."
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(346) Till meddelandet bifogas ett diagram med försäljningsvolymer och försäljningsmål för 
september, oktober och november 1998 för KME, Wieland, OTK, IMI och Mueller för 
Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna och Förenade kungariket.610

9.2.11. 1999

(347) OTK angav att fyra till fem möten anordnades om VVS-kopparrör på operativ nivå 
från början av 1999 till februari 2000.611 Vanligtvis deltog representanter från 
Wieland, KME, IMI, BCZ och OTK samt ibland också en representant från 
Buntmetall i dessa möten.612

(348) KME hade ”SANCO/WICU-statistik”, som även innefattade uppgifter från IMI och 
OTK om icke SANCO-rör, från den 15 mars 1999, 23 april 1999, 15 juni 1999, 
26 juni 1999, 16 juli 1999, 26 juli 1999, 19 november 1999, 17 januari 2000, 
9 maj 2000 och 14 juli 2000 för de dåvarande medlemsstaterna (ibland 
sammanslagna), Schweiz och ibland Ungern och Polen. Tabellerna innehåller 
prislinjer, rabatter, betalningsvillkor och ”befintligt mervärde” för varje producent.613

(349) I början av februari 1999 diskuterade Wednesbury med IMI Muellers avhopp från 
”Zürich-mötena”.614

(350) I ett meddelande från Wieland av den 8 februari 1999 med rubriken ”Förberedelse 
installationsrör Europa” beskrivs de frågor som skulle tas upp vid mötet 
den 10 februari 1999:

”Installationsrör EU (DE, ES, FR, UK, NL)…

Under våra interna samtal R/H och RH/An i mitten av december 1998 noterade vi att 
KME är otillfredsställt med den totala europeiska marknadsandelen och därför 
kommer det att göras ett försök att förändra KME:s ställning i detta avseende. Det 
kommer att framhållas att WW under hösten 1997 gjorde stora eftergifter vad gäller 
marknadsandelar på de fem huvudmarknaderna i EU och till följd av detta var tvingad 
att fylla sin kapacitet utanför EU (på de östeuropeiska marknaderna) till avsevärda 
kostnader. Följaktligen:

Marknadsandelarna måste, enligt vad som överenskommits, fastställas per land. […]

Marknadsandelarna är baserade på en beräknad årlig volym 1997 och 1998. På 
grundval av ett ”rimligt” pris kunde KME inte göra så stora framsteg som 
förväntades i till exempel Tyskland. Det står klart att den som har den största 
marknadsandelen i ett visst land inte bara alltid har de bästa möjligheterna, utan 
också, förtjänstmässigt, störst fördel i absoluta tal av de fördelaktiga rådande 
prisnivåerna (om vi noterar en förtjänstförbättring på endast 50 DEM per kg, som vi 
gjorde 1998 i förhållande till 1997, så har KME med sina befintliga kvantiteter 1998 
uppnått en intäktsökning på cirka 30 miljoner DEM, medan vi har uppnått något 
under 9 miljoner DEM. Därutöver skulle KME-koncernen ha uppnått förbättrad 
omsättning med okontrollerade marknader än vad företaget redan har med 
kontrollerade marknader).

  
610 Se s. 22181–22182.
611 Se s. 11765.
612 Se s. 11766.
613 Se s. 7030–7047.
614 Se s. 0036–0037 och 990.
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Den KME-modell för omfördelning enligt bilagan, som läckte ut i slutet av 1998, kan 
vi inte acceptera, särskilt inte eftersom det var vi som gjorde den största uppoffringen 
av alla 1997. Vi klarar inte lägre marknadsandelar.

Vårt förslag till deltagarna i framtida diskussioner efter Bolidens avhopp:

– De fem ”gamla” deltagarna skulle som tidigare vara KME-koncernen, IMI, 
Outokumpu, Müller Industries och WW. Det är en förutsättning för att kunna verka på 
de fem marknaderna att Outokumpu kommer tillbaka till förhandlingsbordet vid 
”affärsmöten”, särskilt sedan Müller Industries […] inte längre kommer att skicka 
någon representant, även om de i övrigt lovar att samarbeta som tidigare.

– När det gäller de ”nya” deltagarna, dvs. HME, BMA, Halcor och BCZ, slutade BCZ 
som alla vet efter WICU-tumultet i december 1998. HME och BMA signalerar att de 
fortfarande vill samarbeta, och vi har hört från utomstående att Halcor är villigt att 
göra samma sak. När det gäller de nya deltagarna är vårt förslag därför att vi skall 
fortsätta med de tre återstående deltagarna, eftersom BCZ 1998 bara svarade för 
7,5 % av de nio tidigare deltagarnas totala volym på cirka 225 000 ton på de 
fem viktigaste EU-marknaderna. Detta är definitivt bättre än att riskera allt som vi har 
uppnått hittills bara för WICU-konflikten mellan KME och BCZ, och BCZ påföljande 
avhopp. Detta bör stå klart för alla deltagare med tanke på de intjänade miljonerna, 
enligt vad som nämns ovan, särskilt för KME-koncernen, som var och är det företag 
som har mest att tjäna på arrangemanget i absoluta tal.

Prisrörelser/övervakning

STAND I T ; WW Interpretation D D E F GB NL

 Dtsch Sa.      DVGW

Goal: Proc. Pr. Basis hard PR

Length 5 m D[E]M % kg 200 200 200 200 200 200

Reached 15.1.99 209 164 160 177 193 204

- half-hard -25 -25

-3m La¨ -10

Status 15.1.99 209

√

164

[-]

160

[-]

177

[-]

158

[-]

179

[-]

... (UK) Den nya prislistan har utarbetats, men bara 2–3 veckor efter det att den 
infördes började man tappa kontrollen över rabatterna, vilket har fått till följd att det i 
dagsläget inte finns något kvar av ökningen av förädlingspriset.”615

(351) Wieland angav att ett ”elefantmöte” (EDWD-möte) hölls den 10 februari 1999 i 
Bryssel (på Conrad Hotel) efter ett EMCI-möte. Dagen efter, den 11 februari 1999, 
hölls ett ECI-möte. Enligt protokollet deltog representanter från Wieland, IMI, KME 

  
615 Se s. 10492–10495 samt information om DE, ES, FR och NL (10494, 10495), 22334-22337. Se även 

det odaterade preliminära meddelandet från Wieland på s. 22348–22349.
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och OTK616 samt eventuellt också Desnoyers617. OTK bekräftade att detta möte hölls 
på ledningsnivå och arrangerades av IMI.618

(352) Enligt reseräkningarna hölls ett möte på ledningsnivå om EDWD 
den 21-22 februari 1999 i Zürich-Regensdorf (på Mövenpick). Bland deltagarna fanns 
representanter från Wieland, IMI, HME619, Buntmetall, EM och KME620. Wieland och 
KME bekräftade att detta möte ägde rum.621

(353) Resultatet från mötet sammanfattas i ett internt meddelande från Wieland av 
den 23 februari 1999:622

”Prisläget på de fem marknaderna: I den bifogade rabattundersökningen har de 
målrabatter angetts som vi beslutade under vår diskussion på grundval av uppgifterna 
från våra interna och externa avdelningar och från handelspartner. ...

Tyskland: Vårt intäktsmål för 15 x 1 mm ligger kvar på 230 DEM per kg, vilket vi 
tyvärr ännu inte har uppnått. För RAL/DVGW-rör skulle detta innebära 
200 DEM per kg med en rabattskillnad på 3 %. Därför avser vi att hålla oss till den 
tidigare rabattmatrisen, dvs. för större kunder + inköpssammanslutningar 53 % rabatt 
på våra SANCO-rör, och vi antar att leverantörer av RAL/DVGW-rör måste fortsätta 
att ha en treprocentig ledning om de skall kunna sälja överhuvudtaget. Problemet 
under de senaste veckorna har dock varit rabattsituationen i fråga om 
EURO-SANCO-rör från såväl BCZ som TMX och LMI, som tyvärr har legat på eller 
nära RAL/DVGW-nivån. Detta ökar naturligtvis trycket på 
RAL/DVGW-leverantörerna så att vi under de närmaste veckorna hoppas att åter få se 
rabattskillnader från EURO-SANCO-producenterna på åtminstone en procent lägre 
än RAL/DVGW och två procent högre än KME:s och WW:s SANCO-rör… [när det 
gäller den nya prislista som KME planerar för mars] Gör KME detta kan tyvärr inte 
heller vi simma mot KME-strömmen, även om vi fortfarande avser och anser att det är 
korrekt att i vår SANCO-lista specificera olika priser för halvhårda och hårda rör i 
enlighet med de extra tillverkningskostnaderna. Vi måste dock följa 
marknadsledaren.623

(354) Den 11 mars 1999 hölls ett ”elefantmöte” (möte om EDWD) i Paris (i mötesrummet 
Edmonton på Hilton på Charles de Gaulle). Enligt kalendrar och reseräkningar fanns 
representanter från IMI, KME och Wieland bland deltagarna.624 OTK bekräftade att en 
av företagets anställda deltog i mötet625 och Wieland bekräftade att mötet ägde rum626.

  
616 Se protokoll från mötet med kopparindustrin som innehåller diskussioner om dricksvattendirektivet, 

s. 7729–7730, 7758 (kalender) och 22876. Med avseende på KME:s interna samordning se s. 6825.
617 Se s. 1377, 32108, 1824, 2222, 2223 och 2373. Se dessutom de preliminära brevet av 

den 3 februari 1999, s. 2081, 7110 (Reseräkning:: "Info": Boliden, Müller, Wieland), protokoll från 
ECI:s styrelsemöte, s. 7114–7115, och 22876.

618 Se s. 32716, 22876 och 22950–22951.
619 Boliden kunde inte bekräfta att HME hade deltagit, se s. 32523.
620 Se s. 31101–31102 (reseräkning), 31195 (reseräkning), 9384 (reseräkning) och 22869. 
621 Se s. 22869, 22397 och 22466–22468.
622 Se det fullständiga meddelandet på s. 22184–22190.
623 Se s. 22187–22189. 
624 Se s. 1377 samt s. 32108 (1.4.1999 “Protokoll från möte med IWCC:s ledningsgrupp – korrigerad 

version”), 6568 (reseräkning), 7757 (kalender) och 32716.
625 Se s. 32716.
626 Se s. 22876.
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(355) Wieland angav att ett möte på operativ nivå hölls den 16 mars 1999 i Rom (på 
Lord Byron) där (åtminstone) en representant från Wieland och en från KME 
deltog.627 Halcor bekräftade att en av företagets anställda deltog i detta möte.628

Halcors anteckningar visar att det förekommit intensiva diskussioner om priser, 
rabatter och volymer.629

(356) Resultatet från mötet sammanfattas i följande interna meddelande från Wieland av den 
18 mars 1999.630

”Statistik: Uppgifter från World Bureau of Statistics finns nu tillgängliga för januari 
och skulle nyligen rapporteras för februari. Enligt vad vi har fått veta från World 
Bureau of Statistics har följande rapporterat: KME, IMI, WW, Halcor, HME, BMA, 
Outokumpu och Mueller. BCZ bidrar inte längre till statistiken, utan har lämnat 
IWCC, ECPPC och alla andra branschorgan…

[…]

Nederländerna: Vi tog nyligen emot besök från Hamel/[anställd] och vi har redan 
talat om för honom att vi i framtiden också gentemot Hamel, dvs. gentemot 
metallhandlare, avser att tillämpa HME:s prislista med en maximal rabatt på 37 % för 
metallhandeln…

Spanien: Detta är för närvarande den enda av de fem stora marknaderna där det 
råder kaos i alla avseenden, eftersom Outokumpu inte alls agerar som 
marknadsledare, i alla fall inte vad vi kan förstå.

Övriga marknader: Före våra kommande samtal i april måste vi absolut närmare 
undersöka marknaderna i Österrike, Belgien och Grekland, och därför ber jag RH/An 
och RHV/Bo att i förväg utarbeta förslag om hur stabiliseringen eller förbättringen av 
marknadssituationen skall gå till på dessa tre marknader. Därefter kan vi tillsammans 
diskutera vilka åtgärder som vi för vår del kan bidra med."631

(357) En tabell är bifogad meddelandet med rabatterna för SANCO VVS-rör, importerade 
SANCO-rör och övriga VVS-rör (fördelade på såld kvantitet) för marknaderna 
Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Förenade kungariket. En annan 
tabell innehåller KME:s, Wielands, Outokumpus, IMI:s, Muellers, Buntmetalls, 
HME:s, BCZ:s och Halcors leveranser på de respektive marknaderna i januari och 
februari 1999.632

(358) Den 31 mars 1999 faxade KME sin prislista för SANCO-VVS-kopparrör till IMI. 
Handskrivna anteckningar verkar avse rabatter, sannolikt KME:s.633

(359) Enligt en KME-anställds reseräkning hölls ett EDWD-möte den 28 april 1999 i 
Bryssel (på Novotel Airport).634 Wieland betecknade mötet som ett ”möte med 

  
627 Se s. 31196 (reseräkning), 9384 (reseräkning) och 22869; se dessutom Tréfimétauxs reseräkning, 

s. 4877.
628 Se s. 23384, 23478-23489 (korrespondens med KME/EM), 23402-23406, 23421-23424 (anteckningar) 

och 25326.
629 Se s. 23402–23406 och 23421–23424 (anteckningar).
630 Se det fullständiga meddelandet på s. 22191–22198.
631 Se s. 22191–22195. 
632 Se s. 22197–22198.
633 Se s. 32148, 32149 (SANCO-prislista på nederländska och franska); se dessutom s. 4433–4438 

(Wielands prislista för Österrike).
634 Se s. 31197 (reseräkning).



SV 84 SV

försäljningsrepresentanter”, KME och Halcor bekräftade att de deltagit i 
mötet.635Även om Halcor inte har angett att man hade dragit sig tillbaka från mötena 
har kommissionen inga bevis för att Halcor deltog i fler EDWD-möten.

(360) I Wielands meddelande av den 29 april 1999 sammanfattas resultaten av mötet.636

Meddelandet innehåller en analys av den europeiska marknaden och de 
fem ”viktigaste marknaderna” (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och 
Förenade kungariket). När det gäller Tyskland anges följande i meddelandet:

”Rabatterna har tyvärr ökat också i Tyskland. I Tyskland har vi en fördel framför 
Förenade kungariket, och det är att den befintliga prislistan och prisindexet tillämpas 
av nästan alla aktörer, dvs. listan och indexet är erkänt av tyska köpare av 
installationsrör av koppar. Det enda som har betydelse här i Tyskland är därför 
rabattnivån. KME:s och WW:s maximala rabatt på 53 % för tyska SANCO-rör är dock 
inte längre hållbar, eftersom BCZ redan erbjuder rabatter på upp till 59,5 % för 
belgiska SANCO-rör och upp till 60 % för icke-SANCO-rör … Om dessa 
rabattskillnader inte kan minskas än en gång kommer vi att befinna oss under ständig 
prispress på den tyska marknaden, och på lång sikt kommer inte ens KME och WW att 
kunna stå emot.

KME:s och vår nya prislista för SANCO-rör är nu ute på marknaden och vi avser först 
och främst att försöka tillämpa rabatterna i den bifogade sammanfattningen.

Nederländerna: Här avser vi att absolut hålla oss till de rabatter vi senast fastställde 
den 30 mars 1999 …”637

(361) En tabell är bifogad meddelandet med rabatterna för SANCO-VVS-rör, importerade 
SANCO-rör och övriga VVS-rör (fördelade på såld kvantitet) för marknaderna 
Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Förenade kungariket. En annan 
tabell innehåller KME:s, Wielands, OTK:s, IMI:s, Muellers, Buntmetalls, HME:s, 
BCZ:s och Halcors leveranser på de respektive marknaderna i januari, februari och 
mars 1999.638

(362) Enligt OTK hölls ett möte på operativ nivå den 3 maj 1999 i Birmingham (på 
Novotel Airport Hotel).639 Sannolikt deltog representanter från ovanstående företag.640

(363) Efter ett ECI-möte kl. 14.00 den 9 maj 1999 hölls ett ”elefantmöte” (möte om EDWD) 
på Vilamoura Marine Hotel (i Taurus-rummet) i Vilamoura (Portugal).641 Enligt 
kalendrar och reseräkningar deltog Wieland, IMI, KME och OTK.642 Wieland 

  
635 Se s. 31197 (reseräkning), 22869, 22397, 22469, 23384, 23491 (mötesbekräftelse), 23407-23410, 

23425, 23426 (anteckningar) och 25327.
636 Se det fullständiga meddelandet på s. 22199–22206.
637 Se s. 22202–22204. Se även Halcors anteckningar om mötets innehåll, s. 23407–23410, 23425 och 

23426 (anteckningar).
638 Se s. 22205–22206. Rabattabellen uppdaterades med avseende på Förenade kungariket genom 

meddelandet av den 20 maj 1999 (se s. 10496–10497 och 22207–22208 i akten).
639 Se s. 11765.
640 Se skäl (347) och s. 11766.
641 Se s 1377, 32109, 1828, 1863-1866 (”Möte med höga chefer inom kopparindustrin i konferensrummet 

Taurus”) 28329 och 22876.
642 Se s. 1377, 32109, 1828, 1863-1866 (”Möte med höga chefer inom kopparindustrin i konferensrummet 

Taurus”) 28329, 6569 (reseräkning), 7756 (kalender) och 9268 (reseräkning).
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bekräftade att det deltog i mötet. OTK har inte noterat om det hölls ett möte på 
ledningsnivå.643

(364) Enligt en Wieland-anställds sammanträffade ett antal Wielands-representanter med 
KME den 16 juni 1999 på Frankfurts flygplats (i rum 18 i flygplatsens 
konferenscentrum).644

(365) Den 17 juni 1999 hölls ett ”elefantmöte” (möte om EDWD) i Andromeda-rummet på 
Sheraton Airport Hotel i Bryssel. Enligt kalendrar och reseräkningar deltog 
representanter från IMI, Wieland och KME.645 Wieland bekräftade detta möte och 
OTK angav att företaget hade deltagit.646

(366) KME hade följande tabeller "Försäljningskurva 1998" – "VVS-kopparrör (totalt)", 
"Standard VVS-rör" och "Belagda VVS-rör" av den 18 juni 1999 och motsvarande 
grafiska figurer "Branschresultat 1998 fördelat på konkurrenter" – "VVS-kopparrör 
(totalt)", "Standard" och "Belagda"647. Tabellerna innehåller uppgifter om 
försäljningsvolym och mervärde uttryckt i ”euro % kg” för KME:s, OTK:s, Wielands, 
IMI:s, Muellers, BCZ:s, HME:s, Halcors, MKM:s, Lacambras, Feinrohrens, Silmets, 
Foams, Czepels och Hutmens med fleras olika VVS-rör på följande marknader: 
Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, 
Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Skandinavien, Spanien, Schweiz och 
Förenade kungariket. Dessutom finns det en kostnadsberäkning uttryckt i ”euro % kg” 
och av det ”totala resultatet i miljoner euro” för vart och ett av de nämnda företagen.648

Branschresultatet för VVS-kopparrör är sammanställt i de grafiska figurerna.649

Tabellerna är mycket detaljerade och innehåller uppgifter som inte är offentligt 
tillgängliga. Enligt tabellerna sålde till exempel OTK 7 670 t standard och belagda 
VVS-rör 1998 i Tyskland med ett mervärde på 86 ”euro % kg”, 1 400 t i Italien med 
ett mervärde på 60 ”euro % kg”, 3 900 t i Frankrike med ett mervärde på 
95 ”euro % kg”, 8 460 t i Förenade kungariket med ett mervärde på 119 ”euro % kg”, 
ingenting i Irland och 16 580 t i Spanien med ett mervärde på 72 "euro % kg".650

(367) Enligt reseräkningar hölls ett möte om EDWD den 21 juni 1999 i Zürich (på 
Mövenpick/Zürich Airport Forum). Bland deltagarna fanns representanter från 
Wieland, IMI, BMA, EM och KME.651 KME bekräftade detta möte.652

(368) I ett internt meddelande från Wieland diskuteras prissättningen och rabattsituationen i 
Tyskland och dess betydelse för priserna på SANCO-rör:653

”Med antagandet om att åtminstone KME och vi för närvarande har en rimlig 
orderstock på SANCO-rör som ger en förädlingsvinst på i genomsnitt 190–200 DEM 
per kg, vilket skulle räcka för att hålla oss sysselsatta i 4–6 veckor innan vi på nytt får 

  
643 Se s. 22876 och 32717.
644 Se s. 7755 (kalender).
645 Se s. 1377, 32110, 1829, IMI:s flygförteckning 1996, reseräkning, s. 6570, 7755 (kalender) och 22876.
646 Se s. 22876 och 32717.
647 Se s. 7374–7385.
648 Se s. 7374–7382.
649 Se s. 7383–7385.
650 För övriga länder och konkurrenter se s. 7374–7376.
651 Se s. 22398, 31104, 31105 och 31106 (reseräkning). Även om KME kallade mötet ”Lizenzpartner-

Meeting” i dokumentet på s. 31105 i akten, visar deltagarlistan att det rörde sig om ett möte om EU:s 
dricksvattendirektiv (se även KME:s dokument på s. 31106 i akten, där dricksvattendirektivet nämns). 

652 Se s. 22398 och 22470–22472.
653 Se s. 10490–10491.
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pressen på oss att skaffa nya order. Å andra sidan bör vi tänka på att konkurrenter 
som Halcor, Outokumpu och framförallt BCZ under tiden har ökat rabatterna för sina 
DVGW-rör till 60–61 %. Den 21 maj skall vi diskutera om det inte är klokt att 
omedelbart efter pingst sänka prisindex från nuvarande 32 till 29 med strikt 
tillämpning av den nya prislistan…

Om utländska konkurrenter trots detta bokar order med dessa, för dem, mycket låga 
förädlingsintäktskategorier, kommer förädlingsintäkterna från tyska SANCO-rör 
också att riskeras och – som vi vet från 1997 – står miljoner på spel när det gäller 
tyska SANCO-producenter."654

(369) Enligt Wieland träffades försäljningsrepresentanterna den 25 juni 1999 i World Trade 
Centre Schiphol i Amsterdam. Bland deltagarna fanns representanter från Wieland655, 
KME och OTK656.

(370) I Wielands meddelande av den 28 juni 1999 sammanfattas resultatet från ett av de sista 
mötena.657 Meddelandet gäller diskussioner om rabatter och priser i de fem
medlemsstaterna (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Förenade 
kungariket). En tabell med rabattsystemen i de fem medlemsstaterna Frankrike, 
Tyskland, Nederländerna, Spanien och Förenade kungariket är bifogad 
meddelandet.658

(371) Wieland angav att ett möte med försäljningsrepresentanterna hölls den 22 juli 1999 i 
World Trade Centre Schiphol i Amsterdam.659 KME bekräftade detta möte.660

(372) I följande Wieland-meddelande av den 23 juli 1999 sammanfattas diskussionerna:661

”Statistik: … Enligt vad som visas i den bifogade tabellen kan vi på grund av brist på 
enskild statistik för närvarande bara bedöma de tre konkurrenterna Halcor, HME och 
Müller Industries som en helhet genom att dra ifrån KME:s, WW:s, Outokumpus, 
IMI:s, BMA:s och BCZ:s enskilda uppgifter från de totala uppgifterna.

Spanien: Outokumpu verkar nu att ta sin roll som marknadsledare på allt större 
allvar. Därför avser vi att upprätthålla våra rabattnivåer, dvs. 46 % för den första 
försäljningsnivån och 44 % för den andra försäljningsnivån, eftersom det är möjligt 
att göra affärer på dessa nivåer. När det gäller nya order tillämpar vi strikt den nya 
prislistan som utarbetats av Outokumpu i Spanien…”662

(373) En tabell är bifogad meddelandet med rabatterna för SANCO-VVS-rör, importerade 
SANCO-rör och övriga VVS-rör (fördelade på såld kvantitet) för marknaderna 
Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Förenade kungariket. I en andra 
tabell finns KME:s, Wielands, OTK:s, IMI:s, Muellers, Buntmetalls, HME:s, BCZ:s 

  
654 Se s. 10490–10491. 
655 Se s. 9361 (reseräkning) och 22869. Enligt Wieland avsåg detta möte försäljningsrepresentanter.
656 Se s. 22398, 22473, 32717 och även 11766.
657 Se det fullständiga meddelandet på s. 10480–10485 och 22209–22214.
658 Se s. 22213.
659 Se s. 9361 (reseräkning) och 22869.
660 Se s. 22398 och 22474.
661 Se s. 22215–22221.
662 Se s. 22215 och 22217.
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och Halcors leveranser på de respektive marknaderna i mars, april, maj och 
juni 1999.663

(374) Den 3 augusti hölls ett ”elefantmöte” (möte om EDWD) i Paris (i Stockholm-rummet 
på Hilton Airport). Enligt kalendrar och reseräkningar deltog representanter från IMI, 
KME och Wieland.664 OTK bekräftade att en av företagets anställda deltog i mötet.665

Wieland angav att ett möte på ledningsnivå hölls i Paris (på Hilton) 
den 30 augusti 1999.666

(375) I följande Wieland-meddelande av den 18 augusti 1999 sammanfattas resultatet från 
mötet:

”Förenade kungariket: … Framförallt förlorade Outokumpu kvantiteter under de 
första månaderna, vilket företaget försökte kompensera i juni. Ett avsevärt pristryck 
skapades genom liknande åtgärder från KME:s sida, vilket ledde till att de nuvarande 
priserna har sjunkit väsentligt (-25 %). Vi skall i alla händelser behålla vår interna 
plan med prishöjningar i flera steg…

Spanien: … För första gången är marknaden mer ordnad än den var under de 
första månaderna. Förmodligen tillämpas de nya prislistorna…

Nederländerna: Årsförbrukningen ligger på cirka 11 000 ton. KME har utan tvivel 
förlorat marknadsandelar. IMI:s överreaktion har lett till ett prisras. Jag räknar dock 
med att detta skall ha rättats till senast i mitten av september.”667

(376) I augusti 1999 lämnade Halcor in sina sista månadsuppgifter för juli 1999 till 
WBMS.668

(377) Enligt Wieland hölls ett möte med försäljningsrepresentanterna (möte om EDWD) 
den 7 september 1999 i Düsseldorf (på Arabella).669 KME bekräftade att ett möte med 
Wieland hölls den 8 september 1999. Enligt den Wieland-anställdes reseräkning kunde 
mötet också ha ägt rum den 7 september.670 OTK deltog också.671

(378) I följande Wieland-meddelande av den 8 september 1999 sammanfattas 
mötesresultatet:672

”Tyskland: Tyvärr har rabatterna ökat ytterligare en gång under de senaste veckorna, 
fast det inte var mycket, varför vi gick med på att utöka rabatten med en procent på 
alla nivåer. De nya rabatterna anges i den bifogade tabellen. Nu måste vi dock strikt 
tillämpa dessa för att motverka ytterligare urholkning av rabattsystemet. Genom 
prisindex avser vi att under de närmaste 4–6 veckorna föra tillbaka 
förädlingsintäkterna för referensdimensionen 15 x 1 mm till 200 DEM per kg (som 
vanligt beräknat utan någon minustolerans) för SANCO-rör som tillverkats av oss.

  
663 Se s. 22219–22220. Vissa av Bolidens uppgifter är bara uppskattningar. För Halcor finns bara uppgifter 

för mars.
664 Se s. 1377, 32110, 1830, 6571 (reseräkning) och 7754 (kalender).
665 Se s. 32717.
666 Se s. 22876. Enligt Wieland hölls detta möte på ledningsnivå.
667 Se s. 9723–9725 och 22960-22962. 
668 Se punkt 3.67 i Halcors svar av den 7 november 2003.
669 Se s. 9361 (reseräkning) och 22869.
670 Se s. 22398 och 22475.
671 Se s. 32717.
672 Se det fullständiga meddelandet på s. 22222–22228.
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Frankrike: … Pris- och rabattläget i Frankrike är ganska stabilt och 
förädlingsintäkterna är för närvarande mer eller mindre jämförbara med dem i 
Tyskland…

Förenade kungariket: … När det gäller nya kontrakt i Förenade kungariket skall vi 
tillämpa de rabatter som anges i tabellen, dvs. två procent högre än rabatterna av 
den 22 juli 1999.

Nederländerna: … Här har vi ett annat typiskt exempel på prisminskningar som, på 
sin höjd, bara ger tillfälliga fördelar för dem som inför minskningarna.”673

(379) En tabell med rabattsystemen i de fem medlemsstaterna Frankrike, Tyskland, 
Nederländerna, Spanien och Förenade kungariket är bifogad meddelandet.674

(380) Ett möte på ledningsnivå kan ha anordnats vid mötet med ECI:s och ECMI:s 
ledningsgrupp den 9 september 1999 på Sheraton Airport Hotel i Bryssel. 
Representanter från IMI och OTK kan ha deltagit i mötet.675

(381) Den 28 september 1999 hölls ett ”elefantmöte” (möte om EDWD ) i London. Enligt 
kalendrar och reseräkningar deltog representanter från IMI, Wieland och KME.676

Wieland och OTK bekräftade att det hölls ett möte på ledningsnivå och OTK angav att 
mötet hölls i IMI:s lokaler.677

(382) Den 8 oktober 1999 hölls ett möte på operativ nivå i Amsterdam (på Schiphol Hilton). 
Bland deltagarna fanns representanter från Wieland678, OTK679 och KME680. BCZ 
bekräftade att två av företagets anställda deltog.681

(383) Wieland angav att ett möte på ledningsnivå ägde rum den 17 oktober 1999 på IMI i 
London. Det verkar som om OTK deltog,682 även om företaget inte har noterat detta 
möte683.

(384) Wielands reseräkningar visar att ett möte om EDWD hölls på operativ nivå 
den 25 november 1999 i Zürich (i Airport Forum). Wieland, KME, OTK och BCZ 
bekräftade att de deltog.684

  
673 Se s. 22222–22226. 
674 Se s. 22228. I ett internt meddelande anges att Wieland mer eller mindre känner till var den kritiska 

punkten ligger för konkurrenterna inom branschen för VVS-kopparrör, se s. 10603.
675 Se s. 32738 och 32717. Se även diskussionen i Wielands brev till Outokumpu och KME av 

den 26 augusti 1999 (s. 11279 i akten) om ECI: ”Det är helt riktigt det måste skapas en ny struktur inom 
den europeiska kopparrörsindustrin. Men jag anser att detta skall diskuteras i en grupp där de viktigaste 
producenterna och tillverkarna deltar.

676 Se s. 1377, 32111, 6572 (kostnader för resa till Birmingham) och 7753 (kalender).
677 Se s. 32717 och 22876.
678 Se s. 9354 (reseräkning) och 22869.
679 Se s. 32718.
680 Se s. 22398 och 22476.
681 Se s. 32409.
682 Se s. 22876.
683 Se s. 32718.
684 Se s. 31103 (reseräkning), 9336 (reseräkning), 22869, 22398, 22477, 32718 och 32409.
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(385) Enligt kalendrar och reseräkningar hölls ett ”elefantmöte” (möte om EDWD) 
den 29 november 1999 i Bryssel (på Sheraton Airport Hotel). Bland deltagarna fanns 
representanter från IMI, Wieland, KME685 och OTK686.

9.2.12. 2000

(386) I januari eller februari 2000 bekräftade IMI till Wednesbury i telefon att ”de som 
deltagit i Zürich-mötena hade upprätthållit kontakten".687

(387) Enligt Wieland, vilket också bekräftas av KME, hölls ett EDWD-möte på operativ 
nivå den 27 januari 2000 i Zürich (i Airport Forum). Bland deltagarna fanns 
representanter från Wieland, Buntmetall, EM, KME och IMI.688 I anslutning till 
EDWD-mötet anordnade KME:s, EM:s och IMI:s representanter en middag kvällen 
före på Mövenpick-Airport Hotel.689 BCZ har bekräftat sitt deltagande.690

(388) Den 3 februari 2000 undersökte IMI marginalerna på de tyska och brittiska 
marknaderna för VVS-kopparrör. Undersökningen omfattade bland annat följande:

"Statistiska uppgifter visar att den totala efterfrågan för VVS-kopparrör ökar i och 
med de nya marknaderna i det forna Östeuropa. Dessutom finns det 
marknadsuppgifter som visar att tillverkarna av industrirör är fullt sysselsatta och de 
flesta fabriker utnyttjar hela sin kapacitet. Under dessa omständigheter är det svårt att 
förstå KME:s tvekan att tillämpa principerna om tillgång och efterfrågan på 
prissättningen.”691

(389) Enligt ett internmeddelande från Wieland möttes ”arbetsgruppen för EDWD” 
den 28 mars 2000 i Bryssel (på Sheraton Airport). Detta möte anordnades av Wieland. 
Bland deltagarna fanns åtminstone två av Wielands, två av OTK:s, en av 
Buntmetalls692och en av KME:s anställda693 . En IMI-anställds kalender pekar på att 
han deltog.694 BCZ har bekräftat sitt deltagande.695

(390) OTK påpekade att ett möte hölls i Zürich i mars eller april 2000. Bland deltagarna 
fanns representanter från KME, BCZ, IMI, Wieland,696 och OTK697.

(391) Den 2 maj 2000 (kl. 11.30) mötes KME och698 OTK699.

  
685 Se s. 1377, 32112, 6573 (reseräkning), 7752 (kalender) och 22876. Se dessutom Wielands meddelande 

av den 30 november 1999, s. 22338–22339.
686 Se s. 32718.
687 Se s. 0037.
688 Se s. 31099, 31100 (reseräkning), 9336 (reseräkning), 22869, 22398, 22478 och 22479. 
689 Se s. 31100 (reseräkning). Se även IMI:s interna meddelande avseende införandet av en ny prislista och 

rabattminskningar, s. 32133.
690 Se s. 32409 och 32433 (reseräkning).
691 Se s. 32146.
692 Se s. 7727 (Wielands internmeddelande), 22869, 22340 och 22341. Enligt Wieland avsåg detta möte de 

deltagande företagens försäljningsrepresentanter.
693 Se s. 11231, 22398 och 22480.
694 Se s. 4351.
695 Se s. 32409.
696 Anteckningar och tabeller som hittats på Outokumpu (se s. 11593–11598) visar att företaget var 

inblandat i samverkan med konkurrenterna. Flera tabeller visar ”mål” och ”utfall” när det gäller 
volymer och marknadsandelar för konkurrenterna i fem viktiga länder. När det gäller KME visar till 
exempel odaterade anteckningar att ”1997 års uppgifter och marknadsandelar skall vara de samma 
enligt överenskommelse”. En IMI-anställds kalender visar att ett ECPPC-möte planerades till 
den 21-23 mars 2000.

697 Se s. 11766 och 32718.
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(392) Den 14–17 maj 2000 anordnades ett gemensamt IWCC-möte i Toronto. Tillsammans 
med ett antal andra personer deltog representanter från KME, Wieland, OTK, Halcor 
och BCZ i ECI:s styrelsemöte.700 Som en förberedelse inför IWCC-mötet skrev 
Wieland i ett internt meddelande att ”Vinstsituationen är fortfarande 
otillfredsställande. I samband med att det gemensamma IWCC-mötet hålls i Toronto i 
mitten av maj skulle jag vilja att ni uppdaterar er vad gäller den europeiska 
marknaden."701 Man måste dra slutsatsen att det vid IWCC-mötet förekom 
diskussioner mellan konkurrenterna i syfte att höja priserna.

(393) Den 15 maj 2000 hölls ett möte om EDWD på operativ nivå på Schiphols flygplats i 
Amsterdam (i Skyport Corporate Meeting Center). Bland deltagarna fanns 
representanter från Wieland, KME och Buntmetall.702 KME och OTK bekräftade att 
de deltog.703 En IMI-anställds kalender visar att han deltog.704

(394) I ett internt meddelande VVS-kopparrör Europa, Marknadsutvecklingen på 
marknaderna D, GB, F, E och NL” ("Kupfer-Installationsrohre Europa -
Marktentwicklung auf den Märkten D, GB, F, E und NL") från Wieland av 
den 18 maj 2000 sammanfattas innehåll och följder av mötet den 15 maj 2000:705

”Vår fortsatta målsättning är att öka vår intäktsnivå på dessa marknader till målnivån 
200 DEM per kg. Detta mål har större prioritet än att vi skall få större 
marknadsandel…

Tyskland: …I slutet av april publicerade vi den nya prislistan för SANCO- och 
WICU-rör, men samtidigt noterade vi att våra konkurrenter hade ökat sina 
rabatter… Enligt våra beräkningar är rabattsituationen för närvarande följande: 
SANCO inhemskt – maximalt 58,5 %, SANCO export 61,7 %, RAL706 (DVGW) 
62-63 % ... Under de närmaste veckorna skall vi dessutom försöka att hantera 
prisindex på ett sådant sätt att vi gradvis kommer närmare målet för 
förädlingsintäkterna på 200 DEM per kg.

Förenade kungariket: … På den befintliga listan nr 11 beviljas enligt tillgänglig 
information rabatter på upp till 50 % på importerade rör. Internt kom vi överens om 
en maximal rabatt på 40,5 %. Därför är det en avsevärd avvikelse här…”707

     
698 Flera daterade och odaterade handskrivna anteckningar hittades på Outokumpu (se s. 11239–11259 i 

akten). I vissa fall innehåller de anmärkningar som avser det ifrågasatta agerandet, till exempel ”E” 
möte, ”sanitetsrörsmål 2 DEM/kg för nivå 1.-SANCO 15 mm” och ”ny lista/panik” (se s 11253 samt 
11257 i akten).

699 Se s. 6633. Se även s. 11077–11085 i akten, som innehåller odaterade handskrivna anteckningar om 
diskussioner om olika känsliga frågor och som verkar härröra från tiden efter 1999.

700 Se s. 6638 och 32558. Protokoll s. 31017 och 7749 (kalender). Boliden bekräftade att företaget deltog i 
IWCC-mötet, men angav att dess anställda inte deltog i något annat möte, s. 32414.

701 Se s. 7885. "Die Erlössituation ist weiterhin unbefriedigend. Im Zusammenhang mit dem 
IWCC-Joint-Meeting in Toronto Mitte Mai bitte ich Sie um eine Aktualisierung der europäischen 
Lage."

702 Se s. 31199 (reseräkning), 9500 (reseräkning), 11766 och 22869.
703 Se s. 22399, 22481 och 32718. Outokumpu förklarade vidare att även frågor om EU:s 

dricksvattendirektiv kan ha diskuterats under mötet. Enligt Outokumpu kan det även ha förekommit 
diskussioner om dricksvattendirektivet på andra möten.

704 Se s. 4350.
705 Se s. 22229.
706 Se fotnot 770.
707 Se s. 22229–22230. 
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(395) Diagram med försäljningsvolymer och försäljningsmål 1999 och 2000 för KME, 
Wieland, OTK, IMI och BCZ har bifogats meddelandet.708

(396) BCZ angav att det hölls ett möte om EDWD den 26 maj 2000 i Amsterdam.709

(397) En IMI-anställds kalender innehåller en notering om ”elefanter” den 21 juni 2000.710

(398) I ett internt meddelande från Wieland av den 3 juli 2000 redovisades 1997 års 
marknadsandelar för KME, IMI, OTK och Wieland i Frankrike, Tyskland, 
Nederländerna, Spanien och Förenade kungariket.711 På en separat rad i tabellen 
jämförs uppgifterna om den totala efterfrågan 1997 med de uppgifterna från IWCC. 
Under ”ytterligare åtgärder” anger Wieland ”kvantitets- och prismål på de 
fem viktigaste marknaderna med utgångspunkt från läget 1997", ”övervakning av 
konkurrenternas beteende, särskild de utomstående konkurrenterna, och beslut om 
åtgärder”, ”kontroll och fastställande av nya åtgärder mot bakgrund av en snabbare 
prisanpassning uppåt”, ”utarbetande av en europeisk prislista” och ”prismål från 
januari 2001: 100 euro”.712 Enligt Wieland var detta ett internt dokument som låg till 
grund för strategisk planering och sammanfattar inga överenskommelser. Man har inte 
kunnat minnas om dokumentet låg till grund för ett möte.713

(399) Den 19 juli 2000 hölls ett möte om EDWD i Zürich (i rum 202 ”Eduard Amstutz” i 
Airport Forum). Enligt protokollet deltog representanter från OTK, IMI, BCZ, 
Buntmetall, KME, Wieland, EM och KME.714 Wieland och KME bekräftade mötet715

och OTK angav att ett möte hade ägt rum den 17 juli716. Den 21 juli 2000 skickade 
KME runt ett fax till OTK, IMI, Wieland och BCZ om ”EU:s dricksvattendirektiv”.717

(400) (Åtminstone) under perioden den 2 augusti 2000 till den 9 januari 2001 lämnade TMX 
uppgifter till HME, OTK, BCZ, Wieland, Desnoyers, Wednesbury, Buntmetall och 
IMI om sina prishöjningar på den franska marknaden.718

(401) Det verkar som om uppgifter om den tyska försäljningsvolymen utbyttes kring 
den 17 augusti 2000 mellan KME, Wieland (och Buntmetall) och (eventuellt) IMI om 
WICU-, CUBO-, Eurosan-, TALOS-, Hettcu- och Kuterlex-rör genom en tabell. 
Tabellens ursprung och eventuella mottagare är dock inte kända.719

(402) Enligt en bekräftelse som BCZ spred den 8 augusti 2000 hölls ett EDWD-möte 
den 31 augusti 2000 på Zürichs flygplats (i rum 202 ”Eduard Amstutz” i Unique 

  
708 Se s. 22235.
709 Se s. 32409.
710 Se s. 4349.
711 Se s. 7879–7881 och 22342-22348.
712 Se s. 7880–7881. "Mengen- und Preisziele in den 5 Hauptmärkten auf der Basis der Situation 1997", 

"Beobachtung Wettbewerbsverhalten, insbesondere jenes von Outsidern, und Festlegung der 
Vorgehensweise", "Überprüfung und Neufestlegungen von Aktionierung auf dem Hintergrund schneller 
Preisanpassungen nach oben", "Entwicklung einer europäischen Preisliste", and "Preisziel ab 
Januar 2001: 100 Euro". När det gäller prisökningar se även IMI:s internmeddelande, s. 32136 och 
32138.

713 Se s. 25388.
714 Se s. 2184, 7720–7722 (Wielands protokoll från mötet) och 7706–7707 (reseräkning), 7746 (kalender), 

inbjudan 7723, 7724, 7726, återbud 7725 och 9305 (reseräkning). Se även s. 6666 (reseräkning), 31098 
(reseräkning) och 11264–11266 (protokoll).

715 Se s. 22876, 22077–22080, 22399 och 22482–22485.
716 Se s. 11766 och 32719.
717 Se s. 2200.
718 Se s. 5532–5788.
719 Se s. 31070.
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Conference Center). Dagen före anordnades en middag av KME på Dolder Grand 
Hotel i Zürich.720 KME721, IMI, Wieland, Buntmetall, IMI, BCZ och OTK deltog722. 
Wieland bekräftade att mötet avsåg försäljningsrepresentanter,723 KME medgav att 
mötet ägde rum724 och OTK angav att det rörde sig om ett gemensamt möte med höga 
chefer och operativa chefer725. Enligt OTK ledde mötet till ett beslut om ”att 
omorganisera handelssamarbetet och att inrätta ledningsgruppen och 
arbetsgruppen”.726

(403) Wieland hade en tabell av den 31 augusti 2000 med rabattsystemen i Frankrike, 
Tyskland, Nederländerna, Spanien och Förenade kungariket för SANCO, 
SANCO-import, import, OTK-rör, brittiska rör och brittiska importerade rör727 med 
följande kommentarer:

”Tyskland: Giltig från och med den 4.9.2000. Spanien: Från och med den 5.9.2000 
nya prislistor, acceptera inga nya överenskommelser. Frankrike: Rabatterna iakttas. 
För att uppnå målet anpassas index. Ny prislista håller på att utarbetas… 
Förenade kungariket: Med lista nr 5 uppnåddes inte målet eftersom rabatterna åter 
översteg 104 L/100m. Från den 31.8.2000 ny lista nr 6, rabatter se till vänster. 
Tillämplig till den 18.9.2000. Från den 29.9.2000 ny lista nr 7; RW överenskommelser 
max. 10 dagar; rabatter med upp till e. 00 oförändrade.”728

(404) Den 4 september 2000 rapporterade TMX till KME om diskussioner med Mueller om 
att införa halvhårda rör på den franska marknaden.729

(405) Enligt Wieland hölls ett möte på operativ nivå den 29 september 2000 på Zürich 
flygplats (i Unique Conference Center). OTK, Wieland, IMI, EM och KME deltog i 
mötet730. KME, IMI och EM möttes kvällen före på Mövenpick Hotel för att förbereda 
mötet.731 KME och BCZ bekräftade att de deltog i mötet.732 OTK skickade 
protokollet.733

(406) Informationsutbytet avseende uppgifter om försäljningsvolym för de fem 
medlemsstaterna Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Förenade 
kungariket visas genom en intern tabell som sammanfattar KME:s försäljningsvolym, 
där OTK:s telefonnummer fanns noterat med anvisningar om att bara lämna uppgifter 
om den totala volymen (och inte den interna fördelningen på dotterbolag).734 KME 

  
720 Se s. 2097, 32442, 32443 (inbjudan, kalender) och 32434 (reseräkning).
721 Enligt en anställds kalender deltog IMI, se s. 32742.
722 Se s. 2095–2097 (inbjudan och dagordning som skickats av Boliden), 3356 (protokoll från mötet), 

7717, 7718 (inbjudan och dagordning), 9478, 9533 (reseräkning), 11766 och 11767. När det gäller 
den 31 augusti 2000 anges i brevet att ”Avsikten är att ansluta sig till expertrundan nästa morgon från 
kl. 8.00 till 10.00/11.00.” Se även s. 32409.

723 Se s. 22869.
724 Se s. 22400 och 22486–22489.
725 Se s. 11766 och 32719.
726 Se s. 32719.
727 Se s. 9173.
728 Se s. 9173. 
729 Se s. 30884.
730 Se s. 3360 (mötesprotokoll av den 16 oktober 2000 som hänvisar till mötet), 31095, 31096, 6938, 9478 

(reseräkning) och 22869. Enligt Wieland avsåg detta möte de deltagande företagens 
försäljningsrepresentanter.

731 Se s. 31095.
732 Se s. 22400, 22490–22496 och 32409.
733 Se s. 2197 och 3355–3358.
734 Se s. 31088. 
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hade en tabell med ”verkliga” marknadsandelar 1997–2000 och ”mål” för 
marknadsandelarna 1997–2000. En separat tabell har rubriken ”De fems leveranser på 
fem marknader”.735

(407) I följande interna meddelande av den 9 oktober 2000 sammanfattade en Wieland-
anställd "mötet av den 2 oktober 2000":736

”Tyskland: …Enbart genom indexering kan de uppsatta prismålen (för SANCO 
Tyskland 200 DEM per kg) förmodligen inte uppnås. En ny prislista kommer därför ut 
i slutet av året.

Det nuvarande rabattsystemet kommer att förändras avsevärt genom denna prislista. 
De maximala rabatterna kommer då att ligga på cirka 30 %.

Den nuvarande rabattnivån (på cirka 60 %) är en nackdel för SANCO i förhållande 
till EURO-SANCO och RAL/DVGW eftersom den leder till en prisskillnad som 
marknaden i allt mindre utsträckning är beredd att betala för SANCO-märket.

Denna prislista måste utarbetas senast i slutet av oktober...

Spanien: Den 5 september 2000 införde Outokumpu en ny prislista på den spanska 
marknaden. Vi har följt upp den nya prislistan och det ändrade rabattsystemet. Vad vi 
kan förstå har våra konkurrenter gjort samma sak. Beroende på försäljningsled ligger 
rabatterna nu mellan 46 och 52 %... Bonusar beviljas inte längre…

Förenade kungariket: I Förenade kungariket infördes lista nr 7 på marknaden i slutet 
av september. Lista nr 8 kommer förmodligen att publiceras i oktober. Enligt 
tillgänglig information har alla konkurrenter, utom Mueller, följt denna utveckling. 
Mueller verkar ta mer tid på sig.”737

(408) En detaljerad förteckning över försäljningsvolym med ”verklig volym” och 
”målvolym” för åren 1997, 1998, 1999 och 2000 (första kvartalet, för  
fem medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och 
Förenade kungariket) bifogades meddelandet.738

(409) Ett möte om EDWD (på operativ nivå) hölls den 16 oktober 2000 på Zürich flygplats 
(i Unique Conference Center). Protokollet distribuerades av KME till Wieland, EM, 
OTK, BCZ och IMI.739 OTK, Wieland, KME och BCZ bekräftade detta möte.740

(410) Den 17 oktober 2000 deltog en av Wielands representanter i ett möte om 
”vattendirektivet” i London.741 Kalendrar från KME och IMI visar att anställda på 
båda företagen deltog i mötet.742 Det verkar också som OTK deltog.743

(411) Den 19 oktober 2000 skickade KME ett brev till IMI om ett klagomål avseende DIN 
50930-6 från European Financial Management Association (EFMA) till den tyska 
standardiseringskommittén. DIN 50930-6 är den norm som definierar 

  
735 Se s. 6856–6858 och 31090.
736 Se s. 22236–22252 (däribland bifogade tabeller) i akten.
737 Se s. 22237-22238.
738 Se diagrammen på s. 22243–22252.
739 Se s. 3359–3367 (fax, protokoll och bilagor), 31163–31165, 9478 (reseräkning), 11767 och 22869. 

Enligt Wieland avsåg detta möte de deltagande företagens försäljningsrepresentanter.
740 Se s. 11767, 22869, 22401, 22497–22508 (inbjudan, protokoll, ytterligare information och reseräkning) 

och 32409.
741 Se s. 7692–7694 (reseräkning) och 7744 (kalender).
742 Se s. 6705. Enligt kalendern hölls mötet på 56 Prince’s Court i London, se s. 32742.
743 Se s. 7744 (kalender).
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användningsområdet för kopparrör när det gäller dricksvatten. KME noterar att 
EFMA:s klagomål, i vilket IMI var inblandat, ”i hög grad är kontroversiellt vad gäller 
de tyska koppartillverkarnas intressen.” ”I och med detta anser jag att den 
överenskommelse som alltid respekterats men aldrig satts på pränt om att låta den 
lokale marknadsledaren bestämma strategi på sin hemmamarknad, inte längre existerar 
…”744

(412) I ett internt meddelande från Wieland av den 20 oktober 2000 sammanfattas resultaten 
från ett av mötena (förmodligen mötet den 16 oktober).745

”Spanien: Under de senaste veckorna har vi kommit mycket närmare våra prismål i 
Spanien. Den maximala rabatten ligger på 52 %. Antagandet om att vi skall uppnå 
referensbeloppet på 100 euro gäller fortfarande. Naturligtvis är det ännu inte klart 
vad marknadsledaren avser att göra med hänsyn till introduktionen på marknaden av 
halvhårda produkter…

Frankrike: AFNOR sysslar för närvarande med den halvhårda rörtypen. Samtal 
planeras med de franska producenterna, och även med Müller, som vad vi vet under 
inga omständigheter kan eller vill sälja halvhårda rör. Referenspriset ligger för 
närvarande på cirka 90 euro (maximal rabatt 66 %) så chanserna att uppnå 100 euro 
till årets slut är även här goda. Samtidigt måste vi försöka – och här måste vi följa 
marknadsledaren – att harmonisera dimensionerna (14x1/16x1).

Förenade kungariket: Målet på 100 euro har redan uppnåtts.

Tyskland: Referenspriset för icke-SANCO-rör är 153 DEM och för SANCO-rör har 
man redan uppnått 200 DEM. Vi skall försöka att höja prisnivån med ytterligare 
50,-DEM per 100 kg via prisindex och en ny prislista. I detta sammanhang måste 
rabattsystemen omarbetas (minskas). Rabattnivåerna för återförsäljare måste också 
ses över. Skillnaden mellan SANCO och EURO-SANCO bör vara 2 %.

Nederländerna: Vårt antagande om att HME förmodligen kommer att införa en ny 
prislista i början av december gäller fortfarande. Om detta visar sig stämma skall den 
gälla för leveranser från och med den 1 januari 2001. Det nuvarande referenspriset är 
80 euro.

Övriga marknader (Irland, Polen, Österrike och Belgien): Vi skall fastställa 
prispolitiken på dessa marknader internt, särskilt vad gäller Österrike och Polen.

Rapporter till World Bureau: Vi avser att fortsätta lämna uppgifter.”746

(413) I ett fax av den 19 oktober 2000 anmodar KME TMZ "att utarbeta en ny prislista med 
en ny prisstruktur och beakta en rabatt på cirka […]%. Prislistan skall införas så 
snart som möjligt. Tänk i detta sammanhang över hur långt vi kan integrera en 
harmonisering av dimensionerna 14, 15 och 16 mm i denna prislista. Vi skall 
åtminstone påpeka i prislistan att dimensionerna 14 och 16 mm har upphört.”747

(414) Den 15 november 2000 hölls ett möte om EDWD i Zürich. Bland deltagarna fanns 
representanter från Wieland och KME,748 och enligt adresserna på det fax med vilket 

  
744 Se s. 30986–30987.
745 Se s. 22963–22966.
746 Se s. 22963–22964.
747 Se s. 5531.
748 Se s. 31094 (reseräkning), 31163-31165 (protokoll från det tidigare mötet) och 22869. Enligt Wieland 

avsåg detta möte de deltagande företagens försäljningsrepresentanter.
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protokollet distribuerades deltog även OTK, BCZ, IMI och EM749. KME, Wieland och 
BCZ bekräftade detta möte.750

(415) Den 27 november 2000 besökte IMI:s representanter Wieland.751

(416) Den 28 november 2000 fick IMI:s kopparrörsavdelning följande råd från IMI:s 
advokat:

”Under normala affärsförhållanden betraktas förmodligen utbyte av konfidentiell 
information mellan två konkurrenter som bevis för samverkan, till exempel fördelning 
av marknadsandelar eller fastställande av priser. Sådan samverkan utgör förmodligen 
en överträdelse av konkurrenslagstiftningen och informationsutbyte i ett sådant 
sammanhang skulle därför vara olagligt. Utbyte av särskild information om 
prissättning och kunder är särskilt svårt att motivera rättsligt och skall normalt 
betraktas som olagligt...”752

(417) OTK angav att ett möte om EDWD på operativ nivå hölls den 11 december 2000 i 
Zürich. Bland deltagarna fanns representanter från KME, Wieland, IMI, BCZ och 
OTK.753 Wieland, KME och BCZ bekräftade att de deltog.754

(418) Enligt ett fax från IMI av den 4 december 2000 till IMI, BCZ, KME, EM, OTK och 
Wieland anordnades en middag om ”EU:s dricksvattendirektiv” 
den 19 december 2000 i restaurangen Altes Zollhaus Zons i Düsseldorf (Zons).755

Följande dag, den 20 december, anordnades ett ”möte om EU:s dricksvattendirektiv” i 
Düsseldorf (på Arabella Sheraton Hotel) av IMI och/eller KME: Bland 
mötesdeltagarna den 19–20 december fanns representanter från KME, Wieland, IMI, 
BCZ och OTK.756 OTK angav att mötet hölls på ledningsnivå, medan Wieland 
förklarade att det hölls ett möte på operativ nivå och ett möte på ledningsnivå.757 BCZ 
har bekräftat sitt deltagande.758

(419) Enligt KME:s sammanfattning ”Ny prislista 2001 – införande på marknaden” 
planerade KME att komma med en ny prislista i mitten av december, Wieland före jul 
och ”övriga” i början av januari (senast den 5 januari 2001). De nya prislistorna skulle 
tillämpas av ”allihop från den 15 januari 2001”. Inga nedsättningar av prislinjer skulle 
beviljas. Skillnaden mellan tysk SANCO och RAL759/EURO-SANCO skulle uppgå till 

  
749 Se s. 4595 (protokoll), 4596, 4597 (inbjudan och kalender), 4633-4635, 22401, 22509 och 22510. 

Se även s. 3360.
750 Se s. 22869, 22401, 22509–22511, 32410 och 32435 (reseräkning).
751 Se s. 7687.
752 Se IMI:s meddelande av den 28 november 2000, s. 1406. Beardall informerades om meddelandet.
753 Se s. 31093 (reseräkning), 11767, 32719 och 32704.
754 Se s. 3350–3354 (protokoll och fax), 31093, 22869, 22401, 22512–22517 (fax med protokoll, 

reseräkning) och s. 32410.
755 Se s. 7714, 11271, 11266–11270, 32415 och 22952.
756 Se s. 32743, 27245, 27249, 2093, 2198, 32156 (fax), 6750 (reseräkning), 7675-7677 (reseräkning), 

7741 (kalender), 9472 (reseräkning), 10628 (interna anteckningar och kvitto från Wieland), 
11275 (Ingmans resplan), 11767, 32719. IMI och Wieland träffades den 27 november 2000 (s. 10627 i 
akten, Wielands kostnader) och, enligt en kalender, den 18 december 2000 (s. 10628 i akten). Tydligen 
diskuterade IMI, Wieland och Boliden ett samriskföretag den 20 december. Dessa diskussioner 
omfattas inte av den berörda utredningen, se s. 22869 och 22876.

757 Se s. 11767, 32719, 22869, 22876, 3350–3354 (protokoll och fax), 31093, 22869, 22401 och 
22512-22517 (fax med protokoll, reseräkning).

758 Se s. 32415, 32436.
759 "RAL" är ett förenklat varumärke för Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. som även omfattar WICU- och 

SANCO-rör på den Tyska marknaden. 
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maximalt 2 % (= 33 DEM per 100 kg)760. Den nya prislistan ”måste tillämpas på så 
sätt att alla delar av den (del credere, bonus etc.) är inkluderade. Eftersom KME, 
icke-SANCO- och EURO-SANCO-producenter arbetar med ett rabattsystem.” 
Standardrabatter och maximala rabatter skulle tillämpas med hänsyn till olika 
kvantiteter. Icke-SANCO-producenter skulle inte öka den maximala rabatten på 40 %. 
BCZ och TMX skulle hålla sig till en rabatt som låg mellan tyska SANCO-rör och 
RAL-rör. Skillnaden mellan tyska SANCO- och icke-SANCO-rör måste minskas till 
maximalt 20 DEM. I Tyskland måste rabattsystemen och de befintliga 
kundrelationerna respekteras.761 Från och med den 1 januari 2001 skulle rabatterna 
minskas från 59–63 % till 35–40 % för icke-SANCO-producenter, från 58,5–62,5 % 
till 34,5–38,5 % för EURO SANCO-producenter och från 57–61 % till 33–38 % för 
tyska SANCO-producenter.762 Efter dessa prishöjningar och genom tillämpning av 
olika prislinjer763 skulle ”mervärdet” från den 23 augusti 2000 till slutet av december 
2000 utvecklas (genom tillämpning av den nya prislistan) enligt följande: från 186,-
per 100 kg till 272,- per 100 kg i kategorin ”59 %” och från 126,- per 100 kg till 200,-
per 100 kg i kategorin ”63 %”.764 En tabell som även innefattar den 24 januari 2001 
visar att ”mervärdet” ökades ytterligare 2001.765

(420) I ett internt meddelande från Wieland av den 8 januari 2001 sammanfattas mötet, 
förmodligen det mötet som hölls den 19–20 december.766

”Tyskland: Våra nya prislistor kom ut före jul. De kommer att tillämpas i januari. 
Genom dem skall vi uppnå målet på 100 för standarddimensionerna. Skillnaden 
mellan SANCO- och RAL-rör är fortfarande dock alltför stort och följaktligen är 
risken ännu stor för att priserna på marknaden destabiliseras…

Frankrike: På denna marknad har intäktsmålet på 100 uppnåtts…

Förenade kungariket: 100 uppnåddes på marknaden, men vi får inget tillägg för 
halvhårda rör…Nederländerna: … Prisnivån är otillfredsställande. Handlarnas 
rabattsystem är inte samordnade, vilket innebär att vi är långt ifrån målet i 
Nederländerna på 75 euro.

Europalistan: Det är ytterst nödvändigt att standardisera systemen i Europa i tid för 
de nya prislistorna. Detta kommer även att innefatta enhetliga betalningsmål och 
metallregler…”767

9.2.13. 2001

(421) KME hade tabeller med en detaljerad uppdelning av 2001 års kapacitet per konkurrent 
på de viktigaste världsmarknaderna ("D", "I", "F", "U.K.", "B", "NL", "A", "GR", 
"Spanien", "SF", "S", […]…).768 Kapacitetsuppgifterna är fördelade på VVS-rör och 
industrirör. 

  
760 Se s. 7068.
761 Se s. 7070–7071.
762 Se s. 7070–7074 och 6930–6934.
763 Se både s. 7076 och 6933 (prislinje 46 (23.08.2000) och prislinje 58 (slutet av december 2000)).
764 Se s. 6933. SANCO-rör 15 x 1,0 mm.
765 Se s. 7077 i akten: från 161,- till 250,- (kategorin "60,5 %" – från den 7 september 2000 till 

den 24 januari 2001) och från 122,- till 208,- (kategorin "63 %”, under samma period). SANCO-rör 
15 x 1,0 mm. Med hänsyn till målpriset på 200,- per kg se skäl (210).

766 Se det fullständiga meddelandet på s. 7862–7863, 22967 och 22965.
767 Se s. 22967 och 22965. 
768 För övriga länder se s. 31338–31340.
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(422) Trots att Mueller hade hoppat av mötena om EDWD och 1999 slutat att delta i WBMS 
system för informationsutbyte (se skälen 223, 308, 344 och 349) bekräftade Muellers 
representanter den 25 januari 2001 att vissa ”diskussioner om priser hade ägt rum fram 
till och med den veckan”.769

(423) Enligt ett internt meddelande från IMI och KME770 och enligt vad som uppgavs av 
OTK hölls ett EDWD-möte på operativ nivå ) den 29 januari 2001 i Zürich (i rum 201 
”Jacob Ackeret” på Airport Forum). Bland deltagarna fanns representanter från OTK, 
KME, Wieland, IMI och BCZ.771 KME och BCZ bekräftade detta möte.772 Ett internt 
meddelande från OTK innehåller vissa uppgifter om planerad eller pågående 
samverkan, till exempel avseende Spanien: ”Förslag: Alla skall dra ner sin kvantitet 
med 30 % i mars–april".773

(424) Enligt en inbjudan hölls ett EDWD-möte den 27 februari 2001 i Düsseldorf (i rum 
”Montgolfier” på Arabella Sheraton Airport Hotel), vilket bekräftades av OTK.774

OTK, KME, IMI och BCZ deltog775. Mötets planerade syfte var en gemensam 
diskussion om att införa ett halvhårt VVS-kopparrör med en tunnare vägg.776 Det 
ursprungliga förslaget att inrätta en teknisk arbetsgrupp, där alla företag skulle dela 
med sig av sina tekniska kunskaper och sin marknadskännedom lades fram av OTK.777

KME och BCZ bekräftade detta möte.778

(425) Wieland angav att det hölls ett möte på operativ nivå den 5 mars 2001 i Zürich. Bland 
deltagarna fanns Wieland- och KME-anställda.779

(426) Kort efter det mötet sammanfattade Wieland i ett internt meddelande780

den 12 mars 2001 att ”det grundläggande problemet på den tyska marknaden är inte 
längre kvaliteten på intäkterna utan de sjunkande kvantiteterna.” ”Den nya prislistan 
som infördes i Spanien i början av september slår endast långsamt igenom, men i och 
med denna uppnås förädlingsintäkter på 100 euro med en rabatt på 50 %... I 
Förenade kungariket tillämpas, enligt uppgifter på marknaden, numera lista nr 02/01 
överallt.” ”I Frankrike är målet att införa en ny prislista under året.” ”Den 
nederländska marknaden fortsätter att skapa problem.”781 När det gäller övergången 
till ”halvhårda rör” kommer varken Desnoyer eller BCZ att kunna följa KME och 

  
769 Se s. 32041.
770 Se s. 1833. Se även s. 3349 (inbjudan) och 3354.
771 Se s. 3084 ( kalender), 11767, 32719 och 32704. I en intern analys av den ”europeiska marknaden för 

VVS-rör” angav IMI att ”det står därför klart att branschens resultat inte kommer att förbättras innan 
den har konsoliderats avsevärt. Endast då kommer deltagarna att erkänna att kapaciteten måste anpassas 
efter efterfrågan.” Se s. 32140–32143 och 32142 samt även jämförelsen med marginalen i 
Förenta staterna på s. 32155.

772 Se s. 22402, 22518 och 32410.
773 Se s. 32675–32676.
774 Se s. 3347 (inbjudan och kalender), 31077 och 11767.
775 Se s. 3085 ( kalender), 4507 (fax) 11767, 32720 och 32704.
776 Se s. 31077. Det alternativa förslaget till att inrätta en arbetsgrupp diskuterades internt på KME. Tanken 

var att först samla information internt och sedan dela med sig bland de berörda konkurrenterna (KME, 
IMI, Wieland, Boliden och Outokumpu).

777 Se s. 31073-31076.
778 Se s. 22402, 22519, 22520 och 32410.
779 Se s. 31201 (reseräkning) och 22869.
780 Enligt meddelandet gällde sammanfattningen ett möte den 8 mars 2001. Det verkar dock som om det 

sammanfattar mötet den 5 mars.
781 Se s. 22253–22254. 
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OTK och båda företagen kommer att få problem i början.782 Till meddelandet 
bifogades tabeller med försäljningsvolymer (”gamla” och ”nya”), marknadsandelar 
och uppgifter om ”avvikelse” för KME, Wieland, OTK, IMI och BCZ i fråga om 
Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Förenade kungariket och Polen för 
1999 och för varje månad från januari 2000 till januari 2001.783 Kommissionen drar 
slutsatsen att dessa tabeller härrör från mötet den 5 mars 2001.

(427) Efter ett ECI-möte på Kempinski Hotel Gravenbruch i Frankfurt den 14 mars 2001784

hölls ett elefantmöte (om EDWD)på Frankfurts flygplats (i rum nr 2 på Airport 
Conference Center).785 Rummet hade bokats för 8 personer.786 OTK bekräftade att 
två KME-anställda, två Wieland-anställda, en IMI-anställd, en BCZ-anställd och två 
OTK-anställda deltog.787 Wieland och BCZ bekräftade att de deltog.788

(428) Efterföljande EDWD-möte på ledningsnivå (med ”ledningsgruppen”) planerades till 
den 27 mars 2001 i Frankfurt.789 Anteckningar som hittats på OTK visar att den 
europeiska prislistan skulle vara klar ”i mars”. Prislistans mål var ”betalningar”, 
”tariffsystem”, ”bonussystem” och den skulle uppenbarligen tillämpas från 
den 1 januari 2002. Övriga mål var ”konsolidering av målen (i Förenade kungariket)” 
och ”stabilitet på marknaden”.790

(429) Den 30 mars 2001 skickade OTK Copper Tubes ett fax till Mueller Europe SA med 
uppgift om indexförändringarna i Spanien som skulle träda i kraft samma dag.791

(430) Enligt IMI:s dagboksnoteringar hade elefantmöten åtminstone planerats till 
den 4 maj 2001 i Hamburg,792 15 juni 2001 i Düsseldorf och 16 oktober 2001 i 
München793. OTK,794 KME795 och Wieland796 angav att dessa möten inte ägde rum 
och att EDWD-mötena om upphörde i mars 2001 till följd av kommissionens 
utredningar på plats797. Kommissionen har inga bevis för att något av dessa möten 
ägde rum.

  
782 Se s. 22253 och 22255.
783 För närmare uppgifter se s. 22260-22263.
784 När det gäller dagordningen från ECI:s styrelsemöte se s. 31003 samt 31001–31002.
785 Se s. 3371, 3368–3370, 7716 (faxmeddelande om mötet från Wieland till KME, Boliden, Outokumpu 

och IMI) och 9748.
786 Se s. 7474.
787 Se s. 11767, 32720 och även 1377, 32117, 1833, 27240, 32128 och 2214 (“elefanter”). Se dessutom 

s. 2162 och 2181, som bekräftar att IMI deltog i mötena, 3368–3371, 6787, 30927, 31077, 7474 
(kalender) och 22876. När det gäller Bolidens deltagande se s. 7715. Ett möte med ECI:s styrelse hölls 
samtidigt. Enligt protokollet deltog IMI, KME, Wieland och Outokumpu i ECI-mötet, 
se s. 31382-31383 samt även 31376–31377.

788 Se s. 22876, 22952, 22954, 32410, 32415 och 32444–32448.
789 Se s. 3086 ( kalender), 11106–11110 och 32668–32672 (kalender, tabeller).
790 Se s. 11104–11105.
791 Se s. 1292 och 1345.
792 Se s. 32118, 27243, 6791 och 31277.
793 Se s. 32118, 32119, 1833 och 2214 (“elefanterna”).
794 Se s. 23554.
795 Se s. 32544.
796 Se s. 22876.
797 Se s. 32544.
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E – TILLÄMPNING AV ARTIKEL 81.1 I FÖRDRAGET OCH 
ARTIKEL 53.1 I EES-AVTALET

10. ARTIKEL 81.1 I FÖRDRAGET OCH ARTIKEL 53.1 I EES-AVTALET

10.1. Tillämplighet

(431) Enligt artikel 81.1 i fördraget är följande oförenligt med den gemensamma marknaden 
och förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och 
samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har 
till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den 
gemensamma marknaden, särskilt sådana som innebär att inköps- eller 
försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, att produktion 
och marknader begränsas eller kontrolleras, eller att marknader eller inköpskällor 
delas upp.

(432) I artikel 53.1 i EES-avtalet finns ett liknande förbud. Hänvisningen i artikel 81.1 i 
fördraget till ”handel mellan medlemsstater” är i EES-avtalet ersatt med en hänvisning 
till ”handeln mellan avtalsslutande parter” och hänvisningen till konkurrens ”inom den 
gemensamma marknaden” är ersatt med en hänvisning till konkurrens ”inom det
territorium som omfattas av detta avtal”.

(433) EES-avtalet trädde i kraft den 1 januari 1994. I den utsträckning som samverkan före 
detta datum begränsade konkurrensen i Österrike, Finland, Island, Liechtenstein, 
Norge eller Sverige (som då var medlemmar i EFTA) stred den inte mot artikel 53.1 i 
EES-avtalet. När det gäller perioden före detta datum är artikel 81 i fördraget den enda 
tillämpliga bestämmelsen vad gäller detta förfarande. 

(434) Efter Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till gemenskapen 
den 1 januari 1995 blev artikel 81.1 i fördraget tillämplig på samverkan i den 
utsträckning som den påverkade konkurrensen på dessa marknader. Samverkans 
effekter i Norge och Island fortsatte att vara en överträdelse av artikel 53.1 i 
EES-avtalet. I praktiken blir följden att i den utsträckning som 
kartellöverenskommelserna hade effekter i Österrike, Finland, Norge, Sverige och 
Island utgjorde de en överträdelse av EES och/eller gemenskapens 
konkurrenslagstiftning från och med den 1 januari 1994. 

10.2. Behörighet

(435) Kommissionen är behörig att tillämpa både artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i 
EES-avtalet på grundval av artikel 56 i EES-avtalet. I det berörda fallet är parternas 
omsättning inom Efta-området mindre än 33 % av deras omsättning i EES-området 
och de primära effekterna av samverkan i fråga är på handeln mellan medlemsstaterna 
och på konkurrensen i gemenskapen. Effekterna på handeln mellan medlemsstaterna 
visades redan i skäl 26.

11. ÖVERTRÄDELSENS ART

11.1. Avtal och samordnade förfaranden

(436) Ett avtal enligt vad som avses i artikel 81.1 i fördraget kan anses föreligga när parterna 
uttryckligen eller underförstått antar en gemensam plan med riktlinjer för deras 
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respektive åtgärder (eller avstående från att vidta åtgärder) på marknaden. 798 Avtal 
behöver inte vara skriftliga, uppfylla några formella krav eller innehålla några 
bestämmelser om sanktioner eller genomförande. Avtalet kan vara uttryckligt eller 
underförstått i parternas agerande, eftersom ett tillvägagångssätt kan vara bevis för en 
överenskommelse. Om ett företag deltar i ett möte med klart konkurrensbegränsande 
syfte och företaget inte offentligt tar avstånd från vad som överenskommits kommer 
företaget att betraktas som part även om det i praktiken inte håller sig till 
mötesresultatet.799 För att det skall föreligga en överträdelse av artikel 81.1 i fördraget 
krävs det inte heller att deltagarna i förväg skall ha kommit överens om en omfattande 
gemensam plan. Begreppet avtal i artikel 81.1 i fördraget kan tillämpas på de 
inledningsvisa överenskommelser eller ofullständiga och villkorliga avtal som ingås 
vid de förhandlingar som leder till ett slutligt avtal.

(437) För att något skall anses utgöra ett avtal enligt artikel 81.1 i fördraget ställs inte lika 
höga krav som i civilrättens bestämmelser om handelsrättsliga avtalsförhållanden. När 
komplexa karteller varat en längre tid kan dessutom termen "avtal" med rätta användas 
inte bara på alla övergripande planer eller uttryckliga villkor parterna enats om utan 
även på själva genomförandet av vad de enats om för ett gemensamt syfte. Domstolen 
befäste förstainstansrättens dom och framhöll i mål C-49/92P, kommissionen mot 
Anic Partecipazioni SpA,800 att artikel 81.1 i fördraget kan åsidosättas inte bara genom 
en enstaka handling utan även genom en serie handlingar eller genom ett fortlöpande 
beteende. Denna tolkning kan inte ifrågasättas med motiveringen att ett eller flera led i 
denna serie handlingar eller i detta fortlöpande beteende i sig kan utgöra ett 
åsidosättande av den artikeln.

(438) Även om det i artikel 81 i fördraget och artikel 53 i EES-avtalet görs en klar skillnad 
mellan begreppen ”samordnat förfarande” och ”avtal mellan företag” är syftet att 
förbudet i dessa artiklar skall omfatta en form av samordning mellan företag som utan 
att det har lett fram till att det ingåtts ett egentligt avtal medvetet ersätter den fria 
konkurrensens risker med ett praktiskt inbördes samarbete.801

(439) Kraven på samordning och samarbete i domstolens rättspraxis förutsätter inte att en 
plan faktiskt utarbetats, utan måste tolkas mot bakgrund av syftet med 
konkurrensbestämmelserna i fördraget, som kräver att alla ekonomiska aktörer på den 
inre marknaden självständigt skall bestämma sina affärsmetoder. Kravet på 
självständighet hindrar naturligtvis inte ekonomiska aktörer från att strategiskt anpassa 
sig till konkurrenternas faktiska eller förväntade beteende. Däremot får inte aktörerna 
ha direkta eller indirekta kontakter med syfte eller resultat att påverka befintliga eller 
potentiella konkurrenters marknadsbeteende eller att röja de egna besluten om eller 
planerna på marknadsbeteende.802

(440) Begreppet samordnade förfaranden kräver enligt artikel 81.1 i fördraget inte bara att 
samråd förekommit utan även att det resulterar i ett visst beteende på marknaden som 
har ett orsakssamband till detta. Innan motsatsen bevisats kan det dock antas att 
företag som deltar i sådant samråd och fortfarande är verksamma på marknaden 

  
798 Domstolens och förstainstansrättens rättspraxis i fråga om tolkningen av artikel 81 i fördraget tillämpas 

på samma sätt på artikel 53 i EES-avtalet. Se skäl (4) och (15) samt artikel 6 i EES-avtalet och artikel 
3.2 i Avtalet om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (övervakningsavtalet).

799 Mål T-7/89, Hercules Chemicals mot kommissionen, Rec. 1991, s. II-1171, skäl (232).
800 Se REG 1999, s. I-4125, punkt 81.
801 Mål 48/69, Imperial Chemical Industries mot kommissionen, Rec. 1972, s. 619, punkt 64.
802 Förenade målen 40–48/73, Suiker Unie m.fl. mot kommissionen, Rec. 1975, s. 1663.
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kommer att låta information de fått från konkurrenterna styra marknadsbeteendet, allra 
helst om samrådet förekommit regelbundet under längre tid. Ett sådant samordnat 
förfarande omfattas av artikel 81.1 i fördraget även om konkurrensstridiga effekter 
saknas på marknaden.803

(441) Det är dessutom fastställd rättspraxis att begreppet samordnat förfarande, i den mening 
som avses i artikel 81.1 i fördraget, omfattar företags beteende som inom ramen för ett 
avtal, beslut eller samordnat förfarande som lyder under denna bestämmelse, leder till 
ett informationsutbyte om deras respektive leveranser, vilket inte enbart rör redan 
genomförda leveranser utan har till syfte att möjliggöra en permanent kontroll av de 
pågående leveranserna för att säkerställa att det samordnade förfarandet är tillräckligt 
effektivt.804

(442) När det gäller en komplicerad överträdelse som pågått länge behöver kommissionen 
dock inte avgöra exakt vilken typ av illegalt beteende det är fråga om. Skillnaden 
mellan begreppen avtal och samordnat förfarande är inte helt tydlig, utan begreppen 
kan överlappa varandra. Eftersom en överträdelse samtidigt kan innehålla drag av båda 
formerna av förbjudet beteende kan det faktiskt vara omöjligt att skilja dem åt, även 
om ett enskilt drag skulle kunna beskrivas som antingen ett avtal eller ett samordnat 
förfarande. Det skulle emellertid vara en konstlad analys att dela upp drag i flera olika 
typer av överträdelser som utan tvivel är en del av ett och samma beteende och med ett 
och samma syfte.

(443) I sin dom i PVC II-ärendet konstaterade förstainstansrätten att ”När det gäller en 
komplex överträdelse, i vilken flera producenter varit inblandade under lång tid och 
som syftat till att åstadkomma en gemensam reglering av marknaden, kan det inte 
krävas att kommissionen, i förhållande till varje företag och vid varje tidpunkt, skall 
kunna kvalificera överträdelsen som antingen avtal eller samordnat förfarande, i 
synnerhet som artikel [81] i fördraget under alla omständigheter omfattar båda dessa 
slag av överträdelse.”805

11.2. En enda, komplex och fortlöpande överträdelse

(444) En komplex kartell kan sålunda betraktas som en enskild fortlöpande överträdelse
under den tidsperiod som den pågick. Avtalet kan mycket väl ha skiftat vid olika 
tidpunkter och dess mekanismer kan anpassas eller förstärkas med hänsyn till den 
senaste utvecklingen. Bedömningens giltighet påverkas inte av möjligheten att en eller 
flera led i en serie handlingar eller i ett fortlöpande beteende var för sig och i sig själva 
skulle kunna vara ett brott mot artikel 81.1 i fördraget.

(445) Även om en kartell är ett gemensamt förehavande kan varje deltagare i avtalet ha sin 
egen specifika roll. En eller flera deltagare kan inneha den dominerande rollen som 
ledare. Interna konflikter och rivaliteter, eller till och med fusk, kan förekomma, men 
de hindrar inte att uppgörelsen utgör ett avtal eller samordnat förfarande i den mening 

  
803 Se även domstolens dom i mål C-199/92, P Hüls mot kommissionen, REG 1999, s. I-4287, 

punkterna 161-162.
804 Se här målen T-147/89, T-148/89 och T-151/89, Société Métallurgique de Normandie mot 

kommissionen, Trefilunion mot kommissionen och Société des treillis et panneaux soudés mot 
kommissionen, REG 1995, s. II-1057, II-1063 och II-1191, punkt 72.

805 Förenade målen T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 till T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, 
T-329/94 och T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV m.fl. mot kommissionen, REG 1999, 
s. II-00931, punkt 696.



SV 102 SV

som avses i artikel 81.1 i fördraget, om det finns ett enda gemensamt och varaktigt 
syfte.

(446) Det faktum att varje deltagare i en kartell kan ha en roll som återspeglar dess egen 
specifika situation fråntar den inte ansvaret för överträdelsen som helhet, och för andra 
deltagares agerande som har samma olagliga syfte och samma konkurrenshämmande 
inverkan. Ett företag som deltar i den gemensamma olagliga uppgörelsen genom ett 
agerande som bidrar till att det gemensamma målet uppnås är, under hela den period 
som det deltar i den gemensamma uppgörelsen, även ansvarigt för handlingar som 
genomförs av de andra parterna som deltar i samma överträdelse. Detta är förvisso 
fallet när det konstateras att företaget i fråga kände till övriga deltagares överträdelser 
eller rimligen kunde förutse dem, och företaget var berett att acceptera risken.806

(447) Domstolen fastslog i sin dom i mål C-49/92P, kommissionen mot Anic 
Partecipazioni807, att de avtal och samordnade förfaranden som avses i artikel 81.1 i 
fördraget kan med nödvändighet endast vara resultatet av överenskommelser mellan 
flera företag, som tillsammans deltar i överträdelsen men på olika sätt, bland annat 
beroende på den berörda marknadens egenheter och varje enskilt företags ställning på 
marknaden, de eftersträvade målen eller de valda eller planerade åtgärderna för 
genomförande. Av detta följer att denna artikel kan åsidosättas inte bara genom en 
enstaka handling utan även genom en serie handlingar eller genom ett fortlöpande 
beteende. Denna tolkning kan inte ifrågasättas med motiveringen att ett eller flera led i 
denna serie handlingar eller i detta fortlöpande beteende även i sig kan utgöra ett 
åsidosättande av artikel 81 i fördraget.808

(448) Att varje företag deltar i överträdelsen under individuella förutsättningar räcker inte 
för att företaget inte skall kunna hållas ansvarigt för hela överträdelsen av artikel 81.1 i 
fördraget, däribland åtgärder som materiellt sett genomförs av andra deltagande 
företag, men som vidtas i samma konkurrensbegränsande syfte eller som har samma 
konkurrensbegränsande verkan. En sådan omständighet kan trots detta beaktas vid 
bedömningen av hur allvarlig den överträdelse är som företaget har begått. En sådan 
slutsats strider inte mot principen om att ansvaret för sådana överträdelser måste vara 
personligt och leder inte till att man bortser från kravet på att individuellt ta ställning 
till den anförda bevisningen, på ett sätt som strider mot bevisbörderegler eller som 
åsidosätter de berörda företagens rätt till försvar. 

11.3. Överträdelsens art i detta fall

11.3.1. Avtal och samordnade förfaranden (komplex överträdelse)

(449) De fakta som beskrivs under avsnitt D i detta beslut visar att i) KM(E) och Boliden 
under perioden från juni 1988 (se skäl 163 för det första dokumenterade gemensamma 
mötet), och ii) TMX och EM (från 1995 KM(E)-koncernen), IMI, Outokumpu och 
Wieland från september 1989 (se skäl 196–198 och 236 för det första dokumenterade 
gemensamma mötet med de viktigaste konkurrenterna inom sektorn för 
VVS-kopparrör) till mars 2001 (se skäl 427-430 för det sista dokumenterade mötet) 
ingick följande avtal med avseende på den europeiska marknaden för standard 
VVS-kopparrör (i fråga om Wieland och KM(E) gäller detta i förekommande fall 
åtminstone sedan 1991 även plastbelagda VVS-kopparrör, se skäl 149 och 159-162):

  
806 Se Anic Partecipazioni, punkterna 78–81, 83–85 och 203.
807 Anic Partecipazioni.
808 Se Anic Partecipazioni, punkterna 78-81, 83-85 och 203.
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- Stabilisering av marknadsandelar genom att fördela försäljningsvolymerna per 
land (se till exempel skäl (137)-(138), (158), (199)-(226), (236)-(245), (265), 
(273)-(274), (282)-(284), (290), (298), (300)-(302), (306)-(308), (325), (326), 
(329), (335)-(338), (345), (350), (353), (356), (394), (412), (420) och (426)).

- Överenskommelser om prisökningar eller samordnade priser (se till exempel 
följande skäl (130)-(135), (180), (181), (190), (199)-(226), (236)-(245), (249), 
(253), (265), (273)-(274), (277), (281), (290), (298), (300), (321), (326), (335), 
(336), (338), (345), (350), (366), (378), (394), (403), (407), (412), (413), (419), 
(420), (426)) som genomfördes (se t.ex. skäl (277), (412), (413)).

- Kontroll av att tilldelningen av marknadsandelar och prisavtalen/samordningen 
genomfördes genom ett övervakningssystem som bestod i 
marknadsledarsamverkan för olika europeiska områden (se till exempel skäl 
(199)-(225), (245)) och regelbundet utbyte av konfidentiell information om 
affärsstrategier, försäljningsvolymer och mål, samt ibland även priser och 
rabatter (se exempelvis skäl (139)-(146), (158), (199)-(225), (236)-(244), 
(249), (265), (301), (302), (306)-(308), (326), (335), (336), (338)).

(450) De fakta som beskrivs i avsnitt D i detta beslut visar även att i) Mueller 
(Desnoyers/Mueller S.A. och Wednesbury/Mueller Ltd.) under perioden oktober 1997 
till januari 2001 (den månad då företaget drog sig tillbaka från samarbetet på 
marknaden för VVS-rör, se skäl (422)), ii) BMA och HME under perioden 
augusti 1998 till mars 2001 och iii) Halcor – tillsammans med Boliden, IMI, 
Outokumpu, Wieland och KME-koncernen – under perioden augusti 1998 till 
åtminstone början av september 1999 vidtog följande åtgärder avseende den 
europeiska marknaden för standard VVS-kopparrör:

- Stabilisering av marknadsandelar genom tilldelning av försäljningsvolymer per 
land (se till exempel följande skäl (199)-(226), (325), (326), (329), 
(335)-(338), (345)).

- Överenskommelser om prisökningar och samordnade priser (se till exempel 
skäl (335), (336) och (338)).

- Kontroll av att tilldelningen av marknadsandelar och 
prisöverenskommelser/samordning genomfördes genom ett 
övervakningssystem som bestod i marknadsledarsamverkan för olika 
europeiska områden och regelbundet utbyte av konfidentiell information om 
affärsstrategier, försäljningsvolymer och mål, samt ibland om priser och 
rabatter (se i tillämpliga fall för denna överträdelseperiod även hänvisningarna 
i skäl (449)).

(451) Det övergripande systemet betecknas som ett ”avtal” mellan företag enligt vad som 
avses i artikel 81 i fördraget i den meningen att de berörda företagen under mötena 
tillkännagett sin gemensamma avsikt att uppträda på ett speciellt sätt på marknaden, 
vilket visas av bevisen under avsnitt D, och avstå från att konkurrera inom de berörda 
områdena (se till exempel skäl (199), (237)-(245), (335)). Avtalet utgör därför till sitt 
syfte en överträdelse (se skäl (498)–(510).

(452) Även om det inte är nödvändigt att visa att deltagarna i förväg hade kommit överens 
om en omfattande gemensam plan, men för att ta några få exempel, visar 
beskrivningen av det övergripande systemet i skäl (199)–(226), (236)-(245) och 
(335)-(340) att de deltagande parterna i de beskrivna mötena kom överens om en 
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sådan omfattande plan. Tilldelningen av försäljningsvolymer och prissamarbetet samt 
ett övervakningssystem för att säkerställa att de gemensamma reglerna följdes utgjorde 
tillsammans en del av denna övergripande plan. Genomförda avtal (se till exempel 
skäl (277), (412) och (413)) och konkurrensbegränsande prisökningar ledde 
åtminstone för vissa företag och under vissa tidsperioder till betydande “extra vinster” 
till nackdel för kunderna (se skäl (180), (181), (213), (277), (280), (321), (335), (338), 
(350), (366), (378), (394), (407), (412), (419), (420), (426) samt avsnitt 20.3.1.2). Det 
gemensamma målet var att kontrollera den europeiska marknaden för standard 
VVS-kopparrör, vilket tillkännagavs uttryckligen vid flera tillfällen (se till exempel 
skäl (236), (237), (242) och (336)). Med hänsyn till prisöverenskommelserna hävdar 
KME att ”det faktiska beslutet att [anpassa priserna …] fattades enskilt av varje 
producent.”809 Kommissionen anser att det faktum att varje producent har fattat 
oberoende beslut om att respektera prisavtalen inte hindrar att uppträdandet i fråga 
betecknas som ett avtal.

(453) Termen ”avtal” gäller inte bara för den övergripande planen, utan också för 
genomförandet av det som överenskommits i strävan efter samma gemensamma syfte 
att kontrollera marknaden. En av de åtgärder som vidtogs för att genomföra den 
övergripande planen var att utse marknadsledare som övervakade de nationella 
marknaderna och informerade de andra kartellmedlemmarna om utvecklingen på sina 
respektive områden. Dessutom utarbetade parterna bland annat kalkylblad för att 
underlätta spridning av marknadsinformation (se till exempel skäl (199) och 
(237)-(245)) som gjorde det möjligt för dem att se över genomförandet av volymmålen 
(se hänvisningarna i skäl (449) och (450)).

(454) Vissa faktiska inslag i den olagliga överenskommelsen skulle lämpligen också kunna 
betecknas som samordnat förfarande i syfte att kontrollera volymer och priser. Även 
om det helt klart låg ett avtal bakom de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att 
systemet med marknadsledare och utbytet av konfidentiell information genomfördes, 
enligt beskrivningen i exempelvis skäl (199)–(226), (236)-(245) och (335)-(340), kan 
tillämpningen av avtalet genom regelbundet utbyte av försäljningsvolymer och 
överlämnande eller utbyte av prisinformation mellan företagen, d.v.s. när det gäller 
höjningar av prislinjer och tillämpliga rabatter, betraktas som anslutning till ett 
samordnat förfarande för att underlätta samordning av parternas affärsbeteende. 
Genom detta kunde de berörda producenterna övervaka de aktuella priserna och 
marknadsandelarna. Med tanke på att det fanns ett sådant välutvecklat och 
institutionaliserat system för informationsutbyte och samordning måste kommissionen 
dra slutsatsen att parterna inte kunde fortsätta verka på marknaden utan att utnyttja den 
utbytta informationen (med avseende på genomförande se till exempel hänvisningarna 
i skäl (449)–(450)). 

(455) Med hänsyn till att de olika avtalen och de samordnade förfarandena hade samma 
syfte utgjorde de en del av ett system för att fastställa marknadsandelar (för att höja 
eller hålla priserna810 över konkurrenternas nivå) och, under vissa perioder, priser eller 
målpriser, samt att övervaka genomförandet genom möten med konkurrenterna och 
telefonkontakter och genom utbyte av fax och e-post. Detta system var en del av ett 
antal åtgärder som vidtogs av de berörda företagen med ett enda ekonomiskt syfte, 
dvs. att undvika konkurrens och, som en följd av detta, normal prisrörlighet på 
marknaden. Kommissionen noterar att användningen av begrepp som ”bekräftelse”, 

  
809 Se s. 32541–32542.
810 Se skäl (220).



SV 105 SV

”översyn” och ”ändring” i vissa dokument (se till exempel skäl (335)) visar på ett antal 
kontakter och hänvisar till tidigare avtal. Det skulle alltså vara konstlat att dela upp 
detta fortsatta uppträdande som kännetecknas av ett enda syfte. Det står klart att de 
berörda företagen – under mer än 11 år (BCZ, IMI, KME (däribland KM(E), TMX 
och EM), Outokumpu och Wieland) eller under tre år (Mueller, BMA och HME) 
respektive ett år (Halcor) – deltog i ett integrerat system som utgjorde en enda 
överträdelse i form av både olagliga avtal och samordnade förfaranden.811

(456) Med avseende på SANCO-, WICU- och Cuprotherm-samverkan noterar 
kommissionen att licenssamarbetet, som beskrivs i avsnitt 6, innefattade många 
särskilt allvarliga begränsningar som är förbjudna enligt artikel 4 i kommissionens 
förordning(EG) nr 772/2004 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper 
av avtal om tekniköverföring812. Därför överskrider samarbetet klart begränsningarna 
för licensavtal om tekniköverföring. Detta gäller i ännu högre grad i fråga om 
villkoren för ett eventuellt undantag enligt kommissionens förordning (EG) nr 240/96 
av den 31 januari 1996 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av 
avtal om tekniköverföring.813 Samarbetet uppfyllde inte vissa huvudvillkor för 
undantag enligt 1996 års förordning (särskilt vad gäller antalet parter i licensavtalet). I 
detta avseende måste det betonas att den nya förordningen om tillämpningen av 
artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring är mycket mindre 
strikt än 1996 års förordning som gällde när överträdelsen begicks.

(457) På grundval av ovanstående anser kommissionen att BCZ:s, IMI:s, KME:s (däribland 
KM(E), TMX och EM), Outokumpus, Wieland Werke, BMA:s, Halcors och HME:s 
hela uppträdande i detta ärende tillsammans med den underliggande avsikten att 
begränsa konkurrensen har alla kännetecken på ett avtal och ett samordnat förfarande 
enligt vad som avses i artikel 81 i fördraget. På grundval av det som nämns i 
skäl (455) är detta till sitt syfte en överträdelse.

11.3.2. En enda, komplex och mångskiftande överträdelse

(458) KME-koncernen (före 1995 däribland KM(E), TMX och EM) och Wieland deltog i en 
enda (se skäl (506)), komplex (dvs. som omfattade avtal och samordnade förfaranden, 
se skäl (451)–(456)) och mångskiftande överträdelse som omfattade följande 
tre former: i) avtal mellan SANCO-producenter, ii) avtal om WICU- och 
Cuprotherm-rör, och iii) avtal mellan en större grupp konkurrenter inom sektorn för 
VVS-kopparrör (dvs. Outokumpu, IMI, Mueller, BMA, HME och Halcor).

(459) När det gäller KME och Wieland anser kommissionen att hela produktgruppen (med 
standard och plastisolerade) VVS-kopparrör omfattades av en enda komplex och 
mångskiftande överträdelse. I detta beslut används termen ”mångskiftande för att 
beteckna en överträdelse som består av tre separata, men sammanhängande inslag, 
vilket kommer att visas nedan. Dessa inslag gällde två olika produkter, standard och 
plastisolerade VVS-kopparrör. I detta avseende noteras det att standard 
VVS-kopparrör och plastisolerade VVS-kopparrör inte nödvändigtvis är utbytbara och 
kan utgöra olika produktmarknader vid bedömning enligt kommissionens 
tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

  
811 Imperial Chemical Industries, se punkterna 259–260.
812 EUT L 123, 27.4.2004, s. 11.
813 EGT L 31, 9.2.1996, s. 2. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 772/2004 (EUT L 123, 

27.4.2004, s. 11). 
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konkurrenslagstiftning.814 Eftersom KME och Wieland ofta samordnade 
handelspolitiken för hela produktgruppen vid samma möten (gemensamma möten om 
SANCO-, WICU- och Cuprotherm-rör, se till exempel skäl (190)) och med samma 
anställda, med den enda strävan att undvika och begränsa konkurrensen, betraktas 
båda produkterna, dvs. standard och plastbelagda VVS-kopparrör, som en del av en 
överträdelse som berör en produktgrupp. Detta synsätt stöds av det faktum att 
samverkan om standard VVS-kopparrör också nödvändigtvis hade inverkan på 
plasTisolerade rör eftersom isolatorer eller rörmokare som isolerar rör först måste 
köpa standardrör som tillverkats av VVS-kopparrörsproducenter. Varken KME eller 
Wieland har hävdat att ovanstående samverkan skulle behandlas som separata 
överträdelser.

(460) BCZ deltog i en enda (se skäl (506)) komplex (dvs. som omfattade avtal och 
samordnade förfaranden, se skäl (451)–(456)) och mångskiftande överträdelse som 
bestod av två separata, men sammanhängande inslag, vilket kommer att visas nedan, 
dvs. dels samverkan mellan SANCO-producenter, dels samverkan mellan en bredare 
grupp konkurrenter inom VVS-kopparrörssektorn (däribland Outokumpu, IMI, 
Mueller, BMA, HME och Halcor). Inslagen var sammanhängande eftersom de berörde 
samma produkt, standard VVS-kopparrör, och alla SANCO-producenter deltog 
samtidigt i den bredare europeiska samverkan. Från SANCO-producenternas 
perspektiv tjänade de båda samarbetena ett enda syfte, dvs. att begränsa och 
kontrollera konkurrensen med avseende på standard VVS-kopparrör. Det kan dock 
inte bevisas att Boliden kände till WICU- och Cuprotherm-uppgörelserna, eller 
rimligtvis kunde ha förutsett ett sådant uppträdande, och var berett att acceptera risken.

11.3.3. En enda komplex överträdelse

(461) IMI och Outokumpu samt Mueller (när det gäller perioden efter oktober 1997) deltog i 
en enda komplex överträdelse som avsåg standard VVS-kopparrör (möten och 
kontakter med femgruppen och med niogruppen). Det kunde dock inte bevisas att IMI, 
Outokumpu eller Muller kände till SANCO-, WICU- eller Cuprotherm-uppgörelserna, 
eller rimligtvis kunde har förutsett ett sådant uppträdande, och var beredda att 
acceptera risken.

(462) Med avseende på BMA (innan företaget förvärvades av Wieland), HME och Halcor 
noteras att dessa tre företag deltog i en enda komplex överträdelse som bara bestod av 
möten och kontakter med niogruppen i fråga om standard VVS-kopparrör.

11.3.4. Fortlöpande överträdelse

(463) Kommissionen anser att denna enda, komplexa och, med avseende på BCZ, 
KME-koncernen och Wieland, mångskiftande överträdelse började den 3 juni 1988 
vad gäller KM(E) och BCZ (se skäl (163)), och den 29 september 1989 vad gäller 
TMX, EM (vilket innefattar KME-koncernen från 1995), IMI, Outokumpu och 
Wieland, och pågick fram till mars 2001.

(464) Kommissionen måste fastställa att överträdelsen varit fortlöpande genom att 
presentera tillräckligt exakt och överensstämmande bevisning för att den påstådda 
överträdelsen varit fortlöpande. För att detta beviskrav skall vara uppfyllt kan 
kommissionen dra slutsatser från fragmentarisk bevisning. ”I de flesta fall måste 
förekomsten av ett konkurrensbegränsande förfarande eller avtal härledas ur ett antal 
sammanträffanden och indicier som när de beaktas tillsammans kan utgöra bevis för 

  
814 EGT C 372, 9.12.1997, s. 5.
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att en överträdelse av konkurrensreglerna har skett, och när annan hållbar förklaring 
saknas.”815 När det gäller bevis för att överträdelsen var fortlöpande skall olika bevis 
tolkas mot bakgrund av hela sammanhanget. Enligt vad som visas nedan fortsatte det 
övergripande systemet för att kontrollera och begränsa konkurrensen på 
VVS-kopparrörsmarknaden och särskilt viljan att göra detta, vilket bekräftades av 
Outokumpu. Mot bakgrund av det ihållande systemet och avsikten att bryta mot 
konkurrenslagstiftningen räcker det inte att anta att deltagarna avbröt överträdelsen 
bara för att samarbetet blev mindre synligt eller kontakterna mindre frekventa under en 
viss period. För att ett deltagande skall kunna betraktas som avslutat måste parten i 
fråga ta offentligt avstånd från kartellens verksamhet och samtidigt upphöra att 
samarbeta med samtliga konkurrenter. En deltagare i en överträdelse har säkerligen 
inte avbrutit överträdelsen om denne fortsätter att ha bilaterala kontakter med 
konkurrenter som deltar i kartellen, där marknadsvillkor, marknadsstrategier, volymer, 
priser eller de återstående deltagarnas samverkan diskuteras.

(465) Frågan om överträdelsens fortlöpande avser bara BCZ, IMI, KME (däribland KM, 
TMX och EM), Outokumpu och Wieland. Eftersom särskilda överväganden gäller för 
BCZ kommer detta företag att behandlas separat.

(466) BCZ, IMI, KME (däribland KM, TMX och EM), Outokumpu och Wieland fortsatte 
med i) samma typ av informationsutbyte, samordning och kontakter (på ledningsnivå 
och operativ nivå), ii) samma inriktning på överträdelsen (tilldelning av volymer och 
prissamordning genom att samordna förändringen av prislinjer och komma överens 
om rabatter), och när det gäller SANCO-producenter, iii) kontakter, 
informationsutbyte och samordning utan avbrott mellan SANCO-producenterna 
(detsamma gäller för avtalen om WICU- och Cuprotherm-rör). Dessutom finns det 
inga tecken på att någon av parterna offentligt har meddelat att man slutat delta i 
samverkan och/eller helt avbrutit samarbetet med alla parter och alla inslag i 
överträdelsen.

(467) Före meddelandet om invändningar ifrågasatte bara KME slutsatsen att det hade varit 
en fortlöpande överträdelse. KME anförde ett avbrott från ”1990 till och med 
den 4 december 1992”816 och från juli 1994 till juli 1997 ”till följd av ett misslyckat 
försök att förnya avtalen vid halvårsskiftet 1996”.817 I sitt svar på meddelandet om 
invändningar erkände KME dock att de konkurrensbegränsande kontakterna fortlöpte 
under perioden 1990 till 1992.

(468) I sitt svar på meddelandet om invändningar åberopar Wieland ett avbrott från början 
av 1990 till och med december 1992 (nästan tre år) och från halvårsskiftet 1994 till 
våren 1996/97 genom att hänvisa till Outokumpus och KME:s förklaringar.818 IMI 
anser att företaget bör behandlas på samma sätt som BMA, HME, Halcor och 
Mueller.819

  
815 Mål C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P och C-219/00 P, Aalborg Portland 

A/S m.fl. mot kommissionen, punkt 56–57 (ännu inte offentliggjord), se även mål T-368/00, General 
Motors Nederland BV och Opel Nederland BV mot kommissionen, punkt 88 (ännu inte offentliggjord).

816 Se s. 32540 och rättelsen i meddelandet på s. 32053. Se även skäl (203).
817 Se s. 32543–32544. Se även skäl (203) och (225).
818 Se punkterna 91–97 i Wielands svar av den 7 november 2003.
819 Se bilaga 1 till IMI:s svar av den 7 november 2003.
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11.3.4.1.Perioden från början av 1990 till december 1992

(469) Med avseende på det påstådda avbrottet från 1990 till och med december 1992 hävdar 
bara Wieland ett avbrott med hänvisning till företagets internrevision, KME:s 
beskrivning av den bredare europeiska samverkan (se skäl (203)) och ett citat från en 
Outokumpu-anställd820 som intervjuades av kommissionen.821

(470) Kommissionen identifierade ett antal olagliga kontakter med konkurrenterna under 
perioden från 1990 till december 1992 (se skäl (241)-(264)). Kontakternas bevisvärde 
samt kommissionens konstaterande att överträdelsen fortlöpte från (början av) 1990 
till december 1992 bestreds inte av någon av de andra parterna. Outokumpu angav inte 
heller något avbrott av den bredare europeiska samverkan under denna period. Inte 
heller uttalade sig Outokumpu om SANCO-samverkan som fortlöpte under denna 
period utan avbrott, vilket inte uttryckligen bestreds av Wieland. För det andra angav 
den Outokumpu-anställde, som Wieland hänvisar till, i samma punkt som Wieland 
citerar att han ”anser att någon gång under slutet av 1992 avbröts [[…]] system 
eftersom [uppgifterna] fortfarande samlades in 1992 […]”, vilket just bekräftar att det 
olagliga informationsutbytet och samarbetet fortsatte från september 1989 till slutet av 
1992, då […] system ersattes med diskussioner om IWCC-uppgifter.822 Det system 
med informationsutbyte som parterna inrättade i september 1989 (”[…] kalkylblad”) 
tillämpades under hela perioden (se skäl (249)). För det tredje hade KME i sitt 
meddelande av den 17 februari 2003 inte angett några avbrott som rörde SANCO-
samverkan, där även Wieland deltog. Efter att ha tagit del av uppgifterna i 
meddelandet om invändningar korrigerade slutligen KME sina uppgifter om att det 
inte förekommit något avbrott under perioden.

(471) Således anser kommissionen att den har bevisat överträdelsens fortlöpande i form av 
SANCO-avtal och den bredare europeiska samverkan från 1990 till 1992.

11.3.4.2.Perioden från juli 1994 till juli 1997

Parternas synpunkter

(472) KME hävdar att kommissionen, i sin bedömning av överträdelsens fortlöpande under 
perioden juli 1994 till juli 1997 skall beakta följande: För det första uppger Outokumpus 
anställda att mötena upphörde 1994.823 För det andra angav Outokumpu att det 
förekom diskussioner om att återuppta mötena 1996. KME anser att detta ”verkar visa 
att samverkan hade upphört tidigare, vilket borde bekräfta de KME-anställdas 
noteringar.”824 För det tredje när det gäller beviskravet i ärenden som avser frågan om 
överträdelsens fortlöpande bekräftar KME att det inte finns något dokument i 
kommissionens akt som kan styrka KME:s avsikt att avsluta avtalet i juli 1994. Att 
vara skyldig att tillhandahålla ett dokument som bevisar viljan att avsluta ett olagligt avtal är 
emellertid generellt en omöjlig bevisbörda att uppfylla och bör således inte vara ett lämpligt 
beviskrav. Om mötena ställs in av alla företag verkar ett sådant beviskrav orimligt. För det 
fjärde kunde KME:s anställda notera att mötena upphörde. På grundval av de bevis som 

  
820 Se s. 31823: ”Det fanns ingen anledning att fortsätta. Uppgifterna var inte tillförlitliga. 

Marknadsandelarna avspeglade inte de ursprungliga avsikterna. Följaktligen tror jag att systemet 
upphörde någon gång i slutet av 1992 […].”

821 Se punkt 19–20 i Wielands svar av den 7 november 2003. 
822 Se särskilt s. 31814–31818 för en detaljerad beskrivning av möten (dock utan specificerade datum) som 

hölls till och med utgången av 1992. 
823 Se punkterna 158–163 i KME’s svar av den 7 november 2003.
824 Se punkterna 164–168 i KME’s svar av den 7 november 2003.
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nämns i meddelandet om invändningar verkar slutligen inga möten ha hållits på europeisk 
nivå från den 8 juli 1994 till den 1 februari 1996.825

(473) Wieland hävdar att mötena avbröts under perioden ”1994 till 1996/1997”.826 Enligt 
kommissionen menar Wieland med ”1996/1997” ett avbrott till och med februari 1996 
då man enligt Wieland höll ett olagligt möte (se skäl (286)). Till stöd för sitt påstående 
pekar Wieland på i) […]systemets upphörande och inledningen av diskussioner på 
grundval av IWCC-uppgifter,827 ii) förklaringar från Outokumpu (skäl 214) och från 
en av företagets anställda,828 iii) förklaringar från KME,829 iv) ett internt meddelande 
av den 11 oktober 1994 i vilket Wieland noterade att KME var på väg bort från den 
gemensamma produkt- och marknadsstrategin,830 v) begrepp som ”återupptagande” 
(punkt 393 i meddelandet om invändningar) som användes av kommissionen och som, 
enligt Wieland, avser ett avbrott,831 vi) förklaringar som att byggboomen i östra 
Tyskland gjorde att samarbete inte längre var nödvändigt,832 vii) Wielands antagande 
att samarbetets upphörande måste ha spridits bland kartellmedlemmarna,833 och viii) 
företagets synpunkt att på grund av den försvagade efterfrågan 1996/97 förstod 
producenterna att urholkningen av priserna ledde till finansiella problem och skapade 
därför ett nytt system för marknadssamordning834.

(474) Enligt IMI är frånvaron av ett formellt meddelande om tillbakadragande från den 
europeiska kartellen inte relevant i sig. Likheter vad gäller syfte, metod och förfarande 
är i sig själva inte indikatorer på fortlöpande. Med avseende på perioden juni 1994 till 
april 1996 kunde IMI inte notera några uppgifter som styrker företagets deltagande i 
den bredare europeiska kartellverksamheten eller något annat specifikt bevis i 
kommissionens akt för att 1995 års möte (se skäl (285)) skulle vara kartellrelaterat.835

(475) Outokumpu bekräftade i sin redogörelse836 att perioden ”augusti 1994 till någon gång 
sommaren 1997” var ”mindre intensiv” med ett ”försök [under våren 1994] att 
återuppliva samarbetet” som det var före 1994 med tre till fyra möten.837 Som svar på 
en kommissionsfråga framhöll Outokumpu att även om företaget inte trodde att 
särskilt mycket pågick under denna period, kunde företaget inte ”säga att ingenting
pågick”.838 Med avseende på kontakter vid möten med branschorganisationerna anger 
Outokumpu att ”parterna möttes regelbundet vid möten med branschorganisationerna, 
men det finns inga tecken på att några olagliga diskussioner ägde rum”.839 Outokumpu 
kan inte notera att det hölls något möte 1995.840 Muellers noteringar om att det 
”åtminstone” från 1995 hölls ”regelbundna möten och telefonsamtal” [Information 
som inte är relevant för EU förfarandet] (till exempel möten i Förenade kungariket och 

  
825 Se punkterna 169–174 i KME’s svar av den 7 november 2003.
826 Se punkterna 21–24 i Wielands svar av den 7 november 2003.
827 Se punkt 21 i Wielands svar av den 7 november 2003.
828 Se punkt 21 i Wielands svar av den 7 november 2003.
829 Se punkt 22 i Wielands svar av den 7 november 2003.
830 Se punkt 21 i Wielands svar av den 7 november 2003.
831 Se punkt 22 i Wielands svar av den 7 november 2003.
832 Se punkt 23 i Wielands svar av den 7 november 2003.
833 Se punkt 23 i Wielands svar av den 7 november 2003.
834 Se punkt 23 i Wielands svar av den 7 november 2003.
835 Se bilaga 1 till IMI:s svar av den 7 november 2003.
836 Se s. 32701–32702. Se även skäl (199), (214) och (215).
837 Se punkt 18 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
838 Se diapositiv 12 och 13 i Outokumpus svar av den 5 december 2003.
839 Se punkt 19 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
840 Se punkt 20 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
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Frankrike).841 Outokumpu kan inte notera de möten som nämns i skäl (286)-(288).842

Outokumpu anser att SANCO-möten har ägt rum.843

Kommissionens bedömning

(476) IMI, KME (däribland KM, TMX och EM), Outokumpu och Wieland avslutade inte 
överträdelsen, utan fortsatte att ha olagliga kontakter, även om de var mindre 
intensiva, från juli 1994 till juli 1997. Överträdelsen upphörde aldrig helt och hållet (se 
även skäl (594)). KME (däribland KM, TMX och EM) och Wieland fortsatte det 
olagliga samarbetet inom ramen för SANCO-samverkan.

(477) När det gäller den bredare europeiska samverkan från juli 1994 till juli 1997 var 
kontakterna mellan parterna mindre organiserade eller tog sig andra former, till 
exempel bilaterala kontakter, kontakter mellan vissa konkurrenter (som 
SANCO-producenter) och mindre frekventa kontakter, men som kommer att förklaras 
i skäl (486) skedde de enligt det system som utarbetats i september 1989.

(478) För det första anser kommissionen att Outokumpus anställdas redogörelser, särskild 
den redogörelse som KME hänvisar till, inte bevisar att överträdelsen upphörde. Den 
Outokumpu-anställde hade inte noterat det tillräckligt. När den anställde tillfrågades 
första gången huruvida det förekom något särskilt avbrott i den mening att 
konkurrenterna kom överens om att inte träffas mer, till exempel 1994 eller 1995, 
svarade den anställde att "det förekom avbrott eller åtminstone lugna perioder" och 
specificerade när han tillfrågades en andra gång att "ett problem under mötena var det 
faktum att alla visste att de uppgifter som företagen uppgivit inte var de rätta 
uppgifterna. Följaktligen var misstron ganska stor mellan företagen.”844 När frågan 
ställdes för tredje gången bekräftade den Outokumpu-anställde (och hänvisade till 
frågan) att "enligt vad han hade förstått” hade deltagarna förklarat vid ett möte att de 
hade beslutat att avbryta samverkan.845 Den Outokumpu-anställde kunde varken uppge 
datum för mötet eller, utan att uppge något särskilt datum, beskriva innehållet eller vad 
som diskuterades vid detta möte. Kommissionens bedömning att inte betrakta detta 
uttalande som bevis för att samverkan upphörde bekräftas av Outokumpu, som inte 
tolkar den anställdes uttalande som om alla led i det olagliga samarbetet avbröts. 

(479) För det andra hävdade ingen av deltagarna (förutom KME (se skäl (482)) och 
möjligtvis Wieland), och inte heller finns det några bevis för, att någon av deltagarna 
formellt avbrutit sitt engagemang i kartellen eller offentligt meddelat att man tog 
avstånd från samverkan och visade sig villig att avbryta överträdelsen med avseende 
på alla dess element samtidigt som man tillbakavisade all medverkan i karteller i 
framtiden. Mueller, Outokumpu och inledningsvis även Wieland noterade inte att 
överträdelsen avbröts under perioden september 1989 till mars 2001. Outokumpu 
angav att under perioden ”från augusti 1994… till ungefär sommaren 1997” var 
”samarbetet och informationsutbytet mindre intensivt”. När Mueller beskrev den […] 
europeiska samverkan uppgav man inte att de avbrutits under någon period.846

  
841 Se punkt 21 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
842 Se punkt 22–23 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
843 Se punkt 24 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
844 Se s. 31945–31946.
845 Se s. 31947–31948.
846 IMI hävdar att Muellers noteringar inte skall beaktas av kommissionen (se bilaga 1 i IMI:s svar av 

den 7 november 2003). Det faktum att kommissionen bara riktade meddelandet om invändningar till 
Mueller med avseende på företagets deltagande i överträdelsen från oktober 1997 utesluter inte att 
Mueller har relevanta noteringar vad gäller perioden innan.
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Wieland angav ursprungligen att regelbundna möte hade hållits sedan åtminstone 
1993. I sitt svar på meddelandet om invändningar uppger Wieland att det förekom ett 
avbrott och antar att detta måste ha meddelats utan att det dokumenterades. 

(480) Med hänsyn till att kartellen var så välutvecklad och institutionaliserad, åtminstone till 
och med juli 1994, anser kommissionen ändå att ett möte som skulle ha lett till att 
överträdelsen officiellt avbröts skulle ha noterats klart och på samma sätt av 
Outokumpus företrädare och/eller övriga deltagare.

(481) Ingen av deltagarna kunde rapportera om något (särskilt) möte under vilket deltagarna, 
däribland KME, officiellt hade meddelat att samverkan skulle upphöra. Även om 
Outokumpu kunde rekonstruera och uttala sig om de flesta mötena under hela 
överträdelseperioden från september 1998 till 2001, beskrev eller noterade företaget 
inget särskilt möte som skulle ha lett till ett ”formellt” avbrott. BCZ bekräftade att 
åtminstone fram till och med halvårsskiftet 1995 hade det inte hållits något möte där 
någon av parterna meddelat att man avsåg att sluta delta i samverkan. Varken Mueller
eller Outokumpu har angivit att de var medvetna om KM(E):s (TMX:s och EM:s) 
beslut att sluta delta i framtiden, även om de noterade när övriga deltagare, exempelvis 
BCZ, under en begränsad tid slutade att delta i samverkan. Motsvarande redogörelser 
från Outokumpu, Muller och inledningsvis även från Wieland och Boliden visar på att 
avsikten att begränsa och kontrollera konkurrensen fortsatte under ”samarbetets 
lugnare period”. Det faktum att ingen av deltagarna (offentligt) meddelade att man 
avsåg att sluta delta och, vidare, de fortsatta, men mindre frekventa, kontakterna 
mellan konkurrenterna visar på deltagarnas vilja och avsikt att inte upphöra med 
samarbetet.

(482) För det tredje anser kommissionen att de KME-anställdas påstådda notering om att 
deltagarna upphörde med möten och kontakter i juli 1994 inte är trovärdig. De enda 
fastställda mötena under denna period var mötena den 16 juni 1994 och 
den 8 juli 1994. Därför kan det bara ha varit under ett av dessa möten som parterna 
enligt uppgift beslutade att upphöra med samarbetet. Även om man skulle ha meddelat 
eller beslutat att överträdelsen skulle upphöra var deltagarna inte uppriktiga när det 
gäller att upphöra med alla leden i överträdelsen. Denna slutsats stöds av följande 
inslag.

(483) Till och med november 1994 samordnade och genomförde parterna prishöjningar på 
marknaden i Förenade kungariket vilket, enligt en deltagare, fick till följd att priset på 
kopparrör steg med totalt cirka 60 % (se skäl (277)). Betydande prisökningar på den 
marknaden till och med utgången av 1994 noteras i två ekonomiska NERA-rapporter 
som inlämnats av IMI och KME, och bekräftas dessutom av en tidigare chef inom 
kopparrörsbranschen (se skäl (213)). På grundval av dessa rapporter verkar det som 
om prisökningarna hade effekter långt efter november 1994. OTK hade dessutom 
kontakter med Wieland till och med augusti 1994 och med EM till och med 
december 1994. Outokumpu diskuterade konfidentiell information åtminstone med 
EM. Ett påstått upphörande av ett avtal vid en viss tidpunkt kan inte accepteras när 
samma avtal i ett senare skede genomförs och fortsätter att gälla som i detta fallet.

(484) När det gäller KM(E), TMX, EM och Wieland är det bevisat att den europeiska 
samverkan fortsatte i form av SANCO-samverkan mellan SANCO-producenter, och 
när det gäller KM(E) och Wieland fortsatte samverkan med avseende på WICU- och 
Cuprotherm-rör. Dessa producenter bedrev ihållande och fortlöpande samordning 
och/eller informationsutbyte med avseende på volymer, priser och/eller rabatter. 



SV 112 SV

Under den ”lugna perioden” från juli 1994 till juli 1997 nämner KME, förutom mötet 
den 26 september 1995 – då det är bevisat att KME och Wieland diskuterade känslig 
affärsinformation (se skäl (172) och nedan) – elva andra SANCO-möten847 då det är 
rimligt att kommersiellt känslig information utbyttes, vilket inte bestreds av Wieland. 
Även BCZ, vilket redan förklarats, bekräftar ett uttalande från en tidigare chef inom 
kopparrörsbranschen och noterar att det olagliga samarbetet – åtminstone mellan 
SANCO-producenterna – fortsatte till halvårskiftet 1995 (när BCZ slutade delta i 
mötena). Med avseende på mötet den 26 september 1995 (sammanslutningen 
“Arbeitskreis Kupferrohre”) anger KME att två andra tyska företag – MKM och 
Standardwerke Werl – förutom Wieland och KME deltog i mötet. Enligt KME hade mötet 
inget samband med den europeiska samverkan eller ”SANCO-samverkan” som 
omfattades av meddelandet om invändningar.848 Kommissionen anser att de 
diskussioner som beskrivs i skäl (172) klart avser diskussioner om känsliga 
affärsstrategier vilket innebär överträdelse av konkurrensreglerna. Det faktum att 
diskussionerna ägde rum vid ett arbetsgruppsmöte inom en branschorganisation bekräftar ett 
vittnesuttalande (se skäl (285)) om att olagliga diskussioner hölls vid sådana möten, särskilt 
under den tidsperiod då KME och Wieland hävdar att de olagliga kontakterna hade upphört. 
Det faktum att diskussionerna gällde Tyskland eller att ytterligare företag deltog påverkar 
inte KME:s eller Wielands ansvar för överträdelsen av konkurrenslagstiftningen och 
utesluter inte heller att dessa diskussioner var en del av den mångskiftande överträdelse som 
KME och Wieland deltog i. Kommissionen anser i själva verket att det olagliga samarbetet 
mellan KME och Wieland i fråga om SANCO-VVS-kopparrör inte kan avskiljas från andra 
delar av KME:s och Wielands mångskiftande överträdelse. 

(485) För det fjärde innebär detta, även om nästan inget avtal ingicks och/eller genomfördes 
med avseende på volymer och priser under perioden från maj 1994 till juli 1997, inte 
att överträdelsen som avser VVS-kopparrör hade avslutats med avseende på alla 
inslag.

(486) Kartellens metod och förfarande fortlöper helt klart under hela perioden från 
september 1989 till mars 2001. I själva verket visar ett antal möten 1996 (se 
skäl (288)–(293)) att deltagarna till synes återupptog och intensifierade samverkan 
från perioden 1989 till juli 1994, som slutligen fortsattes med framgång i juli 1997. 
Mötena 1996–1997 kan bara ses som en fortsättning på mötena 1994. Deltagarna 
behövde inte inrätta en (helt) ny form av samarbete, utan förbättrade snarare det 
ursprungliga systemet. Huvuddelen av samarbetet bestod av utbyte av uppgifter om 
försäljningsvolymer, och på basis av detta fördelades kvoterna. Volymuppgifter 
utbyttes först genom […] kalkylblad. Från cirka 1993 till åtminstone halvårsskiftet 
1994 låg IWCC-uppgifter till grund för överenskommelser om volymmål. 1996 
utbyttes vissa uppgifter direkt mellan parterna för att intensifiera kartellverksamheten 
såsom den hade bedrivits tidigare (se skäl (290)). Direkt när mötena hade inletts i juli 
1997 inrättade deltagarna WBMS-systemet för informationsutbyte som kan betraktas 
som en mer effektiv och välutvecklad fortsättning på det system som inrättades i 
september 1989.

(487) När det ömsesidiga förtroendet bland deltagarna slutligen hade intensifierats i 
juli 1997 efter ett antal möten mellan april och juli 1996 fortsatte samma företag att 
diskutera den europeiska marknaden för VVS-kopparrör på ett liknande sätt med 
möten på ledningsnivå som åtföljdes av möten på operativ nivå. Ett antal 

  
847 För närmare uppgifter se fotnot 172.
848 Se punkt 179 i KME:s svar av den 7 november 2003.
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företagsrepresentanter på toppnivå och operativ nivå deltog i kartellens samtliga 
tre steg.849 1997 var informationsutbytet mer inriktat på de fem viktigaste länderna, 
med sporadiska diskussioner om andra länder. Formen för informationsutbytet och de 
grundläggande principerna med avseende på fastställande och övervakning av volymer 
var dock desamma. Likheter avseende metoder är en stark indikation på att 
överträdelsen varit fortlöpande.

(488) De viktigaste skillnaderna vad gäller kartellens verksamhet var att deltagarna efter 
mötet i juli 1997 hade inrättat ett effektivt system för informationsutbyte som var 
tillförlitligt och säkerställde önskat resultat (se skäl (223) och (301)). Att 
informationsutbytet var tillförlitligt efter juli 1997 bevisas genom aktuella uttalanden 
från deltagarna (se till exempel skäl (326) och (350)). Följaktligen anser 
kommissionen att det berörda uppträdandet utgjorde en enskild fortlöpande 
överträdelse av artikel 81.1 i fördraget för vilken varje deltagare måste ta sitt ansvar 
för den tidsperiod som deltagaren i fråga deltog i den gemensamma uppgörelsen.

(489) Dessutom rapporterade Mueller, OTK och KME om nationella karteller i Tyskland, 
Frankrike, Förenade kungariket, Nederländerna, Spanien och Belgien, av vilka några, 
enligt parterna, fortsatte under den ”lugna perioden” (exempelvis kartellerna i 
Frankrike, Förenade kungariket, Tyskland och Nederländerna).850 I det aktuella fallet 
skulle ett avbrott i den europeiska kartellverksamheten krävt ett fullständigt och 
definitivt avbrott när det gäller all kartellverksamhet med avseende på VVS-kopparrör 
som avsåg något av de länder och/eller någon av de parter som var föremål för eller 
engagerade i den europeiska kartellen. Något sådant avbrott förekom inte från någon 
av parternas sida.

(490) Slutligen kan IMI inte behandlas på samma sätt som HME, BMA, Halcor eller 
Mueller. Det finns belägg för att HME, BMA, Halcor och Mueller inte deltog i några 
mötet och inte hade några kontakter på europeisk nivå under en period av mer än tre 
år. Därför kunde överträdelsens fortlöpande med avseende på dessa företag inte 
fastställas. IMI, å andra sidan, i) genomförde kraftiga prishöjningar i 
Förenade kungariket som svar på kartellavtalen till och med november 1994 (se 
skäl (483)), ii) deltog som en av huvudaktörerna vid flera möten 1996 och tog aktiv 
del i förhandlingarna om villkoren för att på nytt intensifiera kartellverksamheten 
successivt (se skäl (288)–(293)), iii) tog aktiv del i utvidgningen av antalet deltagare 
genom att bjuda in och uppmuntra ett antal konkurrenter som hade slutat att delta i 
mötena (särskilt Mueller och HME) att återigen delta i samarbetet i mitten av 1997 och 
augusti 1998 (se skäl (216), (299), (305) och (325)) och iv) fick avgörande betydelse 
genom att ta över funktionen som marknadsledare i Förenade kungariket (se 
skäl (222)). I detta avseende var IMI:s fortlöpande deltagande avgörande för att 
kartellen skulle fungera och fortsätta. IMI:s avgörande roll när det gäller överträdelsen 
kan inte på något sätt jämföras med de mindre konkurrenternas deltagande, till 
exempel HME, BMA, Halcor och även Mueller. Slutligen tillhandahöll inte IMI några 
sammanhängande förklaringar om hur företaget upphörde att delta i uppgörelserna. På 
grund av alla dessa skäl ser kommissionen ingen anledning att behandla IMI på 
samma sätt som HME, BMA, Halcor och Mueller behandlas.

(491) Mot bakgrund av ovanstående förklaringar anser kommissionen att det är lämpligare 
att betrakta perioden från juli 1994 till juli 1997 som en period av minskat 

  
849 Se skäl (193)–(225).
850 […]
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marknadstryck på grund av den tyska återföreningen i kombination med en kris i 
kartellen till följd av misstro bland deltagarna, hellre än som en överträdelse som 
avslutades och en annan som påbörjades, vilket Outokumpu hävdade (se skäl 214 och 
(215)). Det är naturligt med organisationsförändringar samt skiftande 
företagskonstellationer och deltagande under diskussioner som pågått under mer än 
elva år. Det kan även ha förekommit perioder av spänningar som ledde till att 
konkurrensen ökade. Spänningar inom kartellen kan ha orsakats av att vissa företag 
lämnade information som ansågs otillförlitlig av de andra kartellmedlemmarna. 1997 
organiserade deltagarna genom WBMS om systemet för informationsutbyte för att det 
skulle bli tillförlitligt och kom överens om att inkomma med korrekta uppgifter.

11.3.4.3.Boliden

(492) Kommissionen har fastställt att BCZ inte avslutade alla inslag i överträdelsen under 
den berörda utredningsperioden (juni 1988–mars 2001), men fortsatte delta i olagliga 
avtal, även om det var mindre intensivt under en lång period.

(493) BCZ framhåller att möten och informationsutbyte inom SANCO-klubben huvudsakligen 
omfattade två övergripande frågor, nämligen ett mer eller mindre lagligt licensavtal för 
varumärke och patent, och en olaglig kartell för prisöverenskommelser och 
marknadsdelning.851 BCZ deltog i den ”lagliga delen” av SANCO-samverkan från 
april 1988 till mars 2001.852 BCZ deltog i den olagliga verksamheten, såsom den beskrivs i 
detta beslut, under perioden från 1988–1995. Efter 1995 har Boliden inte kunnat verifiera 
om det förekommit SANCO-möten eller om företaget deltagit i sådana möten, med 
undantag för ett möte i juni 1999.853 BCZ angav att företaget efter förhandlingar om 
WICU-rör hade ett möte med KME den 21 november 1997 och lämnade uppgifter om 
försäljningsvolymer för WICU- och SANCO-rör under perioden 1992 till 1997. Enligt BCZ 
deltog även OTK i detta möte. BCZ avvisade KME:s och OTK:s gemensamma erbjudande 
om att delta i EDWD-mötena(se skäl (310)).854

(494) Kommissionen noterar att BCZ inte deltog i något möte på europeisk nivå från andra
halvåret 1995 till augusti 1998 och från den 10 december 1998 till oktober 1999. Det är 
dock fastställt att BCZ lämnade uppgifter om försäljningsvolymer för SANCO-rör till 
SANCO-sekretariatet under hela perioden 1988 till 2001 och fick uppgifter om 
försäljningsvolym från de andra SANCO-konkurrenterna. Utbytet av dessa uppgifter, som 
var långt ifrån ett genomförande av ett ”lagligt” licensavtal, låg till grund för 
marknadsdelningen och volymfördelningen mellan SANCO-producenterna, vilket BCZ 
kände till. Det var dessutom olagligt. I avsaknad av bevis för att Boliden upphörde att delta i 
båda delarna av den mångskiftande överträdelsen med avseende på alla dess inslag måste 
Bolidens deltagande betraktas som fortlöpande.

11.3.4.4.Halcor

(495) Halcor angav att företaget inte deltog i några möten under en femmånadersperiod från 
den 29 oktober 1998 till den 19 mars 1999. Efter mötena den 19 mars 1999 och 
den 28 april 1999 deltog företaget inte i några ytterligare möten.855 Även om Halcor 
till och med augusti 1999 fortsatte att inkomma med uppgifter till WBMS-kontoret 
hävdar företaget att dess anställda trodde att det inte hade några 

  
851 Se punkterna 33–41 i BCZ’s svar av den 7 november 2003.
852 Se punkterna 34 och 35 i BCZ’s svar av den 7 november 2003.
853 Se punkterna 36–41 i BCZ’s svar av den 7 november 2003.
854 Se punkterna 42–52 i BCZ:s svara av den 7 november 2003.
855 Se punkterna 3.16–3.66 i Halcors svar av den 7 november 2003.
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konkurrensbegränsande effekter att fortsätta lämna uppgifter till WBMS under en kort 
period ”bara för att skyla över företagets avhopp från systemet”. Halcor hävdar att 
företagets fortsatta bidrag till WBMS inte var till någon hjälp för de andra 
medlemmarna. Det var inte heller till någon nytta för Halcor, förutom när det gäller 
det fullt legitima syftet att räkna ut sin egen marknadsandel. Halcor anser att 
inlämningen av uppgifter till WBMS inte kan betraktas som fortlöpande deltagande i 
en kartell. Närvaron av en person som lämnade uppgifter vid mötena var viktig för att 
systemet skulle fungera som en mekanism för övervakning av kvoter. Halcor betonar 
att om man bortser från deltagarnas närvaro vid mötena för att försvara sina 
försäljningsvolymer låg WBMS-systemet i sig självt helt i linje med 
konkurrenslagstiftningen.856

(496) Kommissionen anser att Halcor fortsatte det olagliga samarbetet till september, då 
Halcor beslutade att inte inkomma med uppgifter till WBMS-systemet längre (se skäl 
(376)). Kommissionen noterar att Halcor inte har åberopat något avbrott på grund av 
att företaget inte deltog i något möte under fem månader (från oktober 1998 till 
mars 1999). Med avseende på WBMS-systemet för informationsutbyte är det viktigt 
att notera att Halcor var medvetet om att detta system hade olagliga syften, särskilt 
övervakning av kvotfördelningen. Genom att lämna in uppgifter om 
försäljningsvolymer bidrog Halcor till systemet för volymfördelning och gjorde det 
möjligt för konkurrenterna att övervaka marknaden bättre. Med Halcors hjälp fortsatte 
konkurrenterna att kontrollera om volymfördelningarna hade respekterats genom att 
dra ifrån sina enskilda försäljningsuppgifter från de totala WBMS-uppgifterna. För att 
kunna upphöra med det illegala samarbetet var Halcor tvunget att sluta delta i de 
olagliga överenskommelserna helt och hållet. Fastställandet av relevanta datum för 
överträdelsens varaktighet hänger dessutom även på om avtalet genomförts och om 
den utbytta informationen använts för att fastställa den egna affärsstrategin efter ett 
möte. Det faktum att Halcor fortsatte att tillhandahålla uppgifter om 
försäljningsvolymer till WBMS kan bara tolkas som att Halcor inte hade fattat ett 
slutgiltigt beslut att upphöra med de olagliga avtalen. Halcor fortsatte således delta i 
det illegala samarbetet, även om det skedde i mindre omfattning. Kommissionen 
noterar dessutom att effekterna av kartellen varade mycket längre än den tidpunkt då 
Halcor drog sig ur kartellen i september 1999. Till Halcors förmån drar kommissionen 
således slutsatsen att Halcor deltog i en fortlöpande överträdelse under hela perioden 
från augusti 1998 till åtminstone början av september 1999 och att det drog sig ur 
samarbetet genom att upphöra att lämna försäljningssiffror i september 1999.

11.3.4.5.Övriga parter

(497) När det gäller BMA, HME och Mueller bör detta beslut riktas till dessa parter bara när 
det gäller deras deltagande i överträdelsen under perioden efter oktober 1997 
respektive efter augusti 1998. Huruvida deltagandet varit fortlöpande har inte 
ifrågasatts.

  
856 Se punkterna 3.67–4.3 och 6.4 i Halcors svar av den 7 november 2003.
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12. BEGRÄNSNING AV KONKURRENSEN

12.1. Syfte

(498) I artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet begränsas uttryckligen 
konkurrensavtal och samordnade förfaranden som innebär att857

- försäljningspris eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,

- produktion, marknader och teknisk utveckling begränsas eller kontrolleras, och

- marknader eller inköpskällor delas upp.

(499) Detta är de viktigaste kännetecknen för de övergripande avtal som beaktas i detta 
ärende. Marknadsuppdelning och produktionskontroll skedde genom fördelning av 
marknadsandelar samt genom marknadsledaravtal för olika europeiska områden (se 
hänvisningarna i skäl (449) och (450)). Dessa avtal syftade till att låsa och stabilisera 
marknadsandelar och försäljningsvolymer inom angivna geografiska områden, vilket 
innebar att producenterna inte fick konkurrera om marknadsandelar där. Låsningen av 
marknadsandelarna gjorde det också möjligt för parterna att genomföra framgångsrika 
prishöjningar eller att förhindra att priset sjönk i takt med marknadskrafterna.858 Det 
konkurrensbegränsande syftet anges uttryckligen i de bevis som presenteras i 
beskrivningen av ärendet (se till exempel skäl (236), (237), (242), (335) och (350)).

(500) I synnerhet påverkar prisöverenskommelser, även om de inte är bindande, 
konkurrensen genom att deltagarna i en kartell med rimlig säkerhet kan förutsäga sina 
konkurrenters prispolitik.859 Genom att ge uttryck för en gemensam vilja att tillämpa 
en viss prisnivå för sina produkter upphör de berörda producenterna att bedriva en 
självständig marknadspolitik, vilket strider mot det synsätt som följer av 
konkurrensreglerna i fördraget.860

(501) Överenskommelser om rabattsystem, målpriser och/eller prislinjer, marknadsledarnas 
initiativ till prishöjningar, särskilt under perioderna från 1988 till utgången av 1994 
och från juli 1997 till mars 2001 (se till exempel skäl (206), (207), (222) och (277) 
samt hänvisningarna i fotnot 592) samt informationsutbyte om andra affärsvillkor som 
leverans- och betalningsvillkor är, även om det bara förekom vid enstaka tillfällen, 
exempel på fastställande av försäljningspriser och andra affärsvillkor (se 
hänvisningarna i skäl (449) och (450)). Eftersom priset är det främsta 
konkurrensverktyget var syftet med alla de olika hemliga uppgörelser som antagits av 
producenterna att höja priset till deras fördel så att priset blev högre än den nivå som 
fri konkurrens hade medfört.

(502) Fastställande av priser och marknadsuppdelning begränsar konkurrensen genom själva 
sin uppbyggnad enligt vad som avses i artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i 
EES-avtalet.

(503) Parterna vidtog klara åtgärder för att dölja mötena och undvika att deras 
konkurrensbegränsande avtal och dokument upptäcktes. I detta syfte använde parterna 
till exempel efter 1997 koden ”möte om EG:s dricksvattendirektiv” i meddelanden och 
för att boka möten. Dessutom upprättade de vilseledande protokoll som inte 
avspeglade mötets innehåll och nämnde aldrig några av avtalen i någon skriftlig 

  
857 Listan är inte uttömmande.
858 Se KME:s förklaring i skäl (220).
859 Mål 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren mot kommissionen, Rec. 1972, s. 977, punkt 21. 
860 Mål T-311/94, BPD de Eendrach mot kommissionen, REG 1998, s. II-1129, punkt 192.



SV 117 SV

kommunikation. Slutligen inrättade de efter 1997 ett ”lagligt” system för 
informationsutbyte, WBMS-systemet, som låg till grund för deras överenskommelser, 
och lämnade sedan uppgifter om de enskilda försäljningssiffrorna under dessa möten.

(504) När det gäller informationsutbytets konkurrensbegränsande syfte måste avtalen ses 
mot bakgrund av alla omständigheter. De tjänade till att uppnå det enda syftet att låsa 
marknadsandelarna och samordna priserna för att upprätthålla en prisnivå som inte 
grundades på konkurrens och som gjorde det möjligt för företagen att anpassa sina 
strategier efter de uppgifter som de fick från konkurrenterna.

(505) Det ständiga informationsutbytet avsåg att säkerställa stabiliteten i det olagliga 
systemet. Om en uppenbar bristande jämvikt vad gäller marknadsandelar eller priser 
skulle uppstå kunde konflikten lösas genom diskussioner, förslag, övertalning eller till 
och med genom påtryckningar.861

(506) Detta system med avtal och samordnade förfaranden, som beskrivs i avsnitt D i detta 
beslut, hade därför ett enda syfte, nämligen att begränsa konkurrensen enligt vad som 
avses i artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet. Det måste följaktligen 
betraktas som en enda överträdelse.

(507) Även om Mueller, Outokumpu, KME, Wieland, Halcor, BCZ och IMI erkänner att det 
i detta fall förekom konkurrensbegränsande avtal och förfaranden som beskrivs i 
skäl (449) och (450) har KME, Outokumpu, IMI, Wieland, BCZ och Halcor lagt fram 
försvarsargument, till exempel försumbara effekter på priser och konkurrens, svåra 
ekonomiska villkor (överkapacitet), bristande genomförande, bristande straffsystem, 
upprepade avvikelser, köpkraft, påtryckningar från större konkurrenter att delta i de 
konkurrensbegränsande avtalen och/eller okunskap om att vissa inslag i uppträdandet 
kunde vara olagliga.862 Parterna hävdade att priserna urholkades och att kartellen inte 
hade någon effekt på marknaden. Det finns belägg för att avtalen ledde till betydande 
prisökningar på viktiga europeiska marknader under vissa perioder (se punkt 20.3.1.2), 
vilket kommer att diskuteras ytterligare nedan.

(508) Det är dock fast rättspraxis att det inte är nödvändigt att vid tillämpningen av 
artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet beakta de faktiska verkningarna 
av ett avtal när det framgår att avtalets syfte är att hindra, begränsa eller snedvrida 
konkurrensen inom den gemensamma marknaden. I enlighet med fast rättspraxis krävs 
det följaktligen inte att de faktiska konkurrensbegränsande verkningarna visas när det 
konkurrensbegränsande syftet med det påtalade agerandet har styrkts.863 Det bör 
tilläggas att de försvarsargument som nämns i skäl (507) inte undantar företagen från 
att ha begått överträdelsen.

(509) Med hänsyn till avtalets klart konkurrensbegränsande syfte är det i detta ärende därför 
inte nödvändigt att visa den skadliga effekten på konkurrensen. Fastställande av priser 
och marknadsuppdelning utgör i sig en begränsning av konkurrensen i den mening 
som avses i artikel 81.1 i fördraget. Om fastställande av målpriser och 
marknadsandelar tillsammans med utbyte av konfidentiell information inte satte 
konkurrensen ur spel måste det åtminstone ha snedvridit marknadskrafternas fria 
rörlighet vid fastställandet av en konkurrenskraftig prisnivå.

  
861 Se även domstolens dom i mål C-7/95P, John Deere mot kommissionen, REG 1998, s. I-3111, 

punkt 67, som befäster förstainstansrättens dom, se särskilt punkt 96.
862 Se s. 23717–23725, 32539, 32540, 32301-32311, 25325 och 25327 samt parternas svar på meddelandet 

om invändningar som kommer att diskuteras ytterligare nedan.
863 Mål T-62/98, Volkswagen AG mot kommissionen, REG 2000, s. II-2707, punkt 178.



SV 118 SV

(510) Även om avtalets konkurrensbegränsande syfte räcker som bevis för en överträdelse 
av artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet kan det i detta fall, på 
grundval av de fakta som läggs fram i beslutet, fastslås att kommissionen också har 
bevisat att följande konkurrensbegränsande avtal har genomförts och att kartellen har 
haft följande konkurrensbegränsande effekter:

- Genomförandet av kartellens beslut säkerställdes genom ett 
övervakningssystem med marknadsledare och regelbundet utbyte av 
konfidentiell information (se exempelvis hänvisningarna i skäl (449) och 
(450). I brist på bevis för motsatsen kan det antas att de berörda 
konkurrenterna beaktade den utväxlade informationen när det fattade beslut 
om sitt eget uppträdande på marknaden.

- Genomförandet av kartellens beslut säkerställdes även genom regelbundna 
kontakter mellan konkurrenterna. Det faktum att de träffades regelbundet 
under mer än tio år – mer än hundra bilaterala eller multilaterala kontakter har 
fastställts – för att diskutera volymer, målvolymer, priser, rabatter och ibland 
kunder eller andra affärsvillkor är tecken på att avtalet på något sätt måste ha 
varit framgångsrikt. Perioder med kriser och avvikelser från de överenskomna 
principerna, som verkar ha förekommit 1994, 1995 och 1996 med avseende på 
vissa parter (se skäl (463)–(493)) kan anses normalt under en långvarig kartells 
livscykel.

- De parter som deltog i överträdelsen från juni 1988, eller från september 1989, 
till mars 2001 gjorde ständiga ansträngningar för att fortsätta med eller 
genomföra avtalen, som de enligt vad de påstår ansåg vara ineffektiva, genom 
att förbättra systemet för insamling och spridning av information, vilket gjorde 
överträdelsen ännu mer effektiv (till exempel fokuserades diskussionerna 
huvudsakligen på  fem medlemsstater).

- Det finns även enstaka bevis på interna instruktioner för att genomföra en 
prishöjning som överenskommits vid ett möte med konkurrenter (se skäl (412) 
och (413)) och på anteckningar om prissamarbetets framgång (se till exempel 
skäl (180), (181), (213), (277), (321), (335), (338), (350), (366), (378), (394), 
(407), (412), (419), (420) och (426); för en närmare beskrivning av dessa bevis 
se punkt 20.3.1.2).

- När det gäller stabiliseringen av marknadsandelarna gjorde den regelbundna 
översynen av marknadsandelarnas utveckling vid mötena det möjligt att 
övervaka eventuella avvikelser för att på nytt fastställa de överenskomna 
andelarna. Utvecklingen av deltagarnas marknadsandelar visar att deras 
andelar var relativt oförändrade under den period som överträdelsen pågick 
(bilaga). Parterna accepterade vissa förluster av marknadsandelar till följd av 
avtalen för att kunna kamma hem ytterligare vinster (se till exempel skäl (326) 
och (350)).

13. INVERKAN PÅ HANDELN MELLAN MEDLEMSSTATERNA OCH MELLAN DE 

AVTALSSLUTANDE PARTERNA INOM EES

(511) De fortlöpande konkurrensbegränsande avtalen mellan tillverkarna av VVS-kopparrör 
hade en avsevärd inverkan på handeln mellan gemenskapens medlemsstater och 
mellan parterna i EES-avtalet.
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(512) Föremålet för artikel 81.1 i fördraget är avtal som kan skada uppnåendet av en inre 
marknad mellan gemenskapens medlemsstater, antingen genom att de delar upp 
nationella marknader eller påverkar konkurrensstrukturen på den gemensamma 
marknaden. På motsvarande sätt är artikel 53.1 i EES-avtalet riktad mot avtal som 
undergräver förverkligandet av ett enhetligt Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde. 
För att ett avtal, ett beslut eller en konkurrensbegränsande samverkan skall anses 
kunna påverka handeln mellan medlemsstater krävs att det med tillräcklig grad av 
sannolikhet, på grundval av rättsliga eller faktiska omständigheter, kan förutses att 
avtalet, beslutet eller den konkurrensbegränsande samverkan i fråga direkt eller 
indirekt, faktiskt eller potentiellt skulle kunna inverka på handelsutbytet mellan 
medlemsstater.864

(513) Enligt vad som visas i punkt 1.5 i avsnitt B ”Handeln mellan medlemsstaterna” 
kännetecknas marknaden för VVS-kopparrör av betydande handel mellan 
medlemsstaterna. Det handlas även med avsevärda volymer mellan gemenskapen och 
de EES-anslutna Efta-länderna.

(514) Tillämpningen av artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet på en kartell är 
dock inte begränsad till den del av kartelldeltagarnas försäljning som faktiskt innebär 
överföring av varor från en medlemsstat till en annan. För att dessa bestämmelser skall 
gälla är det inte heller nödvändigt att visa att deltagarnas enskilda uppträdande, i 
motsats till kartellen som helhet, påverkade handeln mellan medlemsstaterna.865

(515) Åtminstone under en viss period omfattade kartelluppgörelserna praktiskt taget all 
handel inom gemenskapen och EES-området, även om det bara var indirekt genom 
kartellbildningar på de viktigaste europeiska marknaderna. Förekomsten av ett system 
för volymfördelning och fastställande av priser måste ha lett till eller skulle sannolikt 
ha lett till att handelsmönster automatiskt avvikit från den kurs de annars skulle ha 
följt.866

(516) Kartellens försäljning i andra länder än gemenskapens medlemsstater och 
EES-anslutna länder, eller försäljning till sådana länder innan de blev medlemmar i 
gemenskapen eller anslöt sig till EES-avtalet, omfattas inte av detta beslut.

14. YTTERLIGARE ÖVERVÄGANDEN

14.1. SANCO-samverkan och KME:s roll

(517) I skäl (126) har kommissionen förklarat i vilken utsträckning den litar på uttalandena 
från den före detta chefen inom VVS-kopparrörsindustrin. Dessa bekräftas också av 
BCZ. Kommissionen anser att det inte kan fastställas huruvida KM(E) tvingade BCZ 
efter BCZ:s förvärv av UCZ 1987/1988 att delta i samverkan med tillverkarna av 
SANCO-VVS-kopparrör och den bredare gruppen med europeiska konkurrenter. Det 
kan inte heller fastställas huruvida KME innehade ledarrollen bland 
SANCO-producenterna eller på en bredare europeisk nivå.

Bolidens argument

  
864 Se förenade målen 209–215 och 218/78, Van Landewyck m.fl. mot kommissionen, Rec. 1980, s. 3125, 

punkt 170.
865 Se mål T-13/89, Imperial Chemical Industries mot kommissionen, Rec. 1992, s. II-1021, punkt 304.
866 Se domstolens dom i, Van Landewyck m.fl. mot kommissionen, punkt 170.
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(518) BCZ bekräftar i princip uttalandena från en av företagets tidigare chefer (”vittnet”). 
BCZ hävdar att när förhandlingarna om att förnya licensavtalen med KME inleddes 1998 
lade KME fram ett ultimatum. "För att BCZ skulle kunna efterträda UCZ i WICU- och 
SANCO-samverkan var BCZ tvunget att i) samarbeta med KME och de övriga 
SANCO-producenterna (Wieland, Tréfimétaux och EM/LMI) när det gäller olika 
marknadsåtgärder, bland annat i fråga om rapportering av försäljningsuppgifter till KME 
och deltagande i SANCO-möten, ii) begränsa sin försäljning i Tyskland till maximalt 10 000 
ton per år, och iii) avstå från att producera SANCO-rör vid produktionsanläggningen i 
Gusum, Sverige.” Dessutom ”gjorde KME klart för BCZ att ett nära samarbete med KME 
och de andra SANCO-producenterna var en förutsättning för att KME skulle stödja BCZ 
vid registreringen av BCZ:s produkter hos nationella certifieringsmyndigheter.”867

(519) BCZ hävdar att man ”för att undvika KME:s förmyndarskap” inte rapporterade korrekta 
försäljningsuppgifter till KME och de övriga SANCO-producenterna. KME hade en 
uppsättning verktyg som gjorde det möjligt för det att få sin vilja igenom när det gäller BCZ. 
Förutom underförstådda hot om massiv dumpning på BCZ:s huvudmarknader innefattade 
dessa verktyg uttryckliga och genomförda hot om att förhindra BCZ:s förnyelse av 
nationella tillstånd för sina produkter, påverka BCZ:s licenstagare att inte betala sina 
licensavgifter till BCZ868 och att säga upp BCZ:s WICU- och/eller SANCO-licenser869.

(520) BCZ bestrider KME:s resonemang att de båda företagen var lika beroende av varandra 
under förhandlingarna 1988. BCZ påpekade att KME:s licens av SANCO-patentet inte 
påverkades av BCZ:s förvärv av UCZ:s tillgångar.

KME:s argument

(521) KME bestrider BCZ:s och vittnets uttalanden.870 KME anser att vittnet är otillförlitligt 
och partiskt, eftersom han hyser personligt agg mot KME och att hans redogörelse 
därför skall förbigås i sin helhet. I detta avseende pekade KME på olika dokument i 
akten som bevisar det ansträngda förhållandet mellan vittnet och KME, och det faktum 
att vittnet ständigt bröt mot BCZ:s avtalsförpliktelser. KME hävdar att vittnet under 
kommissionens intervjuer tonade ner BCZ:s roll genom att presentera BCZ som ett 
offer för ett aggressivt stort företag (KME) och som med tveksamhet deltog i några av 
de olagliga avtalen. Det faktum att vittnets redogörelser inte avspeglades i BCZ:s 
skrivelse bevisar, enligt KME, att de är ogrundade.871

(522) KME hävdar att ett antal av vittnets redogörelser är felaktiga. För det första var 
SANCO-samverkan inte huvuduppgörelsen runt vilken den bredare europeiska samverkan 
utvecklades. KME hävdar att majoriteten av SANCO-mötena inte hade något att göra med 
de uppgörelser som beskrivs i meddelandet om invändningar eftersom de avsåg tekniska 
representanter och inte försäljningsrepresentanter. Samarbetet med SANCO-licensen varken 
skapades eller upprätthölls som förevändning för konkurrensbegränsande kontakter. 
Kontakterna avsåg vissa nationella marknader för standard VVS-rör (i huvudsak Tyskland 
och Belgien). Liknande kontakter förekom i flera andra länder, till exempel 
Förenade kungariket. Således skulle det vara lämpligare att klassificera dessa möten som 

  
867 Se punkterna 21 och 22 i BCZ:s svar av den 7 november 2003.
868 Detta bevisades genom ett dokument av den 30 oktober 1989 (se bilaga 5 i BCZ:s svar av 

den 7 november 2003) som gjorts tillgängligt för alla parter.
869 Se punkterna 25–33 i BCZ:s svar av den 7 november 2003.
870 Se KME:s skrivelse av den 5 december 2003.
871 Se punkterna 9–30 i KME:s svar av den 7 november 2003.
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”nationella möten”. Insamlingen av volymuppgifter för SANCO-rör gällde bara Belgien, 
Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Schweiz.872

(523) KME noterade att KME och BCZ träffades ett antal gånger 1988 och 1989 för att förhandla 
om ett eventuellt distributionssamarbete. Rabatter och volymer diskuterades också. Från 
september 1989 till som längst mitten av 1990-talet diskuterade KME, Wieland och BCZ 
vid bilaterala och trilaterala möten särskilt volymer och rabatter i Tyskland och Belgien (på 
samma sätt som diskussionerna mellan producenterna i Förenade kungariket och mellan de 
franska producenterna). Senast från mitten av 1990-talet skedde alla uppgörelser som rörde 
KME i huvudsak vid bilaterala möten med Wieland. Diskussionerna var inriktade på 
Tyskland. Andra marknader kan ha behandlats vid enstaka tillfällen, men i så fall främst i 
informationssyfte.873 KME betonar dock att mötenas huvudsyfte var tekniska frågor och 
reklamfrågor.874 Enligt KME var SANCO-samverkan inte en lägre nivå av den europeiska 
kartellen, utan främst bilaterala möten mellan KME och Wieland om den tyska marknaden. 
KME hävdar att vittnet förväxlade SANCO-möten med möten på europeisk nivå. De 
SANCO-möten som anges i meddelandet om invändningar för perioden 1988 till 1995 
bekräftar att dessa möten inte var sådana systematiska och europaomfattande 
uppgörelser som vittnet beskriver.875

(524) KME hävdar att kommissionen vid sin bedömning skall beakta att insamlingen av 
volymuppgifter enligt SANCO-licensavtalen ansågs laglig. KME påpekar också att 
SANCO-mötena inte var de enda eller viktigaste konkurrensbegränsande kontakterna 
utöver de europeiska uppgörelserna, och inte heller deras ursprung eller orsak.876 KME 
bestrider dock inte att de erhållna uppgifterna också användes för att övervaka vissa 
illegala volymuppgörelser.877

(525) KME bestrider att företaget har haft en ledande roll när det gäller prissättningsbesluten i 
Europa. När det gäller priserna hade alltid den inhemska producenten en avgörande roll på 
sin marknad.878

(526) KME tvingade inte BCZ att ansluta sig till SANCO-samverkan.879 KME hävdar att vittnets 
redogörelser för perioden före juni 1988 inte skall beaktas.880

Kommissionens slutsats

(527) Kommissionen noterar att Wieland inte hade noterat SANCO-samarbetet. Wieland 
bekräftade inte heller att KME hade en ledande roll i samarbetet med 
SANCO-producenterna. Även om det verkar korrekt att KME påverkade BCZ:s 
licenstagare att inte betala sina licensavgifter till BCZ, kan det inte uteslutas att det 
enda skälet till detta var att BCZ inte respekterade avtalsförpliktelserna. BCZ angav 
självt att det betraktade dessa licensavtal som lagliga. Denna typ av spänningar orsakade av 
BCZ:s brott mot dessa avtal kan, även om de verkar ha varit olagliga, inte på allvar ha 
tolkats av BCZ som påtryckningar från KME till BCZ att delta i kartelluppgörelser. I brist 

  
872 Se punkterna 31–43 i KME:s svar av den 7 november 2003.
873 Se punkterna 44–49 i KME:s svar av den 7 november 2003.
874 Se punkterna 50–52 i KME:s svar av den 7 november 2003.
875 Se punkterna 53–68 i KME:s svar av den 7 november 2003.
876 Se punkterna 69–81 i KME:s svar av den 7 november 2003.
877 Se punkt 419 i KME:s svar av den 7 november 2003.
878 Se punkterna 82–106 i KME:s svar av den 7 november 2003.
879 Se punkterna 112–140 i KME:s svar av den 7 november 2003.
880 Se punkt 141 i KME:s svar av den 7 november 2003.
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på ytterligare dokumenterade bevis med avseende på KME:s roll kan kommissionen inte slå 
fast att KME tvingade BCZ att delta i kartelluppgörelserna.

(528) I detta avseende måste det betonas att KME inte hade någon skyldighet enligt 
konkurrenslagstiftningen att bevilja BCZ licens för sitt varumärke eller patent. I den 
utsträckning som BCZ:s deltagande kan ha styrts av affärsmotiv för att säkra licensavtal 
med KME (exempelvis för WICU-rör) kan detta inte vara en ursäkt för BCZ att delta i en 
kartell.

(529) Det är inte heller bevisat, som BCZ hävdar, att SANCO-producenterna gemensamt 
hade kommit överens om att köpa UCZ:s tillgångar för att se till att 
produktionskapaciteten skulle försvinna från marknaden.881 KME bestred detta 
påstående och styrkte det med tillförlitliga dokumenterade bevis.882

(530) Det faktum att kommissionen inte kunde fastställa huruvida KME tvingade BCZ att 
delta i uppgörelserna, påverkar inte BCZ:s ställning i det berörda förfarandet. Om 
BCZ hade varit utsatt för påtryckningar av KM(E) skulle BCZ ha anmält detta till 
konkurrensmyndigheten som säkerställer att konkurrensreglerna respekteras.

14.2. WICU- och Cuprotherm-samverkan

(531) Beträffande utbyte av känslig information om WICU- och Cuprotherm-produkter bestrider 
KME inte att ett sådant utbyte skett, särskilt inte när det gäller Wieland och KME, och i 
fallet Tyskland. KME understryker dock att WICU- och Cuprotherm-rör är marginella och 
att dessa produkter alltså har liten betydelse för denna utredning.

14.3. Parterna hävdar att vissa avtal ansågs lagliga

(532) Wieland, KME och BCZ hävdade att deras anställda ansåg att vissa inslag i SANCO-, 
WICU- och Cuprotherm-uppgörelserna var lagliga, till exempel licensavtalen samt utbytet 
av volymuppgifter i syfte att fördela reklamkostnaderna under den berörda perioden. 
Följaktligen gjordes inga ansträngningar för att dölja utbytet av volymuppgifter enligt 
licensavtalen eller mötena med licenstagarna.883

(533) Kommissionen noterar att Wielands, KME:s och BCZ:s anställda kände till att 
volymfördelning och prissamordning var olagligt och att detta även var inslag i SANCO-, 
WICU- och Cuprotherm-uppgörelserna. Kommissionen behöver därför inte bedöma 
eventuella effekter av fel vad gäller den förbjudna karaktären av andra inslag i SANCO-, 
WICU- och Cuprotherm-uppgörelserna.

14.4. Halcors påstådda tvång

(534) Halcor hade varken tvingats att delta i mötena eller fått något ultimatum som kunde 
inverka på Halcors vilja att delta i de olagliga avtalen. Även i ett hypotetiskt fall av 
tvång skulle Halcor haft möjlighet att kontakta konkurrensmyndigheterna istället för 
att delta i de olagliga avtalen.

(535) Halcor påstår att företaget tvingats delta i överträdelsen. Efter att ha tagit emot 
meddelandet om invändningar korrigerade Halcor dock viktiga inslag i företagets 
redogörelse (till exempel att Halcor inte förväntade sig diskussioner om 
marknadsandelar och försäljning vid mötet den 28 augusti 1998). Ytterligare inslag 

  
881 Se s. 33418.
882 Se punkterna 107–111 i KME:s svar av den 7 november 2003.
883 Se punkterna 542–545 i KME:s svar av den 7 november 2003.
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korrigerades i Halcors skrivelse av den 5 december 2003.884 Halcor hävdar nu att 
företaget genom trovärdiga hot om hämnd på sin hemmamarknad tvingades delta i 
uppgörelserna, fick ett ultimatum vid niogruppens ”kvastmöte” den 28 augusti 1998 
och tvingades in i samverkan av femgruppen som agerade som en sammansatt 
grupp.885 Halcor gjorde klart att företagets påståenden grundades särskilt på en 
Halcor-anställds anteckningar från den 29 augusti 1998, som, enligt Halcor, utgör 
bevis för företagets påståenden.886 Utöver dessa anteckningar nämner Halcor ett antal 
dokument som daterats före augusti 1998 där konkurrenterna nämner vissa eventuella 
”åtgärder” gentemot Halcor eller andra konkurrenter.887 Halcor betonade att företaget 
inte kunde säga att det var den ene eller den andre av producenterna som hade utövat 
påtryckningar.

(536) Kommissionen anser inte att de dokument som Halcor hänvisar till utgör bevis för att 
Halcor utsatts för tvång eller ultimatum av femgruppen. De dokument som avser 
konkurrenternas interna anteckningar från tidpunkter före mötet den 28 augusti 1998 
är inte relevanta vad gäller eventuellt tvång under eller efter det mötet, eftersom 
Halcor vid detta möte inte var medveten om konkurrenternas överväganden om tvång. 
I detta avseende är det viktigt att notera att Halcor inte har hävdat att företaget hade 
utsatts för olagliga påtryckningar av konkurrenterna före mötet den 28 augusti 1998.

(537) Med avseende på tolkningen av anteckningarna från den 29 augusti 1998 hävdar 
Halcor för det första inte, och det är inte heller bevisat, att KME eller Wieland enskilt 
(eller tillsammans) tvingade Halcor (se skäl (538)). För det andra visar dokumenten att 
OTK inte ens deltog i mötet den 28 augusti 1998 (se skäl (325). Även om Carretti 
försäkrade Halcor att Outokumpu skulle ”följa de andra fyra” (se skäl (326)), finns det 
inga tecken på att Outokumpu utövade påtryckningar och/eller var medveten om eller 
accepterade att de andra producenterna utövade påtryckningar. Slutligen nämns 
ingenting om IMI:s eller Muellers uppträdande.888 Under sådana omständigheter är det 
inte möjligt att dra slutsatsen att OTK, IMI eller Mueller deltog i någon form av tvång. 

(538) Istället för att utgöra bevis för tvång, bevisar den Halcor-anställdes anteckningar i 
själva verket att Halcor förhandlade, som vilket annat företag som helst, om den bästa 
möjliga volymtilldelningen för sig själv. Det är inte förvånande att ett försök att öka 
den egna volymen leder till reaktioner från de övriga konkurrenterna som skulle ha 
blivit tvungna att ge upp motsvarande volymandel. Halcors företrädare undrade ”vad 
som kommer att hända i Europa om de utnyttjar sin reservkapacitet” och trodde att 
”vid en hård konfrontation kommer vi [Halcor] att förlora mer”. Dessa överväganden 
visar att Halcor fattade ett medvetet beslut att delta i kartellmötena för att undvika 
”den hårda konfrontationen” och risken för konkurrens. Detta hände trots att andra 
konkurrenter som OTK inte ville delta i ”sådana möten” och Mueller, som oroade sig 
över konkurrenslagstiftningen, hoppade av under en tid, medan Halcor deltog i avtalen 
(se skäl (344) och (349)). Halcors roll var inte enbart passiv, som företaget hävdar. Det 
framgår av Halcors anteckningar från mötet den 29 oktober 1998 att Halcor under 

  
884 Se till exempel Halcors redogörelse där företaget säger att det ”var tvingat att delta i niogruppens 

”kvastmöte” den 28 augusti 1998 på grund av öppna hot från de största producenterna” (s. 1 i Halcors 
svar av den 7 november 2003) och Halcors påstående att företaget ”INTE sa, att det var tvingat att delta 
i mötet den 28 augusti (s. 1 i Halcors skrivelse av den 5 december 2003).

885 Se s. 1 och punkterna 3.3–3.8 i Halcors svar av den 7 november 2003, punkterna 1–4.7 i Halcors 
skrivelse av den 5 december 2003.

886 Se punkterna 3.10–3.12 i Halcors svar av den 7 november 2003.
887 Se punkterna 3.8 e–f i Halcors svar av den 7 november 2003.
888 Se även skäl (547) där Mueller uppmanar Halcor att delta i mötet av den 28 augusti 1998.
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åtminstone detta möte tog aktiv del i diskussionerna om prissättning i 
Förenade kungariket.889

(539) KME,890 IMI,891 Mueller,892 OTK893 och Wieland894 bestred Halcors påståenden. Efter 
att ha sett över akten och ställts inför de övriga parternas argument vid den muntliga 
hearingen förklarade eller klargjorde Halcor inte sin roll vid kartellmötena med 
avseende på Förenade kungariket (som nämns i olika skrivelser från de övriga parterna 
och i Muellers presentation vid den muntliga hearingen) eller vid andra tidigare möten 
på europeisk nivå (och bestred inte heller sitt deltagande). Halcor klargjorde inte heller 
varför företaget kände sig hotat av de konkurrenter som företaget hade haft ett olagligt 
samarbete med tidigare. Halcors uttalande av den 18 april 2003 om att företaget inte 
hade deltagit några möten före den 28 augusti 1998 med sina europeiska konkurrenter 
om affärsangelägenheter strider mot dokumenterade bevis och konkurrenternas 
uttalanden.895

14.5. Inga bevis för Wielands och KME:s hämndåtgärder mot IMI

(540) IMI hävdar att företaget bedrev en aggressiv kommersiell politik gentemot sina 
konkurrenter och blev offer för KME:s och Wielands enskilda hämndåtgärder.896

Kommissionen anser att de dokument som KME hänvisar till samt den återstående 
akten inte visar tecken på att KME och Wieland hade vidtagit enskilda hämndåtgärder 
gentemot IMI. Det första dokumentet897 avser KME:s försäljning på den brittiska 
marknaden som, enligt Wieland, bara kunde tolkas som en reaktion på IMI:s 
försäljning i Tyskland. Det andra dokumentet898 nämner rabatter som IMI beviljat som 
svar på HME:s konkurrens. Vid den tiden förväntade sig Wieland reaktioner från 
KME och BCZ, och ansåg att Wieland måste anpassa sitt eget rabattsystem därefter. 
Dessa dokument visar bara konkurrenternas reaktioner på IMI:s konkurrenstryck, men 
inte några hämndaktioner.

14.6. Överväganden om vissa bevis

(541) Ett antal dokument och tabeller, som använts som bevis för detta beslut, hittades hos 
en av deltagarna, men det är möjligt att de inte har varit föremål för utbyte med andra 
parter. Detta gäller till exempel tabellerna i skäl (348) (se även exempelvis skäl (366) 
och (421). KME hävdar att det rör sig om interna tabeller som skall ge en överblick 
över nuvarande priserbjudanden för att företaget skall kunna positionera sig bättre på 
marknaden. Enligt KME är tabellerna baserade på KME:s egna 
marknadsundersökningar som grundar sig på uppgifter från KME:s kunder om 
erbjudanden från konkurrenter.899

(542) Kommissionen kan inte utesluta att viss information i dessa tabeller grundar sig på 
KME:s egna marknadsundersökningar. Med tanke på detaljnivån och informationens 
utförlighet när det gäller de flesta europeiska länderna i tabellerna, den överlappande 

  
889 Se s. 23420.
890 Se punkterna 437–457 i KME’s svar av den 7 november 2003.
891 Se bilaga 1 till IMI:s svar av den 7 november 2003.
892 Se s. 4–16 i Muellers svar av den 7 november 2003 och Muellers skrivelse av den 5 december 2003.
893 Se punkt 1,2 i Outokumpus skrivelse av den 5 december 2003.
894 Se punkt 28 i Wielands svar av den 7 november 2003.
895 Se s. 25297.
896 Se s. 5 och 13–14 i IMI:s svar av den 7 november 2003 som avser s. 22174 och 22217.
897 22174.
898 22217.
899 Se s. 24647, 24648 och även 24649.
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informationen, som var föremål för utbyte mellan parterna, och den tidsmässiga 
kopplingen till många möten slår kommissionen dock fast att sammanställningen av 
informationen i tabellerna i stor utsträckning var ett resultat av ett olagligt utbyte av 
känslig affärsinformation mellan deltagarna i överträdelsen. Detsamma gäller för 
liknande bevis som lagts fram i beskrivningen av överträdelsen i detta beslut.

F – MOTTAGARE

15. ANSVAR FÖR ÖVERTRÄDELSEN

15.1. Allmänna principer

(543) Subjektet i gemenskapens och EES konkurrensregler är ”företaget”, ett begrepp som 
inte är identiskt med begreppet juridisk person i nationell företags- eller 
skattelagstiftning. Termen ”företag” definieras inte i fördraget. Den kan dock avse 
vilken enhet som helst som bedriver kommersiell verksamhet. Beroende på 
omständigheterna kan en hel koncern, enskilda undergrupper eller dotterbolag 
behandlas som ett ”företag” vid tillämpningen av artikel 81 i fördraget och artikel 53 i 
EES-avtalet. 

(544) När det gäller moderbolagets ansvar för dotterbolagens uppträdande har domstolarna 
ständigt vad gäller dotterbolaget hänvisat till en avsaknad av ”självbestämmanderätt 
vad beträffar sitt handlingssätt på marknaden”.900 I detta avseende kan det antas att ett 
helägt dotterbolag i princip följer den politik som moderbolaget lagt fast och 
följaktligen inte har någon sådan självbestämmanderätt.901

(545) Domstolen granskar bland annat om moderbolaget var i en sådan ställning att det 
kunde ha haft ett avgörande inflytande på dotterbolagets handelspolitik eller om 
dotterbolaget agerade självständigt.902 Frånsett situationen med ett helägt dotterbolag 
utövas sådant inflytande när fakta i målet visar att dotterbolaget inte agerar 
självständigt på marknaden, och vice versa. Detta kan bland annat vara fallet när 
moderbolaget direkt har beordrat dotterbolaget att uppträda på ett visst sätt,903 när 
moderbolaget på annat sätt deltog i överträdelsen, till exempel genom att företräda 
dotterbolaget vid kartellmöten,904 eller när moderbolaget har känt till den berörda 
överträdelsen, men inte har ingripit för att få denna att upphöra.905

  
900 Se ICI mot kommissionen,, punkt 134, mål 107/82, AEG mot kommissionen, Rec. 1983, s. 3151 och 

mål T-354/94, Stora mot kommissionen, REG 1998, s. II—2111.
901 AEG mot kommissionen, punkt 50.
902 Mål C-286/98 P, Stora mot kommissionen, REG 2000, s. I-9925, punkt 28.
903 ICI mot kommissionen, på anfört ställe, punkterna 137–138, Mål 6/72, Europemballage och Continental 

Can mot kommissionen, Rec. 1973, s. 215, punkt 16 och AEG mot kommissionen, på anfört ställe, 
punkt 51. 

904 Mål T-309/94, Koninklijke KNP mot kommissionen, REG 1998, s. II-1007, punkt 48, vilket bekräftas i 
mål C-248/98 P, REG 2000, s. I-9641, punkt 73.

905 Mål T-308/94, Cascades mot kommissionen, REG 1998, s. II-925, punkt 158, Mål T-347/94, 
Mayr-Melnhof mot kommissionen, REG 1998, s. II-1751, punkt 397–398, och mål T-354/94, Stora mot 
kommissionen, punkt 83. Se även mål C-279/98 P, Cascades mot kommissionen, REG 2000, s. I-9693, 
punkt 77, mål C-286/98 P, Stora mot kommissionen, punkt 31–32 och jämför i samma bemärkelse 
yttrandet från generaladvokat Mischo i det senare målet REG 2000, s. I-9925, punkterna 40 och 51.
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15.2. Moderbolagens ansvar i det berörda ärendet

15.2.1. Boliden AB:s, Boliden Fabrication AB:s och Boliden Cuivre & Zinc S.A:s ansvar

(546) Kommissionen noterar att Boliden AB kontrollerade hela kapitalet i Boliden 
Fabrication AB och indirekt även Boliden Cuivre & Zinc S.A. under den period som 
överträdelsen varade (se skäl (27)). Därför antar kommissionen att Boliden AB hade 
fullständig (100 %) och effektiv kontroll samt avgörande inflytande över 
dotterbolagets handelspolitik. Boliden AB och Boliden Fabrication AB har inte 
bestridit att de hade fullständig kontroll och avgörande inflytande över BCZ. Det 
strider inte heller mot några delar i akten. Boliden AB:s, Boliden Fabrication AB:s och 
Boliden Cuivre & Zinc S.A:s förvaltningar var förbundna med varandra.

(547) Detta beslut bör följaktligen riktas till Boliden AB, Boliden Fabrication AB och 
Boliden Cuivre & Zinc S.A., vilka bör anses som solidariskt ansvariga för Boliden 
Cuivre & Zinc S.A:s och dess dotterbolags olagliga verksamhet under den tid 
överträdelsen pågick, d.v.s. från juni 1988 till mars 2001.

15.2.2. Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:s., Austria Buntmetall AG:s och Wieland Werke 
AG:s ansvar

(548) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. var ett helägt dotterbolag till Austria Buntmetall AG 
under hela den period som överträdelsen varade (se skäl 30). Därför antar 
kommissionen att Austria Buntmetall AG hade fullständig (100 %) och effektiv 
kontroll samt avgörande inflytande över dotterbolagets handelspolitik. Detta 
antagande varken strider mot några delar i akten eller bestrids av Austria 
Buntmetall AG.

(549) Sedan den 9 juli 1999 hade Wieland med 75,1 % av aktierna (som förvärvats av de 
privata ägarna), som ökades till 82,8 % den 1 oktober 1999 och till 83,3 % 
den 30 november 2000, ensam kontroll över Austria Buntmetall AG (se skäl 30). 
Denna bedömning bestreds inte av Wieland och bekräftades av det faktum att 
Buntmetalls tidigare anställda gick över till Wieland efter köpet av Buntmetalls aktier 
(se skäl (33)). Dessutom förhandlade Wieland med KME om användning av 
Buntmetalls varumärke i framtiden (se skäl (119)). Detta visar att Wieland hade 
avgörande inflytande över Buntmetalls uppträdande på marknaden. I kraft av sitt 
ägande var Wieland informerad om Buntmetalls verksamhet. 

(550) Detta beslut bör följaktligen riktas till Buntmetall AG och Buntmetall Amstetten 
Ges.m.b.H. vilka bör anses som solidariskt ansvariga för Buntmetall Amstetten 
Ges.m.b.H:s olagliga verksamhet från augusti 1998 till den 8 juli 1999.

(551) Från och med den 9 juli 1999 till och med mars 2001 bör Wieland Werke AG, 
Buntmetall AG och Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. anses som solidariskt ansvariga 
för Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:s olagliga verksamhet och följaktligen bör detta 
beslut riktas till dessa enheter för den berörda perioden.

15.2.3. Viohalco S.A. är befriat från ansvar

(552) Enligt vad som anges i skäl (35) äger Viohalco S.A. genom olika holdingbolag 
65,55% av aktierna i Halcor S.A. Kommissionen noterar att Halcor S.A inte är helägt 
av Viohalco S.A. och anser att det inte finns tillräckligt bevis i akten för att slå fast att 
Viohalco S.A. hade kontroll över Halcor S.A.
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15.2.4. IMI plc:s, IMI Kynoch Ltd:s och IMI Yorkshire Copper Tube Ltd:s ansvar

(553) Genom det helägda dotterbolaget IMI Kynoch Ltd kontrollerade IMI plc hela kapitalet 
i IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. (YCT) under den period som överträdelsen 
varade.906 Kommissionen anser därför att IMI hade fullständig (100 %) och effektiv 
kontroll och avgörande inflytande över dotterbolagets handelspolitik. Detta antagande 
strider inte heller mot några delar i akten. Dessutom var IMI:s och YCT:s 
förvaltningar sammanbundna med varandra. IMI plc. och IMI Kynoch Ltd. har inte 
bestridit antagandena om kontroll över och ansvar för dotterbolaget.

(554) IMI begärde att IMI plc skulle åläggas böter snarare än YTC, som hade sålts till KME. 
Kommissionen anser att IMI plc har rätt att betala böterna för IMI Kynoch Ltd och 
Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.), för vilka företaget 
är solidariskt ansvarigt. Enbart försäljning av ett företag befriar dock inte ett företag 
från ansvar.

(555) Detta beslut bör följaktligen riktas till IMI plc, IMI Kynoch Ltd. och Yorkshire 
Copper Tube Ltd. (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.) vilka bör anses som 
solidariskt ansvariga för YCT:s och dess dotterbolags olagliga verksamhet från och 
med september 1989 till och med mars 2001.

15.2.5. SMI/KME-koncernens ansvar

15.2.5.1.Ansvar

(556) Meddelandet om invändningar riktades såväl till SMI som dess befintliga dotterbolag 
KME, TMX och EM. De tre sistnämnda företagen ansågs som solidariskt ansvariga 
för varandras uppträdande som delar av samma kartell under perioden 1990–2001, när 
de tillhörde SMI-koncernen (se skäl (44) och (50)–(56)). Dessutom var SMI mottagare 
med solidariskt ansvar för EM:s och TMX:s olagliga verksamhet sedan överträdelsens 
början i september 1989 och för KM:s olagliga verksamhet (sedan 1995 KME) sedan 
företaget blev en del av SMI-koncernen 1990, tills dess att överträdelsen upphörde i 
mars 2001. 

– KME:s argument

(557) SMI vidhåller att företaget inte kan hållas ansvarigt (solidariskt med KME, EM och 
TMX) för det ifrågasatta agerandet. Företagets främsta argument är att SMI i egenskap 
av ett rent finansiellt holdingbolag varken var engagerat i dotterbolagens operativa 
verksamhet eller i de uppgörelser som beskrivs i meddelandet om invändningar. Detta 
påstående stöds ytterligare av KME:s svar på meddelandet om invändningar där 
ytterligare information åberopas för att visa att SMI inte utövade avgörande inflytande 
över sin egen eller dotterbolagens handelspolitik. Dessa dokument innefattar kopior av 
de mest relevanta avtalen mellan koncernens avdelningar och tillhörande dokument, 
samt dokument som visar att KME hade det rättsliga ansvaret för koncernens 
förvaltning efter omstruktureringen 1995.

(558) Med avseende på perioden från 1989 till 1995 påpekar KME att SMI:s aktieinnehav i 
EM (som i sin tur ägde 100 % av aktierna i TMX) bara uppgick till cirka 41–52 %. 
Företaget bestrider kommissionens tolkning att SMI:s viktiga roll när det gäller att utse 
EM:s styrelsemedlemmar och de tre gemensamma ledamöterna (av 11 eller 12) i 
SMI:s, TMX:s och EM:s styrelser utgör bevis för SMI:s avgörande inflytande över 
EM från 1989 till 1995.

  
906 Se s. 26270–26301 och skäl (41).
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(559) Även om KME inte har bestridit fördelningen av ansvar mellan KME, EM och TMX, 
hävdar företaget, för att kunna fastställa kartellmedlemmarnas relativa betydelse, att 
koncernföretagen inte alltid följde samma gemensamma handelspolitik. För att visa att 
det förekom konkurrens inom koncernen och att ingen övergripande handelspolitik 
bedrevs hänvisar KME till ett antal dokument i kommissionens akt.907 Med avseende 
på perioden 1989 till utgången av 1993 nämner KME två dokument, nämligen en 
rapport om ett koncernmöte den 5 juni 1991908 och TMX årsredovisning 1993 som 
hänvisar till konkurrens inom koncernen som ett skäl till varför EMT (TMX:s och 
EM:s gemensamma försäljningsorganisation) inrättades909. Det faktum att 
koncernföretagen var tvungna att vidta de åtgärder som anges i dokumenten (dvs. fatta 
beslut om att samordna uppträdandet på marknaden gentemot varje befintlig 
konsument och att inrätta en gemensam försäljningsorganisation för EM och TMX) 
för att sluta konkurrera med varandra visar enligt KME att det förekom konkurrens 
mellan företagen och att de agerade självständigt vad gäller den egna handelspolitiken. 

(560) Med avseende på perioden efter dessa åtgärder (dvs. efter november 1993) hävdar 
KME att samordningen och avskaffandet av konkurrensen inom koncernen, som 
fortsatte fram till KME:s omstrukturering 1995 och, i mindre utsträckning, till 1999, 
bara delvis var framgångsrik. Till stöd för detta påstående hänvisar KME till 
NERA-rapporten där det framgår att dotterbolagen tillämpade sin egen 
handelspolitik.910

– Kommissionens bedömning

(561) Efter att ha granskat SMI:s och KME:s synpunkter med avseende på SMI:s ställning i 
detta förfarande drar kommissionen slutsatsen att detta beslut inte bör riktas till SMI.
Kommissionen påpekar dock att det rättsliga ansvaret för ledningen av ett företag inte 
nödvändigtvis sammanfaller med verkligheten ute i företagen. 

(562) Det bör noteras att SMI, till skillnad från Outokumpu Oyj, inte hade fullständig 
kontroll över sina dotterbolag. Till skillnad från Outokumpu Oyj:s situation där 
kommissionen kan fastställa ett direkt engagemang och medvetenhet om kartellen vid 
den tidpunkt då överträdelsen, enligt Outokumpu, inleddes, kan kommissionen inte 
visa att SMI var engagerad i eller medveten om kartellen. I detta fall kan den inte 
heller fastställa att SMI deltog i förvaltningen av eller gav riktlinjer för dotterbolagens 
handelspolitik.

(563) Kommissionen noterar att det bevis som det hänvisas till i skäl (557) uttryckligen 
anger att KME, sedan omstruktureringen av SMI-koncernen 1995, ur rättslig synvinkel 
har varit fullständigt ansvarigt för koncernens företagsledning. KME har i själva 
verket bara bestridit holdingbolaget SMI:s ansvar. Däremot har företaget i detta 
sammanhang inte ifrågasatt KME:s, EM:s och TMX:s solidariska ansvar under 
perioden 1990–2001 under vilken dessa företag ingick i SMI-koncernen. KME har inte 
heller ifrågasatt EM:s och TMX:s solidariska ansvar under den period som föregick 
KME:s inträde i koncernen 1990, vilket fastställs i meddelandet om invändningar. 

(564) På grundval av de åberopade bevisen verkar det icke desto mindre lämpligt att skilja 
mellan två separata perioder för att kunna fördela ansvaret inom SMI-koncernen, när 
SMI väl har blivit undantagen från detta ansvar. Under den första perioden 1988 till 

  
907 Se hänvisningar i punkterna 276–283 i KME:s svar av den 7 november 2003.
908 Se s. 5279.
909 Se hänvisning i punkt 279 i KME:s svar av den 7 november 2003.
910 Se punkt 281 i KME:s svar av den 7 november 2003.
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1995 skilde sig KME:s styrelse från systerföretagens styrelser (skäl (53)) och KME:s 
operativa förvaltning och rapportsystem verkar bara ha samordnats med EM:s och 
TMX:s system efter koncernens omstrukturering 1995 (skäl (54) och (56)). Vidare 
visar konkurrensen inom koncernen och övriga bevis som anges i skäl (559) att det var 
främst KME och TMX bland koncernenheterna som konkurrerade mot varandra på 
marknaden. Sammantaget leder dessa omständigheter till att kommissionen betraktar 
KME som åtskilt från EM och TMX till och med 1995, trots att KME ingick i 
SMI-koncernen redan 1990. Därför kan det fastslås att KME under perioden 1988 till 
1995 bara är ansvarigt för sitt eget uppträdande.

(565) Å andra sidan måste EM och dess helägda dotterbolag fram till 1995, TMX, betraktas 
som en enda ekonomisk enhet och följaktligen som ett enskilt företag skilt från KME 
fram till koncernens omstrukturering. Utöver det faktum att TMX var ett helägt 
dotterbolag till EM stöder ett antal andra inslag påståendet att dotterbolaget inte 
tillämpade en självständig handelspolitik. KME har själv uppgett att italienska chefer 
anställdes på ledningsnivå i TMX:s organisation och att TMX:s affärsplan och 
affärsstrategier anpassades efter EM:s strategier sedan 1987 (skäl (50)). EM:s och 
TMX:s handelspolitik flätades således samman och företagen hade ett nära samarbete 
vad gäller strategier och organisationsförvaltning. När moderbolaget och dotterbolaget 
båda tillverkar samma produkt och, som i detta fall, deltar i samma kartell är det 
knappast troligt att de skulle bedriva självständig handelspolitik på den berörda 
produktmarknaden och fatta oberoende beslut med avseende på konkurrensmässigt 
känsliga frågor, till exempel priser och/eller försäljnings- och produktionsvolymer. 
Följaktligen är EM ansvarigt för sitt eget uppträdande under perioden 1989–1995 och 
bör anses som solidariskt ansvarigt för dotterbolaget TMX olagliga uppträdande. 

(566) När det gäller perioden efter SMI-koncernens omstrukturering 1995, då EM och TMX 
blev helägda dotterbolag till KME, hängde förvaltningen av dessa enheter nära 
samman. Styrelsernas sammansättning ändrades så att det förekom betydande 
överlappningar mellan koncernens olika enheter (skäl (54)) och deras 
organisationsförvaltning samordnades (skäl (56)). Med hänsyn till resonemanget i 
skäl (565) måste KME och dess helägda dotterbolag följaktligen anses ha agerat som 
ett enda företag på marknaden under perioden 1995–2001. Antagandet om kontroll 
som baserades på KME:s innehav av 100 % av aktierna i EM och TMX, och som 
stöds ytterligare genom betydande förvaltningsband och den ekonomiska verkligheten, 
har inte vederlagts med tillräckliga bevis. 

(567) På grundval av ovanstående bör KME anses som ansvarigt för sin egen överträdelse 
från juni 1988 till och med den 22 mars 2001. Samtidigt som KME bör anses som 
solidariskt ansvarigt för EM:s och TMX:s illegala uppträdande under perioden från 
och med 1995 till och med 2001 bör EM dessutom anses som solidariskt ansvarigt för 
TMX:s uppträdande under perioden från och med 1989 till och med1995. 

15.2.5.2.Efterträdares ansvar

– Europa Metalli

(568) I fråga om Europa Metalli var det Europa Metalli-LMI S.p.A (”EM-LMI”) som 
inledde överträdelsen 1989 (skäl (236)). EM-LMI överförde sin industriella 
verksamhet till sitt nya dotterbolag Europa Metalli S.p.A (”EM”) 1995 och upphörde 
därefter att existera som juridisk person. I egenskap av EM-LMI:s efterträdare bör EM 
vara ansvarigt för föregångarens överträdelse.
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15.2.6. Mueller Industries, Inc:s, WTC Holding Company, Inc:s, Mueller Europa Ltd:s, 
DENO Holding Company, Inc:s och DENO Acquisition EURL:s ansvar

(569) Mueller Industries Inc. kontrollerade hela kapitalet i Wednesbury Tube & Fittings 
Company Ltd./Mueller Europe Ltd. och Desnoyers S.A./Mueller S.A. under hela 
överträdelsens varaktighet (se skäl (57)-(61)) […]

(570) Med tanke på att Mueller S.A. har förklarats på obestånd, är försatt i likvidation och 
att Mueller kan hållas ansvarigt för sina dotterbolag har kommissionen beslutat att inte 
inleda förfarandet gentemot Mueller S.A.

(571) Mueller har bekräftat att företaget kontrollerade Mueller Europe Ltd. och Mueller 
S.A.911 […] under hela överträdelseperioden från oktober 1997. I november 1999 
ändrade Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. sitt namn till Mueller Europe 
Ltd. och Desnoyers S.A. ändrade sitt namn till Mueller S.A. En namnförändring 
påverkar inte företagets ansvar. Således är Mueller Europe Ltd. och Mueller S.A. 
ansvariga för Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. respektive Desnoyers S.A.

(572) Kommissionen anser vidare att faktauppgifterna visar att Mueller Europe Ltd. (tidigare 
Wednesbury) och Mueller S.A. (tidigare Desnoyers) tillsammans deltog i 
överträdelsen. De företräddes ofta av verksamhetschefer från något av de två företagen 
och samordnade ofta sitt deltagande. Således måste de ha varit medvetna om varandras 
olagliga uppträdande under hela överträdelseperioden.912 När alla företag i samma 
koncern tillverkar den produkt som omfattas av kartellen och dessutom deltar i samma 
kartell är det föga troligt att vart och ett av företagen skulle bedriva en självständig 
marknadspolitik vad gäller produkten i fråga och fatta oberoende beslut med avseende 
på konkurrensmässigt känsliga frågor, till exempel priser och försäljnings- och 
produktionsvolymer. Dessa påståenden bestrids inte av Mueller.

(573) Detta beslut bör följaktligen riktas till Mueller Industries, Inc., WTC Holding 
Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. och Mueller 
S.A:s holdingbolag DENO Acquisition EURL, vilka bör anses som solidariskt 
ansvariga för Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd./Mueller Europe Ltd. och 
Desnoyers S.A./Mueller S.A olagliga verksamhet under perioden från 
den 21 oktober 1997 till januari 2001.

15.2.7. Outokumpu Oyj:s och Outokumpu Copper Products Oy:s ansvar

(574) I meddelandet om invändningar hävdade kommissionen att Outokumpu Oyj 
kontrollerade hela OCP:s kapital under överträdelsens varaktighet från och med 
september 1989 till och med mars 2001. Kommissionen antog att Outokumpu Oyj 
hade fullständig (100 %) och effektiv kontroll samt utövade avgörande inflytande över 
dotterbolagets handelspolitik, och noterade att detta påstående inte bestreds av parten 
eller av några inslag i akten. Följaktligen ansågs Outokumpu Oyj solidariskt ansvarig 
för sitt helägda dotterbolag Outokumpu Copper Products Oy:s (OCP) olagliga 
verksamhet. 

(575) Outokumpu bestrider i sitt svar på meddelandet om invändningar Outokumpu Oyj:s 
ansvar. Endast Outokumpu Copper Products ledning deltog i överträdelsen och ingen 
av de anställda vid moderbolaget Outokumpu. Vidare bildades Outokumpu Copper 

  
911 Se s. 29554 och 29556.
912 Se till exempel korrespondensen mellan Desnoyers och Wednesbury med avseende på WBMS på 

s. 0849–0984.
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Products Oy och var i full drift i december 1988, vilket innebär att företaget startades 
före den period som kommissionen beaktar i detta förfarande.913

(576) Antagandet om ansvar när det gäller ett helägt dotterbolag kan styrkas genom att 
åberopa bevis om att dotterbolaget fattar självständiga beslut om sitt agerande på 
marknaden, vilket innebär att moderbolaget inte utövar effektiv kontroll över 
dotterbolagets handelspolitik.914 Detta innebär dock inte nödvändigtvis att 
dotterbolaget är självständigt med avseende på överträdelsen. Följaktligen är det inte 
nödvändigt att visa att moderbolaget deltog direkt i kartellmötena eller andra olagliga 
kontakter med konkurrenterna. 

(577) Även om kommissionen har begränsat sitt meddelande om invändningar till perioden 
efter september 1989 noterar den att Outokumpu angav att överträdelsen började redan 
1987, även om det var i en mindre organiserad form. I detta avseende är det viktigt att 
notera att Outokumpu Copper Products Oy registrerades som företag 1988 (se 
skäl (62). Outokumpu Oyj har innehaft 100 % av aktierna i OCP sedan företaget 
inrättades som en separat juridisk person. OCP bildades 1988, dvs. ett år efter det att 
Outokumpu inledde överträdelsen. Moderbolaget är därför ansvarigt för 
kopparrörsverksamheten under den inledande perioden och följaktligen direkt 
involverad i överträdelsen. Själva överträdelsen kan spåras tillbaka till moderbolaget, 
även om ingen i Outokumpus personal utanför divisionen eller företaget Outokumpu 
Copper Products var inblandad i förfarandena och den högsta representant som deltog 
i mötena var på verkställande direktörsnivå i Outokumpu Copper Products. 

(578) Under överträdelseperioden efter OCP:s bildande den 30 december 1988 (från 
september 1989 till den 22 mars 2001) antar kommissionen att Outokumpu Oyj hade 
effektiv kontroll över det helägda dotterbolagets handelspolitik. Det finns ingenting i 
kommissionens akt som tyder på att OCP hade självbestämmanderätt över sitt 
handlande på marknaden och Outokumpu har inte heller kunnat åberopa tillräckliga 
bevis för att styrka detta antagande. Således måste Outokumpu Oyj och OCP betraktas 
som ett enda företag i detta beslut. Dessutom finns det skrivelser i kommissionens akt 
som visar att Outokumpu Oyj:s verkställande direktör hade möten och kontakter med 
Europa Metallis vice verkställande direktör 1993 för att diskutera situationen på 
marknaden för koppar och halvfabrikat av kopparlegeringar.915 Han föreslog även 
möten mellan OCP:s och Europa Metallis förvaltningar.916 Kommissionen har således 
starka skäl att anta att Outokumpu Oyj:s ledning var inblandad i dotterbolaget OCP:s 
handelspolitik. 

(579) Outokumpu Oyj bör följaktligen anses som solidariskt ansvarig med Outokumpu 
Copper Products Oy (OCP) för det senare företagets olagliga verksamhet under 
perioden september 1989 till den 22 mars 2001. 

16. MOTTAGARE AV DETTA BESLUT

(580) Med hänsyn till övervägandena om ansvar och efterträdares ansvar i avsnitt 15 och 
genom faktauppgifterna i detta beslut är det fastställt att följande företag anses ha 
deltagit direkt i överträdelsen i detta beslut för de respektive perioderna: Boliden AB, 
Boliden Fabrication AB och Boliden Cuivre & Zinc S.A.; Buntmetall Amstetten 

  
913 Se punkterna 51–52 och 75–79 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
914 ICI mot kommissionen, punkt 134.
915 Se s. 10831.
916 Se s. 10830.
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Ges.m.b.H. och Austria Buntmetall AG; Halcor S.A.; HME Nederland BV; IMI plc, 
IMI Kynoch Ltd. och IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.; KM Europa Metal AG, 
Tréfimétaux SA och Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., WTC Holding 
Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company  Inc. och DENO 
Acquisition EURL; Outokumpu Oyj och Outokumpu Copper Products Oy; och 
Wieland Werke AG (för närmare upplysningar se skäl (597)).

(581) EM och TMX anses ha utgjort ett enda företag under perioden från 1989 till 1995 
(skäl (565)), som är solidariskt ansvarigt för överträdelsen under den perioden. EM är 
också ansvarigt för sin föregångares (EM-LMI) uppträdande från det att överträdelsen 
inleddes i september 1989 till dess att EM efterträdde det senare företaget som juridisk 
person (skäl (568)).

(582) Kommissionen anser att KME, EM och TMX har utgjort ett enda företag sedan 1995 
(skäl (566)) med solidariskt ansvar för överträdelsen under perioden 1995–2001 (för 
närmare upplysningar se skäl (597)).

G – ÖVERTRÄDELSENS VARAKTIGHET

17. INLEDNINGS- OCH SLUTDATUM FÖR DETTA FÖRFARANDE

(583) Eftersom det exakta datumet för när den hemliga samverkan inleddes mellan 
mottagarna inte längre kan fastställas med säkerhet begränsar kommissionen i detta 
fall bedömningen enligt konkurrensreglerna och åläggandet av eventuella böter till 
perioden från den 3 juni 1988 respektive från den 29 september 1989 eftersom det var 
då de första dokumenterade mötena hölls mellan de två SANCO-producenterna 
KM(E) och BCZ (se skäl (163), (164)) respektive de europeiska producenterna (se 
skäl (236)-241)). I fråga om vissa företag avser beslutet endast deras deltagande från 
den 21 oktober 1997 (se skäl 306 och (592)) eller från den 27/28/29 augusti 1998 (se 
skäl (325), (326) och (592)). Ingen av parterna har bestridit inledningsdatumen, även 
om vissa parter hävdade avbrott under vissa perioder (se skäl (463)–(497). 

(584) När det gäller slutdatum anser kommissionen att den 22 mars 2001 är det datum då 
kartellen upphörde (den dag då kommissionen inledde sina inspektioner), utom när det 
gäller Mueller, som slutade delta i januari 2001, och Halcor, som slutade delta i 
september 1999. 

(585) Europa Metalli deltog regelbundet i de europeiska kartellmötena med 
VVS-kopparrörsproducenterna och ingick i SANCO-klubben, vilket innebär att 
företaget även var inblandat i den delen av den mångskiftande överträdelsen 
(skäl (236)-(245)). Kommissionen noterar att Europa Metalli från de inledande mötena 
till företagets omorganisation deltog som den juridiska personen ”Europa Metalli-LMI 
S.p.A” som senare överförde sin kopparrörsverksamhet till sitt nya dotterbolag Europa 
Metalli S.p.A 1995 och därefter upphörde att existera som juridisk person. Eftersom 
Europa Metalli-LMI S.p.A upphörde att existera och Europa Metalli S.p.A fortsatte 
med Europa Metalli-LMI S.p.A:s VVS-kopparrörsverksamhet betraktas överföringen 
av VVS-rörsverksamheten enbart som en intern omorganisation och ett efterträdande 
inom samma företag. En sådan omorganisation påverkar inte överträdelsens 
varaktighet.

(586) Med avseende på TMX, och i viss utsträckning även Europa Metalli, är det faktum att 
dessa företag då och då inte deltog individuellt i mötena inte relevant för bedömningen 
av deras inblandning i kartellen eftersom EM och/eller KM(E) företrädde TMX 
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och/eller EM och träffade överenskommelser om volymer för hela koncernen. 
Kartellen fortsatte följaktligen att påverka TMX:s och Europa Metallis uppträdande 
även när dessa företag inte deltog i mötena. Båda företagen deltog också i 
SANCO-klubben. Deras deltagande i uppgörelserna bestrids inte.

(587) Trots att BCZ upphörde att delta i kartellmötena under vissa perioder har 
kommissionen visat att BCZ fortsatte att delta i SANCO-producenternas olagliga 
informationsutbyte (se skäl (492)–(494)).

(588) Med avseende på Mueller och företagets europeiska dotterbolag visar faktauppgifterna 
under avsnitt 5 att Mueller deltog i kartellen från den 21 oktober 1997 till och med 
januari 2001 trots att företaget upphörde att delta i mötena om EDWD från 
den 10 december 1998 (se skäl (344)) och i WBMS system för informationsutbyte från 
den 10 december 1999 (se skäl (306)–(308)). Kommissionen noterar att Mueller 
fortsatte att samverka med de konkurrenter som deltog i de europeiska uppgörelserna 
till och med januari 2001. Följaktligen verkar det som om Mueller inte upphörde att 
delta helt och hållet i kartellen förrän företaget inledde sitt samarbete med 
kommissionen i januari 2001 (se skäl (422)).

(589) BMA och HME deltog i kartellen från den 27 och/eller 28 och/eller 29 augusti 1998 
till den 22 mars 2001 (skäl (325) och när det gäller orsakerna till att deltagandet 
avslutades, se skäl (590). Halcor deltog i kartellen från den 27 och/eller 28 och/eller 
29 augusti 1998 (skäl (325)) till september 1999 (när det gäller orsakerna till att 
deltagandet avslutades, se skäl (496)).

(590) Kommissionen noterar att även om det sista kända kartellmötet hölls 
den 14 mars 2001 (skäl (427)), vilket parterna har bekräftat, hänger datumet för 
bedömning av kartellens varaktighet dock snarare samman med avtalets genomförande 
än datumet för det sista kartellmötet. Ytterligare möten var planerade för perioden 
efter kommissionens inspektioner (se skäl (428)-(430)). Dessa bevis stöder slutsatsen 
att genomförandet av kartellsamverkan åtminstone fortsatte till den 22 mars 2001 när 
kommissionen gjorde sina inspektioner enligt artikel 14.3 i förordning nr 17. 

18. TILLÄMPLIGHET AV PRESKRIPTIONSTIDER

(591) Enligt artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2988/74 av den 26 november 1974 om 
preskriptionstider i fråga om förfaranden och verkställande av påföljder enligt 
Europeiska ekonomiska gemenskapens transport- och konkurrensregler917 gäller en 
preskriptionstid på fem år för kommissionens befogenhet att ålägga böter eller viten 
för överträdelser mot Europeiska ekonomiska gemenskapens konkurrensregler. I fråga 
om fortsatta överträdelser skall dock tiden räknas från och med den dag när 
överträdelsen upphör.918 Preskriptionstiden i fråga om förfaranden avbryts av åtgärder 
som vidtas av kommissionen i syfte att få till stånd en förundersökning eller ett 
förfarande beträffande en överträdelse och efter varje avbrott börjar preskriptionstiden 
att löpa på nytt.919

(592) I detta ärende inleddes kommissionens utredning med oanmälda inspektioner, enligt 
artikel 14.3 i förordning nr 17, den 22 mars 2001. Således kan inga böter åläggas för 
överträdelser som upphört före den 22 mars 1996. Kommissionen anser att denna 

  
917 EGT L 319, 29.11.1974, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1/2003.
918 Artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 2988/74.
919 Artikel 2.1 och 2.3 i förordning (EEG) nr 2988/74.
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preskriptionstid gäller för Buntmetall, HME, Halcor, Desnoyers och Wednesbury i 
fråga om deras deltagande i överträdelsen på europeisk nivå fram till 1994. För det 
första hade kommissionen inte tillräckligt med bevis för att kunna fastställa att deras 
deltagande i överträdelsen hade varit fortlöpande under åren 1995, 1996 och 1997 
fram till oktober 1997 respektive augusti 1998. För det andra har det bara funnits 
enstaka bevis för deras deltagande före 1994. Med avseende på Boliden, IMI, 
KME(-koncernen), Outokumpu och Wieland har det under punkt 11.3 visats att denna 
överträdelse är en enda överträdelse och därför är ingen preskriptionstid tillämplig.

19. PERIODER MED MINSKAD KARTELLVERKSAMHET

(593) Boliden, IMI, KME, Wieland och OTK har i detta fall hävdat att kommissionen skulle 
minska överträdelseperiodens varaktighet med de tidsperioder under vilka 
kartellverksamheten var avsevärt reducerad eller hade upphört tillfälligt. 

(594) Som redan har nämnts i skäl (445) betonar kommissionen att även om en kartell är ett 
gemensamt förehavande kan varje deltagare i avtalet ha sin egen specifika roll. Interna 
konflikter och rivaliteter eller fusk kan förekomma, men de hindrar inte att 
uppgörelsen utgör ett avtal eller samordnat förfarande i den mening som avses i 
artikel 81.1 i fördraget, om det, som i detta fall, finns ett enda gemensamt och 
varaktigt syfte. Ett företag kan dessutom anses ansvarigt för den övergripande 
överenskommelsen, även om det visas att det endast har deltagit direkt i ett eller flera 
av de moment som tillsammans utgör överenskommelsen, om företaget kände till eller 
tveklöst borde ha känt till dels att den samverkan i vilken det deltog ingick i en global 
plan, dels att denna globala plan omfattade samtliga de moment som tillsammans 
utgör överenskommelsen. När detta är fallet kan den omständigheten att det berörda 
företaget inte direkt har deltagit i samtliga de moment som tillsammans utgör den 
övergripande överenskommelsen inte innebära att företaget fritas från ansvar för 
överträdelsen av artikel 81.1 i fördraget.920

(595) Med hänsyn till perioderna 1990 till december 1992 och juli 1994 till juli 1997, för 
vilka parterna har begärt en minskning av varaktigheten på grund av den reducerade 
kartellverksamheten, räcker det att hänvisa till förklaringarna i skäl (463)–(491) där 
kommissionen klargjorde att kartellverksamheten aldrig upphörde helt och hållet. 
Bolidens deltagande diskuteras i skäl (492)–(494). Den lämpliga årliga ökningen av 
överträdelsebeloppet bedöms nedan (se avsnitt 20.3.6).

(596) Parternas begäran om att överträdelsens varaktighet bör minskas avvisas därför.

(597) På grundval av ovanstående anser kommissionen att följande företag bör anses som 
ansvariga för sina respektive överträdelser och vara mottagare av detta beslut avseende 
följande perioder:

- Boliden AB, Boliden Fabrication AB och Boliden Cuivre & Zinc S.A. är 
solidariskt ansvariga för perioden från och med den 3 juni 1988 till och med 
den 22 mars 2001 (12 år och 9 månader).

- Austria Buntmetall AG och Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H är solidariskt 
ansvariga för perioden från och med den 27 och/eller den 28 och/eller 
den 29 augusti 1998 till och med den 8 juli 1999 och solidariskt ansvariga med 

  
920 Mål T-334/94, Sarrió mot kommissionen, REG 1998, s. II01439, punkt 168–169.
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Wieland Werke AG för perioden från och med den 8 juli 1999 till och med 
den 22 mars 2001 (totalt 2 år och 6 månader).

- Halcor S.A. är ensamt ansvarigt för perioden från och med den 27 och/eller 
28 och/eller 29 augusti 1998 till åtminstone början av september 1999 (1 år).

- HME Nederland BV är ensamt ansvarigt för perioden från och med 
den 27 och/eller den 28 och/eller den 29 augusti 1998 till och med 
den 22 mars 2001 (2 år och 6 månader).

- IMI plc, IMI Kynoch Ltd. och IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. är gemensamt 
och solidariskt ansvariga för perioden från och med den 29 september 1989 till 
och med den 22 mars 2001 (11 år och 5 månader).

- KM Europa Metal AG är ensamt ansvarigt från och med den 3 juni 1988 till 
och med den 22 mars 2001 (totalt 12 år och 9 månader) och solidariskt 
ansvarigt med Tréfimétaux S.A. och Europa Metalli S.p.A. för perioden från 
och med den 20 juni 1995 till den 22 mars 2001.

- Europa Metalli S.p.A. och Tréfimétaux S.A. är solidariskt ansvariga för 
perioden från den 29 september 1989 till den 19 juni 1995 och solidariskt 
ansvariga med KM Europa Metal AG från den 20 juni 1995 till 2001 (11 år 
och 5 månader). Från 1989 till 1995 är Europa Metalli S.p.A. ansvarigt i 
egenskap av EM-LMI:s efterträdare.

- Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., 
DENO Holding Company, Inc. och DENO Acquisition EURL är solidariskt 
ansvariga för perioden från den 21 oktober 1997 till den 8 januari 2001 (3 år 
och 2 månader).

- Outokumpu Oyj och Outokumpu Copper Products Oy är solidariskt ansvariga 
för perioden från och med den 29 september 1989 till och med 
den 22 mars 2001 (11 år och 5 månader).

- Wieland Werke AG är ensamt ansvarigt från och med den 29 september 1989 
till och med den 22 mars 2001 (11 år och 5 månader) och solidariskt ansvarigt 
med Austria Buntmetall AG och Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H från och 
med den 9 juli 1999 till och med den 22 mars 2001.

20. KORRIGERANDE ÅTGÄRDER

20.1. Artikel 7 i förordning (EG) nr 1/2003

(598) Om kommissionen konstaterar att bestämmelserna i artikel 81.1 i fördraget eller 
artikel 53.1 i EES-avtalet överträtts, får den genom beslut ålägga de berörda företagen 
att upphöra med överträdelsen i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1/2003.

(599) Även om de berörda företagen direkt efter inspektionerna har informerat 
kommissionen om att de har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras 
företrädare inte längre deltar i konkurrensbegränsande möten och andra hemliga 
kontakter, är det nödvändigt att med absolut säkerhet se till att överträdelsen har 
upphört. Därför är det nödvändigt att kommissionen begär att de företag till vilka detta 
beslut är riktat upphör med överträdelsen (om de inte redan har gjort det) och i 
framtiden avstår från avtal, samordnade förfaranden eller beslut av 
företagssammanslutningar som har samma eller liknande syfte eller resultat.
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(600) Förbudet bör inte bara gälla för hemliga möten och multilaterala eller bilaterala 
kontakter, utan också för företagens verksamhet i den utsträckning som verksamheten 
avser spridning av företagens egna försäljningsstatistik.

20.2. Artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003

(601) Enligt artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003 får kommissionen genom beslut ålägga 
företag böter om de uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder artikel 81.1 i fördraget 
och/eller artikel 53.1 i EES-avtalet. Enligt artikel 15.2 i förordning nr 17921 som var 
tillämplig vid tidpunkten för överträdelsen kan böterna för varje företag som deltar i 
överträdelsen inte överstiga 10% av föregående räkenskapsårs sammanlagda 
omsättning. Samma begränsning följer av artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003.

(602) Enligt både artikel 15.2 i förordning nr 17 och artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1/2003 
skall kommissionen när bötesbeloppet fastställs ta hänsyn till alla omständigheter som 
har betydelse och särskilt hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått vilka 
är de två kriterier som uttryckligen anges i dessa förordningar. De ålagda böterna 
måste återspegla försvårande eller förmildrande omständigheter.

(603) I detta fall utgjorde kartellen en uppsåtlig överträdelse av artikel 81.1 i fördraget och 
artikel 53.1 i EES-avtalet. Fullt medvetna om att deras handlingar var olagliga slog sig 
de ledande tillverkarna av VVS-kopparrör samman för att inrätta ett hemligt och 
institutionaliserat system som var utformat för att begränsa konkurrensen inom en 
viktig industrisektor. Överträdelsens uppsåtliga karaktär visas bland annat genom att 
parterna tillkännagett sin gemensamma vilja att tillsammans kontrollera den 
europeiska marknaden för VVS-kopparrör, genom juridisk rådgivning från egna 
anställda jurister (se till exempel skäl (294)) och genom de försiktighetsåtgärder som 
de vidtog för att dölja kartellen (se hänvisningar i skäl (449)–(450)). Under en viss 
period deltog inte Outokumpu i mötena på ledningsnivå eftersom företaget hade 
betänkligheter med avseende på om mötena var tillåtna enligt 
konkurrenslagstiftningen (se skäl (322) och (329)).

20.3. Böternas grundbelopp

(604) Grundbeloppet fastställs med hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge 
den har pågått.

20.3.1. Hur allvarlig överträdelsen är

(605) Vid bedömningen av hur allvarlig överträdelsen är beaktar kommissionen 
överträdelsens art, dess faktiska inverkan på marknaden, där den kan mätas, och 
storleken på den berörda geografiska marknaden.

20.3.1.1.Överträdelsens natur

(606) Överträdelsen i detta ärende bestod i huvudsak av system för marknadsdelning och 
fastställande av priser som till sin natur är de allvarligaste begränsningarna av 
konkurrensen. Därför anser kommissionen att denna överträdelse till sin natur utgör en 
mycket allvarlig överträdelse av artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet.

  
921

Enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för 

genomförandet av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ”skall 

gemenskapsbestämmelserna för genomförandet av principerna i fördragets artiklar 85 och 86 [nu 

artiklarna 81 och 82] […] gälla med tillämpliga ändringar”. (EGT L 305, 30.11.1994, s. 6).
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(607) Wieland hävdar att karteller är hemliga till sin natur och att ”skada för allmänheten” är 
en konsekvens. Detta var redan ett motiv för lagstiftaren vid utarbetandet av artikel 81 
i fördraget och beaktas således redan i regelverket för fastställande av böter. Därför 
kan detta inte åberopas en andra gång för att motivera att en överträdelse är särskilt 
allvarlig.922

(608) Kommissionen påpekar att förekomsten av en överträdelse enligt vad som anges i 
artikel 81.1 i fördraget är oberoende av dess natur och hur allvarlig den är. Alla 
överträdelser av denna artikel är inte karteller och de är inte heller mycket allvarliga 
överträdelser. Överträdelsens natur är särskilt relevant vid fastställandet av böter (se 
skäl (605)). Vid fastställandet av böter skall kommissionen också bedöma 
överträdelsens inverkan. Kommissionen betraktar karteller som är hemliga, genom 
deras natur som en av de allvarligaste överträdelserna av konkurrenslagstiftningen. I 
detta beslut innebär det faktum att parterna deltagit i en kartell att de bröt mot 
artikel 81.1 i fördraget. Det faktum att kartellen var hemlig och till skada för kunderna 
beaktas vid bedömningen av hur allvarlig överträdelsen är (överträdelsens natur och 
dess inverkan på marknaden).

20.3.1.2.Överträdelsens faktiska inverkan

(609) I sina tidigare skrivelser och respektive svar på meddelandet om invändningar har 
Boliden, Halcor, IMI, Outokumpu, KME och Wieland (samt BMA) vid flera tillfällen 
hävdat att kartellen på grund av flera faktorer inte hade någon eller bara en begränsad 
inverkan på marknaden. Dessa faktorer var bland annat överkapacitet, köparmakt, 
svåra ekonomiska förhållanden och dåligt genomförande av avtalen.

Parternas argument923

(610) KME hävdar att den skada som tillfogades konsumenterna var begränsad. I själva 
verket anser företaget, åtminstone när det gäller standard VVS-rör, att ”resultatet på 
det hela taget var som om ingen kartell hade existerat”.924

(611) KME hävdar att företagets nytta av avtalet var liten, om det överhuvudtaget hade någon.925

Det hävdar att Wielands PM av den 10 juni 1998 inte anger vilka skälen till de extra 
vinsterna var, dvs. en förbättrad marknadssituation och/eller möten om EDWD. Den 
anställde som skrev PM:et avsåg i allmänhet en förbättrad vinstsituation på marknaden. 
Även om HME vid den tidpunkten inte deltog i mötena om EDWD gjorde företaget extra 
vinster på cirka 11 miljoner DEM.926 KME bestrider vittnets redogörelse med avseende på 
extra vinster.927 KME noterar att den tyska konverteringsmarginalen uppgick till 
[…] euro per kg i juni 1988. I juni 1995 hade konverteringsmarginalen ökat med […] % till  
[…]euro per kg. Samtidigt hade levnadskostnaderna i Tyskland ökat med mer än 20 % (till 
exempel på grund av inflationen).928 KME hävdar att det är väldigt svårt att objektivt 
bedöma de oregelbundna förtjänsterna, eftersom ökningarna kan ha påverkats av ett antal 

  
922 Se punkterna 91–97 i Wielands svar av den 7 november 2003.
923 Några parter lade fram följande argument som förmildrande omständigheter, men av analysskäl 

behandlas de här.
924 Se punkterna 190–289 i KME:s svar av den 7 november 2003.
925 Se punkterna 458–461 i KME:s svar av den 7 november 2003.
926 Se punkterna 462–465 i KME’s svar av den 7 november 2003.
927 Se punkterna 466–471 i KME:s svar av den 7 november 2003.
928 Se punkt 471 i KME:s svar av den 7 november 2003.
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faktorer, till exempel inflation, ökade råvarupriser och ökade arbetskraftskostnader. Alla
bedömningar skulle därför kräva en djupgående ekonomisk analys.929

(612) Med avseende på avsaknaden av priseffekter inkom KME med en rapport från en 
grupp sakkunniga ekonomer vid NERA Economic Consulting med titeln ”An Analysis 
of the Impact of Industry Information Exchanges on Copper Tube Prices in Europe, 
Plumbing Tubes” (En analys av effekterna av utbyte av branschinformation på 
kopparrörspriserna i Europa, VVS-rör) (nedan kallad ”KME-NERA-rapporten”). I 
denna rapport, som utarbetats på KME:s begäran, analyseras huruvida och i vilken 
utsträckning de priser som tillämpats av KME och dess dotterbolag ökat till följd av 
diskussionerna under 1990-talet. Analysen grundar sig på en datamängd i form av all 
tillgänglig information om KME:s fakturor och kunder som innehåller uppgifter om 
order och levererade kvantiteter från 1990 till 2002. De viktigaste resultaten från 
NERA-rapporten visar att ”Kontakterna mellan kopparrörsproducenterna inte hade 
någon effekt på de slutliga priser som Europa Metalli och Tréfimétaux tillämpade 
gentemot sina kunder. De kontakter som upprätthölls av KME AG när det gäller 
standard VVS-rör påverkade inte de priser som togs ut gentemot kunderna. De priser 
som KME AG tillämpade för WICO- och Cuprotherm-rör ökade till följd av företagets 
kontakter med konkurrenterna." Enligt KME visar rapporten att priserna bara 
påverkades i begränsad utsträckning, och enbart i fråga om WICU- och Cuprotherm-
rör. Eftersom den ”faktiska inverkan” är en av de tre grundläggande kriterierna vid 
bedömningen av hur allvarlig överträdelsen är måste avsaknaden av ekonomiska 
effekter tas i beaktande.930 KME betonar att deltagarnas skrivelser, särskilt KME:s, 
Outokumpus och Halcors skrivelse, bekräftar uppgörelsernas bristande effekter.931

Slutligen visar en jämförelse av de amerikanska och europeiska 
konverteringsmarginalerna att priserna i Europa är avsevärt lägre.932

(613) Outokumpu inkom med ett PM med titeln ”Economic context of the European copper 
tubes industry” (Den europeiska kopparrörsbranschens ekonomiska bakgrund) för att 
visa kartellens begränsade effekter på marknaden.933 Outokumpu förklarade att avtalen 
hade mycket begränsad inverkan på marknaden. Samarbetet avsåg inte alla 
producenter och var inte beständigt; det var ganska löst sammansatt, förekom inte 
regelbundet och de planerade målen hade i praktiken inte uppnåtts.934 Samarbetet 
gällde bara konverteringsmarginalen.935

(614) Outokumpu förklarade att företagets konverteringspriser från 1990-talet har en ostadig 
utveckling som var jämförbar med den allmänna ekonomiska utvecklingen.936

Outokumpu drar slutsatsen att samarbetet inte har snedvridit priserna, men att många 
faktorer har bidragit till en oberoende prisutveckling.937 Den långvariga 
överkapaciteten och konkurrens bara vid enstaka tillfällen gjorde kostnadsbaserad 
prissättning möjlig. Prissättningen styrdes för det mesta av konkurrensen. Köparna 
hade visst inflytande genom sina köpval.938 Enligt Outokumpu ökade priserna på 

  
929 Se punkterna 472–474 i KME:s svar av den 7 november 2003.
930 Se punkterna 190–201 i KME:s svar av den 7 november 2003.
931 Se punkterna 202–204 i KME:s svar av den 7 november 2003.
932 Se punkterna 204–207 i KME:s svar av den 7 november 2003.
933 Se s. 23716–23754 i akten.
934 Se s. 17624. 
935 Se s. 17625.
936 Se s. 17625.
937 Se s. 17625.
938 Se s. 17625.
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grund av den tyska återföreningen (1990–1993). Mellan 1993 och 1997 började 
situationen stabilisera sig. Bra prisnivåer skapade mer kapacitet, vilket ledde till att 
marknaden blev mättad. Som ett resultat av detta sjönk priserna. Mycket hög 
efterfrågan på industrirör 1999–2000 ledde till att kapacitet överfördes från sanitetsrör. 
Bristande utbud drev upp priserna.

(615) Wieland förnekar i sin tur inte att kartellen hade viss inverkan, men företaget hävdar 
att dessa effekter i sin tur var relativt begränsade och varierande. Wieland hävdar att 
priserna under vissa tidsperioder till och med nådde konkurrenskraftiga nivåer till följd 
av att avtalen upphörde tillfälligt. 

(616) Till stöd för detta påstående inkom Wieland med uppgifter om utvecklingen av 
företagets konverteringsmarginal (ej deflaterad) och angav att 
konverteringsmarginalen 2000 med hänsyn till deflationen skulle uppgå till 70 % av 
1989 års värde. Wieland slår fast att det inte fanns något samband mellan 
överträdelsen och prisökningarna.939

(617) Wieland hävdar vidare att målpriserna sattes så högt som möjligt, dvs. något över de 
hypotetiska konkurrenskraftiga priserna. Wieland hävdar, i likhet med KME, att för att 
kunna bedöma hur allvarlig överträdelsen är måste kommissionen beakta att 
deltagarna inte hade några ekonomiska fördelar av kartellen.

(618) Wieland hävdar att följande faktorer ledde till att överträdelsens inverkan på 
VVS-kopparrörsmarknaden var begränsad: köpkraften (se skäl 171), avtalens 
begränsning till vissa kunder, producenternas överkapacitet, ständigt svår 
marknadssituation och det faktum att avtalen bara omfattade en del av marknaden.940

Ytterligare orsaker anges i följande skäl.

(619) För det första hävdar Wieland att den information som utväxlades fanns allmänt 
tillgänglig. Följaktligen kunde inte informationsutbytet leda till snedvridningar av 
konkurrensen.941

(620) För det andra förklarade Wieland att kartellen var defensiv till sin natur. Avtalens 
främsta mål var inte prisökningar, utan att undvika att priserna urholkades.942 Enstaka 
diskussioner om målpris berättigar inte till en annorlunda bedömning. Priserna 
anpassades alltid till marknadsvillkoren genom att man beviljade ytterligare 
rabatter.943 Samtalen gällde bara harmonisering av priser och inte prisökningar.944

Marknadsledaren anpassade priserna efter marknadsvillkoren genom att antingen höja 
eller sänka dem.945 Trots avtalen har branschen inte varit lönsam, vilket stöds av 
konkurser och företagsförvärv från 1998 till 2002.946

(621) För det tredje hävdar Wieland att priskonkurrens från utomeuropeiska producenter av 
VVS-kopparrör och icke-kartellmedlemmar samt mellan kartellmedlemmarna ledde 
till naturlig priskontroll.947 Kartellmedlemmarnas marknadsandel var alltför liten för 
att kunna kontrollera marknaden. Wieland hävdar att enligt ett PM av 

  
939 Se punkt 45–46 i Wielands svar av den 7 november 2003.
940 Se punkt 47 i Wielands svar av den 7 november 2003.
941 Se punkt 48–49 i Wielands svar av den 7 november 2003.
942 Se punkt 50 i Wielands svar av den 7 november 2003.
943 Se punkt 51 i Wielands svar av den 7 november 2003.
944 Se punkt 52 i Wielands svar av den 7 november 2003.
945 Se punkt 52 i Wielands svar av den 7 november 2003.
946 Se punkt 53 i Wielands svar av den 7 november 2003.
947 Se punkterna 54–60, 62–66 i Wielands svar av den 7 november 2003.
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den 11 december 1998 utsatte Halcor, HME, Boliden och BMA, som tillsammans 
hade en marknadsandel på cirka 22,2 % (och inte på 20,8 % som ursprungligen 
beräknats av Wieland), företaget för kraftiga påtryckningar.948 Parterna förlorade 
därför marknadsandelar949 och var tvungna att konkurrera med andra material950.

(622) För det fjärde hävdar Wieland att avtalen inte genomfördes. De uppgifter som 
tillhandahölls var felaktiga. Uppgörelserna var ineffektiva och genomfördes inte.951

Kraftiga prisvariationer och prisfall på cirka 30 % överensstämmer inte med en 
fungerande kartell.952 Något effektivt kontrollsystem fanns inte.953 Övervakningen 
skedde bara på grundval av de uppgifter som parterna lämnade in.954 När det gäller 
vissa perioder och länder underlättades kontrollen dock genom exportstatistik.955

Avtalade rabatter respekterades inte.956 Konkurrenterna fuskade med olika metoder 
som ledde till att priserna urholkades.957

(623) Halcor hävdar att företagets deltagande inte på något sätt inverkade på dess 
uppträdande på marknaden.958 Halcor uppmanar kommissionen att med hänsyn till 
omständigheterna bevisa att företagets styrkta uppträdande innebar en överträdelse av 
artikel 81.1 i fördraget, mot bakgrund av att Halcor var tvunget att delta, hade en 
försumbar roll i det hemliga systemet och inte genomförde några avtal. Dessutom 
hänvisar man till volymtilldelningssystemets enkelriktade natur, som bara var till nytta 
för femgruppen, och bristen på synliga faktiska effekter på marknaden.

(624) IMI inkom till kommissionen med en studie om ”Conditions in the Copper plumbing 
tube industry 1987-2001” (villkoren i VVS-kopparrörsbranschen 1987–2001). I 
studien slår man fast att sektorn har många kännetecken gemensamma med en mogen 
råvarumarknad och att det fanns en fortlöpande och avsevärd överproduktion under 
perioden 1990–2001. Denna situation ledde till minskade bruttomarginaler (och 
konverteringsmarginaler) på de viktigaste marknaderna i Förenade kungariket och 
Tyskland under perioden. Även om YTC:s marginaler förbättrades under perioden 
1992–1996 berodde det på exceptionella omständigheter (efterfrågeboom på den tyska 
marknaden, särskilt fördelaktiga växelkurser för producenterna i Förenade kungariket 
och expansion på andra rörmarknader än VVS-kopparrörsmarknaderna som ledde till 
minskad kapacitet för VVS-rör). I studien fastslås också att de nationella 
producenternas andel av de inhemska marknaderna hade minskat till förmån för andra 
europeiska producenter. De nationella producenterna fortsätter i allmänhet ändå att 
vara marknadsledare på sina inhemska marknader. I studien hänvisas till rapporter från 
oberoende marknadsobservatörer som publicerats från 1993 till 2000 och där det 
påstås att det förekom kraftig priskonkurrens. Slutligen anger studien att 
distributörerna och rörhandlarna hade avsevärt inflytande genom sitt köpval, vilket de 
utnyttjade.

  
948 Se punkt 63 i Wielands svar av den 7 november 2003. Se s. 23002.
949 Se punkt 67 i Wielands svar av den 7 november 2003.
950 Se punkt 68–69 i Wielands svar av den 7 november 2003.
951 Se punkt 70 i Wielands svar av den 7 november 2003.
952 Se punkt 71 i Wielands svar av den 7 november 2003.
953 Se punkt 72 i Wielands svar av den 7 november 2003.
954 Se punkt 73 i Wielands svar av den 7 november 2003.
955 Se punkt 74–76 i Wielands svar av den 7 november 2003.
956 Se punkt 77–78 i Wielands svar av den 7 november 2003.
957 Se punkterna 79–84 i Wielands svar av den 7 november 2003.
958 Se punkterna 5.1–5.7 i Halcors svar av den 7 november 2003.
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(625) Diskussionernas inverkan på priserna i Förenade kungariket mäts i en annan studie 
som utförts av NERA Economic Consulting, i London, för IMI plc:s räkning med 
titeln ”An Analysis of the Impact of the Alleged Cartel in the United Kingdom Market 
for Copper Plumbing Tubes” (En analys av den påstådda kartellens inverkan på 
marknaden i Förenade kungariket för VVS-kopparrör) (nedan kallad ”IMI-NERA-
rapporten”). Studien är baserad på IMI:s uppgifter om transaktioner och omfattar 
perioden från mars 1988 till augusti 2003. Transaktionsuppgifterna har ställts samman 
per månad i en tidsserie med […] månatliga noteringar om marknaden i 
Förenade kungariket. I likhet med KME-NERA-rapporten införs en dummy-variabel 
för att mäta diskussionernas inverkan på priset. I IMI-NERA-rapporten jämförs 
prisnivån under perioder då inga diskussioner förekom med perioder då diskussioner 
ägde rum (jämförelse över tiden). Flera variabler har införts för att beakta 
efterfrågevariationer och kostnadsfaktorer samt en tidstrend. Flera alternativa modeller 
har testats. Vidare har en andra metod använts för att mäta det långsiktiga förhållandet 
mellan priserna på kopparrör och andra kontrollvariabler under kartellperioden. På 
grundval av dessa beräkningar uppskattas priset under perioden efter kartellen ligga 
under antagandet från de pågående diskussionerna och i nivå med det faktiska priset 
efter kartellutredningen från april 2001 till december 2002. De viktigaste resultaten 
från IMI-NERA-rapporten visar att ”den högsta beräknade ökningen av 
transaktionspriserna till följd av kartellen ligger mellan […] % och […] % beroende 
på vilket test som används. Beräkningarna av ökningarna är dock inte statistiskt 
säkerställda, dvs. det är mycket troligt att kartellen inte har haft någon priseffekt,…”.

(626) Slutlig inkom IMI till kommissionen med en ytterligare rapport om ”Financial 
performance of IMI plc’s Copper plumbing tube Business 1989-2001” (IMI plc:s 
ekonomiska resultat vad gäller VVS-kopparrörsverksamheten 1989–2001). I rapporten 
hävdar man att även om YTC:s rörelsevinst varierade från  […] 1992 till […] 1996 så 
är detta inte representativt för IMI:s avkastning från kopparrörsverksamheten. 
[Sammanfattning av finansiell information som inlämnats av IMI] Outokumpu inkom 
med liknande argument som förklaring på den dåliga lönsamheten inom Outokumpus 
VVS-kopparrörsverksamhet.

Kommissionens bedömning

Allmänna överväganden

(627) Tvärtemot KME:s tolkning av rättspraxis betonar kommissionen att en överträdelses 
faktiska inverkan på marknaden inte är det viktigaste kriteriet vid bedömning av hur 
allvarlig en överträdelse är, det är bara ett av de tre: dess art, dess faktiska inverkan 
och den geografiska marknaden (se skäl (605)). Enligt vart och ett av dessa kriterier 
bedöms hur allvarlig överträdelsen är. Dessutom, utan hänsyn till kommissionens 
slutsats att överträdelsen hade en begränsande inverkan är det faktum att överträdelsen 
i vilket fall som helst hade ett begränsande syfte, som i sig självt är mycket allvarligt, 
en mycket viktigare faktor vid kommissionens bedömning av överträdelsen som 
”mycket allvarlig”, än faktorer som avser överträdelsens inverkan. Den inverkan som 
ett avtal eller ett samordnat förfarande kan ha haft på normal konkurrens är inte ett 
avgörande kriterium vid bedömning av ett lämpligt bötesbelopp. Enligt vad som 
bekräftas av rättspraxis kan omständigheter som hör samman med avsikten, och 
således även syftet med ett uppträdande, vara mer betydelsefulla än de omständigheter 
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som hör samman med överträdelsens inverkan, ”framförallt vad gäller överträdelser 
som i sig är allvarliga, såsom prisfastställelse eller uppdelning av marknader”.959

(628) Förstainstansrätten beslutade i ADM-målet att ”Kommissionen skall således pröva 
huruvida överenskommelserna faktiskt gjort det möjligt för de inblandade företagen 
att uppnå en högre prisnivå än den som skulle ha gällt om kartellen inte existerat.”960

Det finns ingen anledning för kommissionen att i detalj bedöma i vilken utsträckning 
priserna avvek från de priser som kunde ha gällt om avtalen inte ingåtts. Detta kan 
nämligen inte alltid mätas på ett tillförlitligt sätt, eftersom ett antal externa faktorer 
samtidigt kan inverka på produktens prisutveckling, vilket gör det ytterst svårt att dra 
några slutsatser om den relativa betydelsen av alla tänkbara orsakssamband. Denna 
svårighet är uppenbar i parternas synpunkter på de olika faktorer som har påverkat 
prisnivån och det förvärras av att överträdelsen har pågått så länge. 

(629) Även om det finns inslag i akten som möjliggör en noggrann bedömning av kartellens 
inverkan på priserna under en begränsad tidsperiod är det omöjligt för kommissionen 
att exakt avgöra hur prisutvecklingen skulle ha sett ut under hela överträdelseperioden 
om kartellsamverkan inte hade förekommit. Enligt vad som anges i ADM-målet961 är 
det troligt att det faktum att deltagarna informerade varandra om försäljningsvolymer 
och prisnivåer påverkade deras uppträdande inom kartellen och på marknaden.

(630) Kommissionen noterar vidare att avtalen inte bara syftade till att höja priserna, utan i 
synnerhet till att hindra priserna från att sjunka i en takt som avgörs av 
marknadskrafterna. Att påverka priserna genom volymbegränsningar och fastställande 
av målpriser var kärnan i det system som inrättats genom kartellen. Samtida 
beräkningar av personer inom branschen som deltog i uppgörelserna och vissa andra 
inslag visar att priserna var högre än under normala konkurrensvillkor. Detta liksom 
andra förklaringar som lämnats i skäl (452)–(454) och i skäl (510) tillåter slutsatsen att 
uppgörelserna genomförts.

(631) För att kunna bestrida att överträdelsen har haft någon eventuell inverkan på 
marknaden har parterna lagt fram två typer av argument, dvs. att avtalen inte hade 
någon inverkan på priserna (och inte heller ledde till prisökningar) och att avtalen inte 
var lönsamma för de deltagande företagen.

(632) Vissa parter styrkte den första typen av argument med de ekonomiska/ekonometriska 
studier som avses i skäl (612) och (625). Som en inledande anmärkning bör det 
noteras att begreppsmässigt måste inte en kartells inverkan, enligt rättspraxis, bedömas 
på det enskilda företagets nivå eller ens på koncernnivå, utan på den övergripande 
kartellnivån. Domstolen har fastslagit att ”förstainstansrätten, när den uttalade sig om 
beaktande av överträdelsens verkningar, inte hade anledning att undersöka företagens 
individuella beteende eftersom, såsom anges i punkt 280, de verkningar som skulle 
beaktas när böternas allmänna nivå bestämdes inte var de verkningar som följde av 
det faktiska beteende som ett företag påstod sig ha iakttagit, utan de som följde av hela 
den överträdelse som företaget deltog i.”962 Det bör därför fastslås att en rapport som 
granskar en kartells inverkan på ett enskilt eller några få företag inte uppfyller kraven i 
rättspraxis och inte kan vara avgörande i detta avseende. Detta gäller även för andra 

  
959 Mål T-141/94, Thyssen mot kommissionen, REG 1999, s. II-347, punkt 635–636.
960 Mål T-224/00, Archer Daniels Midland Company m.fl. mot kommissionen, dom av den 9 juli 2003, 

ännu inte offentliggjord, punkt 151.
961 Archer Daniels Midland Company m.fl. mot kommissionen, punkt 279.
962 Kommissionen mot Anic Partecipazioni S.p.A, punkt 152.



SV 143 SV

argument som inlämnats av de övriga parterna om den inverkan som de själva hävdar 
att de upplevde. 

Inverkan på priserna.

(633) Trots ovanstående resonemang undersökte kommissionen noggrant 
två informationsområden för att bedöma kartellavtalets prisinverkan på marknaden. 
För det första har upphittade redogörelser från några chefer om överträdelsens 
priseffekter vid särskilda tidpunkter jämförts med den faktiska prisutvecklingen enligt 
uppgifter från parterna. För det andra har kommissionen noggrant undersökt de 
ekonometriska bevis (KME- och IMI-NERA-rapporten) som parterna tillhandahållit.

(634) På grundval av denna bedömning drar kommissionen slutsatsen att avtalen hade 
effekter när det gäller priserna, åtminstone under en viss tidsperiod. Även om 
betydande priseffekter kan påvisas på de flesta marknader, visar uppgifterna att 
överträdelsen har haft kraftigast inverkan på den tyska marknaden för Cuprotherm-
och WICU-rör.

(635) För att kunna bedöma inverkan bör det beaktas att de producenter av VVS-kopparrör 
som deltog i uppgörelsen stod för 84,6 % av den totala EES-marknaden när de var som 
störst. Med tanke på att kommissionen i princip inte har inbegripit nationella avtal i sin 
analys verkar denna uppgift vara underskattad. I själva verket har olika 
”konkurrenter”, enligt parterna, deltagit i nationella karteller där distributörer ofta har 
ingått (för närmare upplysningar se hänvisningarna i skäl (106) och (107).

(636) Därför drar kommissionen slutsatsen att priserna på VVS-kopparrör säkerligen har 
utvecklats annorlunda under perioden 1989–2001 än de skulle ha gjort under rent 
marknadsmässiga villkor (dvs. om kartellen inte hade existerat).

(637) Det bör framhållas att Wieland har erkänt att priserna sattes så högt som möjligt, dvs. 
något över de hypotetiska konkurrenskraftiga priserna (se skäl (617)). Wieland 
erkände även att priserna under vissa tidsperioder till och med nådde 
konkurrenskraftiga nivåer till följd av att avtalen tillfälligt upphörde (se skäl (615)). 
KME och Outokumpu erkänner att kartellen har haft inverkan, även om den var 
begränsad (se skäl (610) och (613)). I KME-NERA-rapporten fastställs att de priser 
som KME AG tillämpade för WICO- och Cuprotherm-rör ökade till följd av företagets 
kontakter med konkurrenterna (se skäl (612)). 

(638) Flera inslag i akten visar verkligen att uppgörelserna hade inverkan, åtminstone under 
en viss tidsperiod. 

(639) Från 1988 till halvårsskiftet 1995 beskrevs kartellsamverkan som mycket effektiv av 
en deltagare i toppskiktet (se skäl (213)). Enligt hans redogörelser lyckades man under 
den angivna perioden att höja konverteringsmarginalen i Belgien med över 30 %. I 
Tyskland beräknades de ytterligare förtjänsterna till följd av samverkan vid utgången 
av 1995 uppgå till cirka 1 euro per kg för lokala SANCO-producenter. I 
Förenade kungariket fördubblades konverteringsmarginalen under hela den angivna 
perioden.963 Enligt Mueller resulterade parternas fastställande av priser i en total 
prisökning när det gäller kopparrör med cirka 60 % under perioden från april till 
november 1994 (se skäl (277)).964 Med hänsyn till Förenade kungariket ligger detta i 
linje med den prisökning som kan iakttas empiriskt. Till exempel anger 

  
963 Se s. 33432–33433.
964 Se s. 15951.



SV 144 SV

IMI-NERA-rapporten att priset för IMI:s transaktioner i Förenade kungariket ökade 
från […] pund sterling i april 1994 till […] pund sterling in november 1994. Detta 
innebär att priset ökade med […] % från april till november 1994. Om man beaktar 
den något längre perioden från november 1993 till april 1995 ökade priserna från […]
pund sterling per kilo till […] pund sterling per kilo, vilket innebar en ökning på 
[…] %. Kommissionen noterar att en total prisökning på kopparrör med cirka 60 %, 
vilket bekräftas av Mueller, ungefär motsvarar en fördubbling av 
konverteringsmarginalen, vilket angivits av en före detta mötesdeltagare. Med tanke 
på att den tidigare deltagaren i toppskiktet baserade sin redogörelse på minnen när han 
besvarade frågorna vid den muntliga intervjun, kan vittnets redogörelse inte anses 
otillförlitligt bara därför att vittnet inte kunde påminna sig den exakta prisökningen 
eller den exakta perioden under vilken fastställandet av priser fungerade. Med 
undantag för IMI och KME bestred parterna inte i något väsentligt avseende 
prisökningen i Förenade kungariket såsom den beskrevs i meddelandet om 
invändningar. Det faktum att IMI ifrågasatte prisökningen är förvånande med tanke på 
att IMI föreslog en särskild prisåtgärd, som också genomfördes med framgång (se skäl 
(277)). KME:s studie tar inte upp och analyserar inte den särskilda prisutvecklingen i 
Förenade kungariket. Dessutom angav Boliden vid den muntliga hearingen att 
företaget bekräftade redogörelsen från den före detta deltagaren vid kartellmötena. 
Kommissionen anser därför att det är bevisat att priserna i Förenade kungariket ökade 
med totalt […] % 1994 till följd av diskussionerna. Kommissionen noterar att även om 
det inte hölls några möten med en stor grupp producenter på europeisk nivå efter det 
sista mötet våren 1994, som beskrivs i avsnitt D, fortsatte priserna att öka på 
marknaden i Förenade kungariket åtminstone till och med april 1995.

(640) I en analys som gjorts av personer i branschen den 10 juni 1998 (skäl (180), (181)och 
(321)) visas att under de första fem månaderna 1998 steg den ”extra vinsten” på den 
tyska marknaden med i genomsnitt 30 DEM per % kg.965 På grundval av denna 
prisökning beräknades KME-koncernen under denna tidsperiod att ha gjort extra 
vinster på den tyska marknaden som uppgick till 3,9 miljoner DEM. Kommissionen 
anser att begreppet ”extra vinster” skall förstås som ökade inkomster och inte som 
ekonomisk vinst.

(641) Efter juli 1997 ökade den ”extra vinsten” i Tyskland med omkring 70 DEM per kg, så 
”den extra vinsten t.o.m. är betydligt högre”.966 Beräknat på ”bara 30 DEM per kg”, 
uppgick Wielands extra vinst till 1,54 miljoner DEM. Vinstsituationen dvs. den ”extra 
vinsten” beräknades i Frankrike och Förenade kungariket vara mer eller mindre 
densamma som i Tyskland, men vara något lägre i Nederländerna och mycket lägre i 
Spanien (där man enligt Wieland behövde komma i kapp).967 Till följd av bättre priser 
beräknades HME jämfört med 1997 göra extra vinster på 11 miljoner DEM 1998, 
utgående ifrån 15 000 ton per år.968

(642) I ett internt PM från Wieland av den 10 juni 1998 anges följande: ”Prissituationen: 
sedan våra interna slutsatser i juni 1997 har förädlingspriserna stigit med 70 DEM i 
genomsnitt på de fem målmarknaderna… Skillnaden mellan Spanien och 
Förenade kungariket är alltför stor och uppgår till cirka 100 DEM.”  KME bestrider 
att denna ökning hänger samman med kartellen (se skäl (611). Till stöd för det påpekar 

  
965 Se s. 8602.
966 Se s. 8602.
967 Se s. 8603.
968 Se s. 8604.
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KME att under den perioden deltog inte HME i DWD-möten. Kommissionen noterar 
dock att Wielands PM är daterat till den 10 juni 1998, dvs. dagen efter mötet mellan 
Wieland och KME och enligt Wieland är en neutralt avfattad rapport från kartellmötet 
(se skäl (180) och (226)). HME var vidare, enligt KME, inblandad i en nationell 
kartell som berörde Nederländerna (se skäl (489). Det kan förklara varför Wieland i 
sitt PM inkluderade en analys av kartellfördelarna för HME. En annan orsak kan vara 
att HME drog fördel av andras kartellarrangemang som täckte eller berörde 
Benelux-länderna.

(643) Anteckningar från en av Muellers högre chefer vid ungefär samma tid (se skäl (335)) 
bekräftar dessa prisökningar.969 Från juli 1997 till oktober 1998 ökade 
konverteringsmarginalerna970 enligt följande:

- Tyskland: tyska SANCO från 145 till 200, Euro-SANCO från 75 till 170 och 
importörer från 60 till 140. Dessutom kom man överens om en strategi för att 
höja priserna ytterligare med mellan 30 och 45.

- Frankrike: TMX från 103 eller 92 till 177–187, Euro-SANCO från 75 till 
173-187 och icke-SANCO från 67 till 141–164. Dessutom kom man överens 
om en strategi för att höja priserna med mellan 3 och 23.

- Nederländerna: KME från150 till 196, övriga från 145 till 170–186. Dessutom 
kom man överens om en strategi för att höja priserna ytterligare med mellan 
24 och 29.

- Spanien: KME från 141 till 134–155, OKC från 81 till 128–155 och övriga 
från 65 till 120. Dessutom kom man överens om en strategi för att höja 
priserna ytterligare med mellan 15 och 45.

- Förenade kungariket: tillverkare i Förenade kungariket från 175 till 230–247 
och övriga från 160 till 201–225. Dessutom kom man överens om en strategi 
för att höja priserna ytterligare med mellan 10 och 24.

(644) Halcors anteckningar (se skäl (338)) bekräftar de planerade prisökningarna, 
exempelvis vad gäller den tyska marknaden “till exempel för KME…från 200 till 
230.”971

(645) Beräkningar av extra vinster för 1998 visar på avsevärda extra vinster (se vidare 
skäl 642). Med avseende på Tyskland ”KME … har den största marknadsandelen … 
[och därför] är vinsterna förtjänstmässigt sett störst i absoluta tal med tanke på den 
fördelaktiga aktuella prisnivån.” På basis av en förbättring av förtjänsten på ”enbart 
50 DEM per kg” som ”säkerligen” uppnåddes ”1998 i förhållande till 1997” som 
grundade sig på ”faktiska kvantiteter” år ”1998 [,] har KME uppnått en ökning av 
förtjänsten på cirka 30 miljoner DEM, medan vi bara har uppnått 9 miljoner DEM.” 

  
969 För närmare upplysningar hänvisas till anteckningarna på s. 0232–0248 och Muellers inlämnade 

sammanfattning på s. 0226–0230.
970 Enligt vad som anges ovan under fotnot 587 innebär ”marginal” ”försäljningspris netto före rabatt 

minus kostnader för råmaterial (dvs. priset för kopparn) och en liten premie för att täcka finansierings-
och inköpskostnader för kopparn. Marginalerna är angivna i DEM per 100 kg för det mest sålda 
kopparröret (15 x 1 i Tyskland, Spanien och Nederländerna, 14 x 1 i Frankrike och 15 x 0,7 i 
Förenade kungariket). De fastställdes som lämpliga marginaler för deltagarna efter alla avdrag och 
rabatter, utom kassarabatt, och baserades på LME:s kopparpris plus 100 US-dollar (17 DEM) 
per 100 kg. Dessa marginaler skulle vara de lägsta på marknaden (dvs. en nedre gräns för deltagarnas 
marginaler).” Se s. 0227.

971 Se s. 23418.
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Det står vidare klart att parterna fattade ett medvetet beslut att höja priserna med risk 
för att förlora vissa marknadsandelar: ”Vårt förslag när det gäller de nya deltagarna 
är därför att vi bör fortsätta […]. Det är definitivt bättre än att riskera allt som vi har 
uppnått hittills […]. Detta bör stå klart för alla deltagare med tanke på de intjänade 
miljonerna, enligt vad som nämns ovan, särskilt för KME-koncernen, som var och är 
det företag som har mest att tjäna på arrangemanget i absoluta tal...” (se skäl (350)).

(646) Enligt Wielands marknadsanalys var den uppnådda prisnivån på grundval av vilken 
varje deltagare skulle kunna tjäna ytterligare miljoner från den 15 januari 1999 (se 
skäl (350)) i Tyskland för tyska SANCO 209 och för DVGW 164, i Frankrike 177, i 
Nederländerna 204, i Spanien 160 och i Förenade kungariket 193.

(647) KME:s sammanställning av försäljningsdata för 1998972 bekräftar Wielands analys (se 
skäl (366)). För det första visar KME:s analys av ”Industrial Result” att 
KME-koncernen 1998 totalt sett gjorde den största vinsten på prissituationen på 
marknaden. Även IMI, Mueller, Wieland och Halcor förefaller ha gjort vinster på 
prissituationen.973 På samverkans nyckelmarknader var konverteringsmarginalen för 
standard VVS-kopparrör som följer, uttryckt i “euro/kg” och “beräknat utan avgifter 
och vinstpåslag”:974

- Tyskland: […] (KME-koncernen), […] (Wieland), […] (BCZ), […] (OTK), 
[…] (IMI), […] (Mueller), […] (BMA), […] (HME) och […] (Halcor).

- Frankrike: […] (KME-koncernen), […] (Wieland), […] (BCZ), […] (OTK), 
[…] (IMI), […] (Mueller), […] (BMA), […] (HME) och […] (Halcor).

- Nederländerna: […] (KME-koncernen), […] (Wieland), […] (BCZ), […]
(OTK), […] (IMI), […] (Mueller), […] (BMA) , […] (HME) och […] (Halcor).

- Spanien: […] (KME-koncernen) och […] (övriga).

- Förenade kungariket: […] (KME-koncernen), […] (IMI), […] (Mueller) och 
[…] (övriga).

(648) Enligt KME:s marknadsinformation utvecklades konverteringsmarginalen på följande 
sätt under åren 1999 och 2000 (“D[E]M 0 /0 kg”):975
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972 Se s. 7374–7385.
973 Se s. 7384.
974 Se s. 7377–7379.
975 Se s. 7030–7047.
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(649) I början av oktober 2000 (se skäl (407)) förklarade emellertid Wieland978 att “de 
fastlagda prismålen (för SANCO Tyskland > D[E]M 200 /kg) kan sannolikt inte 
uppnås enbart genom indexering. En ny prislista kommer därför att publiceras i slutet 
av året.” Samtidigt var prishöjningarna lyckosamma i Spanien och 
Förenade kungariket: “Den 5.9.2000 kom Outokumpu med en ny prislista på den 
spanska marknaden. Vi har följt upp den nya prislistan och det ändrade 
rabattsystemet. Så långt vi kan förstå har våra konkurrenter gjort samma sak. 
Beroende på marknadsföringsstadiet ligger rabatterna nu mellan 46 och 52 %... 
Bonus beviljas inte längre… Förenade kungariket: i UK kom Lista 7 ut på marknaden 
i slutet av september. Lista nr 8 kommer förmodligen ut i oktober. Enligt tillgänglig 
information har alla konkurrenter följt efter, utom Mueller. Mueller verkar ta mer tid 
på sig.”979

  
976 För närmare upplysningar om tabellens ursprung se skäl (651).
977 För närmare upplysningar om tabellens ursprung se skäl (651).
978 Se s. 22236–22252 (däribland bifogade tabeller).
979 Se s. 22237, 22238.
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(650) Redan i mitten av oktober980 kom rapporter om framgångar från Spanien, Frankrike, 
Förenade kungariket och Tyskland (skäl (412)): “Spanien: De senaste veckorna har vi 
lyckats komma mycket närmare våra prismål i Spanien. Den maximala rabatten ligger 
på 52 %. Vi förutsätter fortfarande att vi till årsskiftet skall nå referensbeloppet 
100 euro… Frankrike: AFNOR arbetar för närvarande med den halvhårda rörtypen. 
Samtal planeras med de franska producenterna, och även med Mueller, som vad vi vet 
under inga omständigheter kan eller vill sälja halvhårda rör. Referenspriset ligger för 
närvarande på cirka 90 euro (maximirabatt 66 %), så även här finns det en god chans 
att komma upp i 100 euro till årsskiftet … Förenade kungariket: 100 euro-nivån är 
redan nådd… Tyskland: Referenspriset för icke SANCO-rör är D[E]M 153. För 
SANCO-rör har man redan uppnått D[E]M 200. Vi skall försöka att höja prisnivån 
med ytterligare 50 DEM / 100 kg via prisindex och en ny prislista.”981

(651) I "New pricelist 2001 – introduction into the market" sammanfattade KME parternas 
strategi (se skäl (419)) och fastslog konsekvenserna för prisutvecklingen. Enligt 
analysen skulle “förädlingsvärdet” mellan den 23 augusti 2000 och slutet av december 
2000 utvecklas på följande sätt (med den nya prislistan): från […] kg till […] i 
kategorin “[…] %” och från […] kg till […] kg i kategorin “[…] %”.982 Den 8 
december 2000 kom parterna upp i […] kg (tyska SANCO) och […] kg (icke 
SANCO).983 Enligt en tabell som även inbegriper 24 januari 2001 skall 
“förädlingsvärdet” ha ökat ännu mer 2001.984

(652) I ett internt PM av den 8 januari 2001 analyserar Wieland framgångarna med den 
hemliga samverkan (se skäl (420)):985 “Tyskland: Våra nya prislistor utkom före jul. 
De kommer att tillämpas i januari. Med dem skall vi uppnå målet på 100 för 
standarddimensionerna. … Frankrike: På denna marknad har intäktsmålet på 100 
uppnåtts… Förenade kungariket: 100 uppnåddes på marknaden … Nederländerna: … 
Prisnivån är otillfredsställande… på 75 euro.”986

(653) Den 12 mars 2001, kort efter mötet, kom Wieland med en ytterligare kommentar till 
framgångarna med den hemliga prissamverkan (se skäl (426)).987 ”Det grundläggande 
problemet på den tyska marknaden är inte längre kvaliteten på intäkterna utan de 
sjunkande kvantiteterna.” ”Den nya prislista som infördes i Spanien i början av 
september slår endast långsamt igenom, men i och med denna uppnås 
förädlingsintäkter på 100 euro med en rabatt på 50 % ... I Förenade kungariket 
tillämpas, enligt uppgifter på marknaden, numera lista nr 02/01 överallt.” “Den 
nederländska marknaden fortsätter att orsaka problem.”988

(654) Sammanfattningsvis finns det klara bevis på att kartellen under åren 1994/95 och 1998 
fick mycket allvarliga priseffekter på samtliga nyckelmarknader (Tyskland, Frankrike, 

  
980 Se s. 22963–22966.
981 Se s. 22963, 22964.
982 Se s. 6933. SANCO-rör 15 x 1,0 mm.
983 Se s. 7076.
984 Se 7077 : från 161:- till 250:- (kategorin "60,5 %" – från den 7 september 2000 till den 24 januari 2001) 

och från 122:- till 208:- (kategorin "63 %”, under samma period). SANCO-rör 15 x 1,0 mm. 
Se skäl (210) beträffande målpriset 200:- per kg.

985 Se det fullständiga meddelandet på s. 7862, 7863 och 22967, 22965.
986 Se s. 22967, 22965. 
987 Enligt meddelandet gällde sammanfattningen ett möte den 8 mars 2001. Det verkar dock som om det 

sammanfattar mötet den 5 mars.
988 Se s. 22253, 22254. 
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Förenade kungariket, Spanien och Nederländerna). Bevis på allvarliga priseffekter 
föreligger för åren 2000 och 2001.

Ekonometrisk bevisning

(655) Parterna (KME och IMI) har lämnat två ekonometriska studier för att statistiskt och 
ekonomiskt bevisa att överträdelsen haft obetydliga priseffekter. Kommissionen har 
fått de indata och beräkningsmetoder som parterna använt. Efter en noggrann 
granskning av de två rapporterna drar kommissionen slutsatsen att rapporterna inte 
motbevisar de allvarliga priseffekter som redovisades i skäl (633)-(654). Rapporterna 
visar dock att priserna hade allvarligast konsekvenser på KME-dotterbolagets 
marknader och särskilt för produkterna Cuprotherm och WICU. Argumenten för dessa 
slutsatser kommer att diskuteras i de följande skälen.

KME-NERA-rapporten 

(656) En allmän svaghet i KME-NERA-rapporten är det begränsade antalet så kallade 
kontrollvariabler, dvs. variabler som kontrollerar andra faktorer som kan påverka 
priserna. Författarna lyckas inte hitta andra kontrollvariabler än kopparpris, BNP och 
köpkraft – som återger förändringar i efterfråga, kostnader eller i den för denna 
industri relevanta marknadsbilden. Istället används en stor grupp dummy-variabler (för 
produktfamilj, märke, region och land) och tidsvariabler (en lineär tidstrend, en 
landsspecifik tidstrend och årliga ”fixed effects”). Författarna redovisar dock inte 
kontroller av robustheten så man kan bedöma om variablerna korrelerar med 
variablerna för diskussionernas effekter (det så kallade kollinearitetsproblemet). 
Statistiskt icke säkerställda skattningar av de hävdade överträdelsernas effekter 
avspeglar vid kollinearitet bara metodens begränsningar, när den används för att skilja 
överträdelsens effekter från andra faktorer, men inte överträdelsens insignifikans för 
själva priserna.

(657) Av de tre redovisade kontrollvariablerna kan man bara för köpkraftsvariabeln skatta en 
signifikant och logisk (negativ) effekt. BNP är inte signifikant i 8 av de 
9 modellalternativ som redovisas på sida 34 i rapporten och kopparkostnaden har en 
ologisk negativ effekt på ett dotterbolags fullpris på kopparrör (Europa Metalli).989

Mot denna bakgrund är det oklart varför konsulterna hävdar att “det är viktigt notera 
att kontrollvariablernas parameterkoefficienter i dessa regressionsmodeller har 
förväntade tecken” (sida 33). Åtminstone för dotterbolaget Europa Metalli kan de 
redovisade resultaten inte anses vila på en ekonomiskt rimlig grund, då kopparpriset 
har negativa effekter på fullpriset och ingen annan redovisad kontrollvariabel än 
köpkraften har en signifikant effekt på priserna (i ett av de två redovisade 
modellalternativen). 

(658) Slutligen har kommissionens beräkningar visat att en mindre modifiering av 
funktionens form – så att effekterna mäts lineärt och inte med en logaritmisk funktion 
– förändrar effekterna på KME:s dotterbolag betydligt: Beräkningen ger då en 
genomsnittlig prisökning på […] % och i de enskilda diskuterade fallen noteras 
priseffekter på mellan […] % och […] % (alla statistiskt signifikanta på åtminstone 
[…]-procentsnivån).990 Parterna motiverar inte ekonomiskt varför den logaritmiska 

  
989 Dvs. en höjning av kopparpriset leder till en sänkning av det totala kopparrörspriset.
990 Den genomsnittliga prisökningen beräknades till 0,816 euro. Med ett genomsnittspris på 4,64 euro för 

rör sålda av KME, motsvarar detta en procentuell prisökning på 18 %. Övriga procentandelar har 
beräknats analogt.
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funktionen använts eller varför en annan representation – som den lineära – inte är lika 
rimlig ekonomiskt sett.

(659) Sammanfattningsvis anser kommissionen inte att KME-NERA-rapporten motbevisar 
de föregående punkternas empiriska bevisning som grundas på bevishandlingar. Den 
lyckas inte hitta väl underbyggda kontrollvariabler som motsvarar förändringar i 
efterfrågan eller kostnadsslag som arbete, energi eller kapital. Det är också oklart om 
de hävdade överträdelsernas priseffekter kan beskrivas med den stora gruppen 
dummy- och tidsvariabler, eller om dessa undervärderar de faktiska priseffekterna. För 
KME:s dotterbolag pekar data på prisökningar på mellan […] % och […] % av det 
faktiska fullpriset. Man bör hålla i minnet att detta är en genomsnittlig prisökning för 
samtliga perioder och länder som kan omfattas av konsulternas diskussioner (se bilaga 
D till rapporten för en fullständig förteckning). Resultaten innebär således en 
oavbruten prisökning på mellan […] % och […] % för KME:s dotterbolags alla 
europeiska transaktioner under 1991–2001 som finns förtecknade i bilaga D – ett 
resultat som ligger helt i linje med de mycket allvarliga priseffekterna under vissa 
perioder och i vissa länder. Rapporterna visar dock att priserna hade allvarligast 
konsekvenser på KME-dotterbolagets marknader och särskilt för produkterna 
Cuprotherm och WICU.

IMI-NERA-rapporten

(660) Det andra ekonometriska belägget är IMI-NERA-rapporten som bara avser marknaden 
i Förenade kungariket. Den innehåller två olika typer av tester. I bägge testerna 
jämförs priset före kommissionens kartellinspektion (perioden från oktober 1989 till 
april 2001) med priset efter inspektionen (perioden från april 2001 till 
december 2002), sedan flera kontrollvariabler stämts av.

(661) Testerna utgår från antagandet att priserna efter kommissionens inspektioner på kort 
sikt åter närmade sig en konkurrenskraftig prisnivå. Om kartellsamverkans effekter 
kvarstår efter kommissionens utredning, kommer rapportens båda statistiska tester att 
väsentligt underskatta samverkans priseffekter. Den för jämförelsen relativt korta 
tidsperioden (april 2001 till december 2002) minskar testernas beviskraft. Från början 
av 2002 ökar dessutom skillnaden mellan det faktiska och prognostiserade priset i 
konsulternas prisprognoser vilket ger en betydande medel- och långfristig 
prisavvikelse (figur 4.1 på sidan 26 i rapporten).

(662) Om rapportens första uppsättning modeller hävdas det att “under hela test 1 är 
LME-kopparpriset den enda förklaringsvariabel som har ett robust tecken och alltid är 
statistiskt signifikant” (sidan 19 i IMI-NERA-rapporten). I test 2 tillkommer en 
signifikant variabel, nämligen gasprisindexet. Författarna fördjupar sig dock inte i om 
det genomgående är robust i de olika övervägda modellalternativen. Således lyckas 
rapporten inte klargöra om andra variabler än kopparpriset har effekter på 
kopparrörspriset. Strängt taget innebär detta resultat att varje förändring av 
konverteringsmarginalen (dvs. kopparrörspriset minus kopparpriset) inte kan förklaras 
med kostnads- eller efterfrågeförändringar – vilket styrker bevisningen ovan.

(663) Prognosens tillförlitlighet begränsas dessutom av bristen på motiverade 
kontrollvariabler som svarar mot efterfråge- eller kostnadsförändringar. I 
KME-NERA-rapporten redovisas till exempel ett viktigt strukturellt brott i 
industridata för marknaden i Förenade kungariket år 2001 (figur 2.4 på sidan 8 i 
KME-NERA-rapporten). Enligt denna figur sjönk den “synliga förbrukningen av 
vattenkopparrör” i Förenade kungariket med 40–50 % i förhållande till år 2000 och 
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Förenade kungarikets “inhemska produktion samt export till medlemsstaterna av 
vattenkopparrör” minskade med omkring 80 % i förhållande till år 2000991. Författarna 
berör inte detta strukturella brotts effekt på de två testerna vilket – i och med bristen på 
motiverade kontrollvariabler – begränsar testernas förklaringsvärde. 

(664) Slutligen förutsätter IMI-NERA-rapporten att kartelldiskussionerna har en konstant 
effekt på priserna. Bortsett från att den enskilda överträdelsen är ett rättsligt faktum 
anser kommissionen att diskussionerna haft en mycket varierande intensitet, vilket 
under periodvis fått mycket allvarliga priseffekter. Mäts kartellens därigenom mer 
komplexa priseffekt med en variabel som förutsätter en konstant priseffekt kan 
resultatet inte bli annat än undermåligt. Till exempel har kommissionen gjort en egen 
analys som utgår från en lineär prisökning under perioden april till november 1994 och 
därefter förutsätter en bestående effekt. Denna metod svarar bättre mot ovan anförda 
fakta (se diskussionen i skäl (639)). Utgår man från parternas modell i tabell 3.2 i 
IMI-NERA-rapporten och ersätter dummy-variabeln “kartell” med den nya 
dummy-variabeln “kartell”, visar sig diskussionerna under dessa perioder få en 
statistiskt signifikant (på 5-procentsnivån) och positiv priseffekt. Beräkningarna 
indikerar en prisökning på 0,0565 pund per kg och månad under perioden i fråga, 
vilket ger en prisökning på 0,452 pund/kg från april till november 1994. Resultatet 
överensstämmer med de ovan redovisade resultaten genom en enkel prisjämförelse för 
perioden i fråga. Dessutom stöder bevis som lagts fram i faktapresentationen (se 
skäl (639)) antagandet att prisökningarna föranleddes av de påstådda överträdelserna.

(665) Sammanfattningsvis är den ekonometriska bevisningen från IMI-NERA-rapporten för 
de första baserad på det svaga antagandet att kartelldiskussionerna inte fått bestående 
effekter efter kommissionens utredningar, för det andra lyckas den utöver kopparpriset 
inte hitta andra efterfråge- eller kostnadsfaktorer som påverkat kopparrörspriset och, 
för det tredje, förutsätts att diskussionerna haft konstanta priseffekter. Den kan därför 
inte motbevisa det otvetydiga faktaunderlaget i föregående punkt (se skäl (277) och 
(639)) utan ger när det gäller marknaden i Förenade kungariket tvärtom stöd åt 
bevisningen, då den visar att förändringar i konverteringsmarginalen inte kan förklaras 
med förändrade efterfråge- eller kostnadsparametrar.

(666) Beträffande utbyte av känslig information om WICU- och Cuprotherm-produkter bestrider 
KME inte att ett sådant utbyte skett, särskilt inte när det gäller Wieland och KME, och i 
fallet Tyskland. KME understryker dock att WICU- och Cuprotherm-rör är marginella och 
att dessa produkter alltså har liten betydelse för denna utredning. Under perioden 1989–2001 
hade KME:s WICU- och Cuprotherm-rör i genomsnitt […] % av EES-marknaden för 
VVS-kopparrör (inklusive Schweiz).992 Kommissionen noterar dock att enligt den av KME 
lämnade NERA-rapporten ökade KME:s priser på WICU- och Cuprotherm-rör till följd av 
företagets kontakter med konkurrenterna om plastbelagda VVS-kopparrör.

Påverkan på lönsamheten 

  
991 Procenttalen bygger på värden som anges i figurerna. Den första diagrammet i figur 2.4 anger för 

Förenade kungarikets del en “synlig förbrukning” på cirka 60 000 t år 2000 och cirka 30 000 t år 2001. 
Det andra diagrammet anger för Förenade kungariket en “inhemsk produktion och export” i 
storleksordningen 50 000 t år 2000 och cirka 10 000 t år 2001. Uppgifter saknas för 2002 
(KME-NERA-rapporten, sidan 8).

992 Se punkterna 149–154 i KME:s svar av den 7 november 2003.
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(667) Kommissionen konstaterar att parternas allmänna argument inte räcker för att 
vederlägga kommissionens detaljerade och aktuella bevisning i meddelandet om 
invändningar, som sammanfattats i skäl (633)-(654). 

(668) VVS-kopparrör hade en låg genomsnittlig lönsamhet under överträdelseperioden 
1989–2001, enligt de studier och argument parterna har tillhandahållit och som inte 
lyckas bevisa att kartellen inte påverkat marknaden. Det bevismaterial som redovisas i 
avsnitt D och som återkommer i skäl (639)-(653) visar att vissa av kartellens beslutade 
prisökningar vid dessa tidpunkter genomfördes framgångsrikt och gav extra 
konverteringsmarginaler, inkomster och/eller vinster av betydande omfattning. Dessa 
fall räcker för att visa att pris- och vinstutvecklingen skulle varit annorlunda om 
kartellen inte funnits. Tilläggas bör också att den dåliga genomsnittliga lönsamheten är 
helt i linje med det av Wieland angivna begreppet defensiv kartell och med en industri 
med höga utträdeskostnader, där det är förmånligare att bära (vissa) förluster än att 
lägga ner verksamheten. Det bör nämnas att även negativ lönsamhet (i ekonomiska 
termer: förluster) inte är något bevis på att påverkan inte förelegat, om det är så att 
kartellen möjliggjorde en minskning eller minimering av sådana förluster. De fall som 
kommissionen redovisat visar dock att kartellen fick väsentligt annorlunda intäkter än 
i en konkurrenssituation.

(669) Kommissionen noterar att KME:s inlämnade uppgifter är tvetydiga när det gäller 
jämförelsen mellan konverteringsmarginalerna i Förenta staterna och Europa. För det första 
visar KME:s inlämnade tabell993 att marginalen till mitten av 1997 var högre i Tyskland 
(SANCO) än i Förenta staterna. Om konverteringsmarginalen från mitten av 1997 tills 
kartellen upphörde 2001 noterar kommissionen för det andra att den tyska 
konverteringsmarginalen (SANCO) i tabellen inte överensstämmer med de interna uppgifter 
som hittades i KME:s lokaler och som citerades i meddelandet om invändningar (se 
skäl 648). Utgår man emellertid från att uppgifterna om konverteringsmarginalen i 
Förenta staterna är riktiga, skulle denna marginal vara högre än i Tyskland under en 
begränsad tidsperiod, från mitten av 1997 till mars 2001. Detta bevisar dock inte att kartellen 
inte hade priseffekter på den europeiska marknaden. Det skall noteras att tabellen visar att 
den tyska konverteringsmarginalen (SANCO) så snart kartellen upphört stadigt sjönk från 
halvårsskiftet 2001 till halvårsskiftet 2003, totalt med cirka 50 %.

Slutsats

(670) Kommissionen drar slutsatsen att om inga konkurrensbegränsande avtal förelegat 
skulle priserna ha utvecklats annorlunda och antingen försämrats eller ökat mindre. 

(671) De rapporterade misslyckandena att uppnå prismålen kan inte på ett övertygande sätt 
motbevisa kommissionens slutsats och bevisar långt ifrån att kartellsamarbetet inte alls 
påverkat prissättningen och prisfluktuationerna på marknaden för VVS-kopparrör. Att 
deltagarnas resultat trots kartellens ansträngningar inte helt uppnåddes illustrerar 
kanske parternas svårigheter att öka priserna i en viss marknadssituation, men det 
bevisar inte på något sätt att kartellen inte haft effekter på marknaden eller att priserna 
inte hölls på en konstlad nivå. Det bör noteras att ”inte helt uppnådda” ändå innebär en 
viss framgång och att man därefter planerade att göra den delvisa framgången till en 
total framgång. Kommissionen anser vidare att kartellens påverkan inte begränsar sig 
till priser, särskilt som det konkurrensbegränsande beteendet också syftade till att dela 

  
993 Tabellen togs fram av Commodities Research Unit, se punkterna 205-207 i KME:s svar av den 7 

november 2003.
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upp marknaden. Här var ett av syftena att stabilisera marknadsandelar, vilket 
Outokumpu, KME, Mueller och Wieland Werke har redogjort för (se skäl 
(199)-(226)). Ingen av deltagarna har ifrågasatt kommissionens konstaterande i 
meddelandet om invändningar att marknadsandelarna varit relativt stabila under hela 
överträdelseperioden, samtidigt som parterna framhållit att kunderna växlade mellan 
deltagarna994 (se tabell i bilagan).

(672) Dessutom måste det understrykas att kartellens effekter inte bara kan bedömas mot 
bakgrund av aktuell marknadsbild och utnyttjad kapacitet, eftersom man som negativa 
effekter på marknaden också måste väga in att företag och kapacitet hålls kvar på 
marknaden och att utländsk konkurrens bromsas. Faktiskt handlade en del av 
samverkan om att införa ett segregeringssystem på marknaden: de nationella 
marknaderna överläts till marknadsledare som skulle besluta om hur priserna skulle 
varieras, prisnivån reglerades för andra nationella producenter och importörer av de 
olika produkterna, vilket de facto framkallade en ”organiserad konkurrens”. 
Segregeringen möjliggjorde olika prisnivåer på de olika inhemska marknaderna och 
skulle inte ha existerat (eller i begränsad omfattning) om kartellen inte funnits. På en 
konkurrenskraftig marknad skulle en sådan segregering varit begränsad till de olika 
producenternas föreställning att volymförluster på hemmamarknaderna skall 
kompenseras genom ökade volymer i andra länder.

(673) Mot denna bakgrund och med tanke på deltagarnas ansträngningar att organisera 
kartellen föreligger tillräckliga bevis för att det konkurrensbegränsande systemet 
generellt påverkat marknaden, även om detta inte kan kvantifieras exakt och 
oberoende av att parterna ibland avvek från de överenskomna principerna och därmed 
störde systemets tillämpning. Kommissionen anser att parterna som detta beslut riktar 
sig till inte lyckats vederlägga dess konstateranden om överträdelsens faktiska 
påverkan på marknaden för VVS-kopparrör inom EES.

20.3.2. Den relevanta geografiska marknadens storlek

(674) Outokumpu hävdar att eftersom Norge, Sverige, Finland och Österrike anslöts till EES 
först 1994, omfattas olaglig verksamhet i dessa länder mellan september 1989 och 
denna tidpunkt inte av gemenskaps- eller EES-lagstiftningen. Vid bedömningen av 
påverkan på marknaden bör således bestämma Outokumpus marknadsandel 
bestämmas med hänsyn till detta faktum.995 Enligt kommissionens regelverk bör EES 
vid beräkningen av böternas grundbelopp emellertid anses vara den relevanta 
geografiska ramen för varje noggrannare bedömning.996 Halcor understryker att det 
bara deltog i samverkan som gällde fem medlemsstater och att en stor del av bolagets 
försäljning skedde utanför dessa medlemsstater997.

(675) Det bör noteras att kartellen omfattade hela gemenskapen och  EES, när detta väl 
bildats. Sedan 1996 koncentrerades kartellen på diskussion av de fem medlemsstater 
som stod för cirka 72 % av konsumtionen i EES. Samtidigt hade parterna en
gemensam överenskommelse om att inte konkurrera på varandras hemmamarknader. 
Diskussionerna fokuserades därför till de fem medlemsstater där samarbete var mest 
nödvändigt för att undvika konkurrens. 

  
994 Se exempelvis punkt 33 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
995 Se punkterna 61 och 62 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
996 Se punkt 79 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
997 Bland annat i Halcor’s skrivelse av den 25 juni 2004.
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(676) Här beaktar kommissionen hela det territorium som berörts av kartellen, dvs. den 
geografiska omfattningen av VVS-kopparrörsbranschens verksamhet och inte 
respektive företags verksamhet. OTK:s argument om dess verksamhet i Norge, 
Sverige, Finland och Österrike innan länderna anslöts till EES måste alltså
tillbakavisas. Med hänsyn till Halcors argument anses det att en kartell som 
kontrollerar marknaden för VVS-kopparrör inom gemenskapen och EES, och särskilt 
nationella områden inom vilka priserna ligger över genomsnittet, nödvändigtvis 
påverkar konkurrensen på hela den berörda geografiska marknaden, som åtminstone är 
EES. Detta allmänna övervägande är så mycket mer övertygande i detta fall där Halcor 
också gick in i kartellen för att försvara sin inhemska marknad (se särskilt 
synpunkterna från Halcors företrädare skäl (326)) på samma sätt som Buntmetall, 
Boliden och t.ex. Outokumpu, KME och Wieland gick in i kartellen för att skydda sina 
inhemska marknader från konkurrens (se skäl (290)). Noten från Halcors företrädare 
visar vidare att också den grekiska marknaden diskuterades som ett inslag i 
uppgörelsen om marknadsandelar. Halcor drog därför nytta av kartellen i likhet med 
andra deltagare. 

(677) När det gäller WICU/Cuprotherm-samverkan bör det noteras att kundpriserna på dessa 
produkter berördes av denna samverkan, oberoende av geografiskt område i 
gemenskapen/EES. 

20.3.3. Kommissionens slutsats om överträdelsens allvar

(678) Kommissionen beaktar också att standard och plastbelagda VVS-kopparrör är en 
viktig industrigren med ett beräknat marknadsvärde i EES på 1151 miljoner euro, 
baserat på det totala pris som kunderna betalade för VVS-kopparrör år 2000, som var 
överträdelsens sista hela år. Vid beräkningen av marknadsvärdet har parternas och de 
huvudsakliga konkurrenternas samlade omsättning adderats. År 2000 uppgick det 
beräknade marknadsvärdet inom EES för standard VVS-kopparrör till ungefär 970 
miljoner euro. VVS-kopparrör används i stor utsträckning. Kartellen kan ha påverkat 
en stor del av hushållen inom EES. 

(679) Parternas argument kan inte godtas när de hävdar att omsättningen inte är ett relevant 
mått på marknadens betydelse eller att överträdelsen bara gällde 
konverteringsmarginalen, dvs. att kopparpriset inte bör beaktas. Förstainstansrätten har 
beslutat följande: “Förbudet mot samverkan som består i att direkt eller indirekt 
fastställa priser gäller nämligen även samverkan genom vilken en del av priset 
fastställs, vilket bekräftas i rättspraxis avseende tillämpning av artikel 85.1 a i 
EG-fördraget (se särskilt förstainstansrättens dom av den 21 februari 1995 i mål 
T-29/92, SPO m.fl. mot kommissionen, REG 1995, s. II-289, punkt 146). Härav följer 
bland annat att AST:s argument att den övervägande delen av slutpriset på rostfritt 
stål inte har varit föremål för något avtal saknar relevans.”998 I detta fall är alltså ett 
rörprisavtal om en del av priset ett avtal om hela priset på rör. När man bedömer den 
ekonomiska betydelsen för den industrisektor som berörts av en överträdelse, är det 
inte försvarbart att undanta råvarupriset, utan hänsyn till dettas prisbildning. Det är i 
detta avseende också viktigt att samordningen av prislinjer, dvs. kopparpriser i vissa 
intervall, utgjorde ett sätt att höja konverteringsmarginalen för rören (se exempelvis 
skäl (206)).

  
998 Förenade målen T-45/98 och T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH och Acciai speciali Terni SpA 

mot kommissionen, REG 2001, s. II-3757, punkt 157.
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(680) Om alla nämnda faktorer beaktas, blir slutsatsen att företagen som detta beslut riktar 
sig till har begått en mycket allvarlig överträdelse av artikel 81.1 i fördraget och 
artikel 53.1 i EES-avtalet.

20.3.4. Olika behandling

(681) Inom kategorin mycket allvarliga överträdelser gör skalan över rimliga böter det 
möjligt att tillämpa olika behandling av företagen, med hänsyn till lagöverträdarnas 
faktiska ekonomiska kapacitet att avsevärt skada konkurrensen, samt fastställa 
bötesbeloppet till en nivå som säkerställer att det är tillräckligt avskräckande.
Kommissionen noterar att ett sådant förfarande framstår som särskilt viktigt om 
företagen som deltagit i överträdelsen har väsentligt olika storlek. Är så fallet kan de 
berörda företagen indelas i olika kategorier, alltefter deras relativa betydelse för den 
aktuella marknaden. Vid behov kan detta justeras med hänsyn till andra faktorer och 
särskilt behovet att avskräcka effektivt.

(682) Föreliggande fall omfattar flera företag, vilket gör det nödvändigt att fastställa det 
grundläggande bötesbeloppet så att varje företags särskilda betydelse beaktas och 
därmed den faktiska påverkan som företagets lagstridiga agerande haft på 
konkurrensen. I det aktuella fallet är den särskilda betydelsen direkt relaterad till 
respektive storlek eller ekonomisk styrka. Den del av företagets omsättning som avser 
de för överträdelsen aktuella varorna kan ge en god anvisning om överträdelsens 
omfattning på den aktuella marknaden.999 Medan ett företags marknadsandelar (mätt i 
omsättning eller försäljningsvolym) inte kan vara avgörande för bedömningen av om 
ett företag ingår i en ekonomiskt stark verksamhet, är de emellertid relevanta för att 
fastställa företagets påverkan på den av överträdelsen berörda marknaden.1000

Dessutom kan en kartellmedlems marknadsandel också ge en anvisning om dennes 
effekt på kartellen som helhet eller omvänt hur instabil denne skulle gjort kartellen om 
denne inte deltagit.

(683) Som grund för bedömningen av företagens relativa betydelse i denna överträdelse 
anser kommissionen det vara lämpligt att utgå från omsättningen för varje företag med 
avseende på berörd produkt allt enligt varje parts deltagande i överträdelsen, med 
avseende på både plast och standard VVS-kopparrör eller enbart standard VVS-
kopparrör. Följaktligen används endast i fallet med KME-gruppen och Wieland den 
sammanlagda omsättningen för standard och plastbelagda VVS-kopparrör i EES. 
Denna metod motiveras av det faktum att kartellen huvudsakligen berörde EES och att 
dess syfte bla. var att komma överens om priser och marknadsuppdelning på de 
viktigaste EES-marknaderna, dvs. Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och 
Förenade kungariket. Jämförelsen utgår ifrån produktens marknadsandel i EES under 
överträdelsens sista helår (2000): 

Storlek och relativ betydelse på marknaden för standard och plastbelagda 
VVS-kopparrör (tillsammans)

Företag Omsättning i 
EES

(i miljoner euro)

Försäljnings-
volym i EES

(i ton)

Marknads-
andelar år 2000

(värde i %)

Marknads-
andelar år 

2000

  
999 Mål T-220/00, Cheil Jedang Corp. mot kommissionen, dom av den 9 juli 2003, ännu inte offentliggjord, 

punkt 91.
1000 Mål C–185/95, P Baustahlgewebe mot kommissionen, REG 1998, s. I–8417, punkt 139.
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(volym i %)

KME-
koncernen

[…] […] […] […]

WW/BMA […] […] […] […]

IMI* […] […] […] […]

Mueller* […] […] […] […]

OTK* […] […] […] […]

Boliden* […] […]0 […] […]

Halcor* […] […] […] […]

HME* […] […] […] […]

Samman-
lagt

906,2 309379 82,5 81,5

Övriga** 244,8 83072 17,5 18,5

Totalt 1151 392451 100 100

* Denna tabell omfattar endast andelen på marknaden för standard VVS-
kopparrör.

** Denna andel omfattar också försäljningen av plastbelagda VVS-kopparrör för 
de parter som inte deltog i WICU/Cuprotherm uppgörelsen (HME, Halcor, 
Boliden, IMI, Mueller and Outokumpu)

– Parternas synpunkter

(684) KME hävdar att KME:s betydelse på marknaden för VVS-kopparrör är mindre än vad som 
anges i meddelandet om invändningar. Eftersom KME är den största producenten på 
två stora europeiska marknader, Frankrike och Tyskland, har företaget också en stor 
marknadsandel i EES. KME, TMX och EM har var för sig marknadsandelar som inte är 
större än övriga producenters marknadsandelar (se skäl (559) och (560)). KME 
argumenterar som tidigare sagts att det särskilt före omstruktureringen av KME 1995 rådde 
konkurrens mellan KME, TMX och EM och att de fram till 1999 hade egna försäljningsnät 
på olika nationella marknader. KME-NERA-rapporten bekräftar att KME, TMX och EM 
inte hade en gemensam handelspolitik. Om koncernens betydelse bedöms utifrån de 
sammantagna marknadsandelarna för KME, TMX och EM, innebär det en överskattning av 
konkurrensens ”reella påverkan” på marknaden för VVS-kopparrör.1001

(685) Wieland anser att Wielands marknadsandel är relativt liten.1002 Outokumpu anger att 
kommissionen borde bedöma de berörda företagens genomsnittliga marknadsandelar 

  
1001 Se punkterna 268–283 i KME:s svar av den 7 november 2003.
1002 Se punkterna 91–97 i Wielands svar av den 7 november 2003.
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under överträdelseperioden, när den bedömer varje företags särskilda betydelse.1003

Medan Outokumpu år 2000 hade en marknadsandel i EES på runt […] %, stod 
KME-koncernen för […] % och Wieland för […] %. Under tidigare år har skillnaden 
varit mycket större.1004 Dessutom hade SANCO-producenterna tillsammans omkring 
[…] %.1005 Enligt Outokumpu bör skillnaden mellan SANCO-samverkan och den 
bredare samverkan återspeglas i detta beslut och de eventuella böterna.1006 Slutligen 
samarbetade inte alla kopparproducenter under hela perioden. Först efter 1998 deltog 
nio företag.1007 IMI hävdar att företaget borde behandlas på samma sätt som BMA, 
HME och Halcor, och definitivt inte placeras i samma kategori som medlemmarna i 
SANCO-klubben.1008

(686) Wieland argumenterar för att kartellmedlemmarnas sammantagna marknadsandel bara 
uppgick till cirka 68 % av marknaden för standard VVS-kopparrör.1009

(687) Halcor anger att företagets ställning var marginell eller obefintlig på de fem marknader 
som samverkan omfattade. Halcor hade inte en så effektiv ekonomisk kapacitet att 
företaget kunde åsamka övriga aktörer betydande ekonomisk skada. På mötena 
spelade det en liten roll och höll en låg profil. Enligt Halcor hade företaget inte för 
avsikt att följa ”något av diktaten” från huvudproducenterna. Snarare deltog det i vissa 
möten ”för att undvika en hård konfrontation och få ett begrepp om vad dessa 
storföretag förberedde”. Enligt Halcor var företagets ”bidrag” enkelriktat, eftersom 
samverkan bara gagnade de ”gamla medlemmarna” och inte Halcor.1010 Halcor anger 
att det för sitt deltagande inte hade något annat affärsmässigt eller ekonomiskt motiv 
än att undvika ett verkställande av de hot som riktats mot företaget.1011 Således bör det 
placeras i den lägsta gruppen (tillsammans med BMA). Halcor menar att det skulle 
vara en för grov måttstock på respektive grupps utgångslägen att bara använda 
marknadsandelar. Graden av Halcors påstådda överträdelser skulle därför kräva att ett 
ådömt bötesbelopp baseras på en större skillnad mellan företagets och det största 
företagets ställning än det enkla aritmetiska förhållandet mellan företagens respektive 
marknadsandelar. Genom sitt närmare samarbetet inom femgruppen var dessa företag 
av större betydelse på marknaden.

Kommissionens uppfattning

(688) För bedömningen av deltagarnas relativa betydelse i det berörda geografiska området 
anser kommissionen att det generellt är lämpligt att beakta deras marknadsandelar för 
produkten i fråga under överträdelsens sista helår, dvs. år 2000 i detta fall (se tabell i 
skäl (683)).

(689) Förvisso samverkade SANCO-producenterna för sig, men kommissionen anser inte att 
det kan beläggas att deras samarbete under åren 1988–1995 var mycket närmare än 
den bredare europeiska samverkan (i detta avseende se skäl (126)), särskilt som 
beskrivningen av KME i skäl (204)-(207) om prissamarbete inte ifrågasatts av någon 
part. Under åren 1995 till 2001 omfattade samarbetet bara KME-koncernen och 

  
1003 Se punkterna 80–83 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1004 Se punkterna 80–83 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1005 Se punkt 84 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1006 Se punkterna 48–50 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1007 Se punkt 85 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1008 Se bilaga 1 till IMI:s svar av den 7 november 2003.
1009 Se punkterna 91–97 i Wielands svar av den 7 november 2003.
1010 Se punkterna 3.13–3.34 i Halcors svar av den 7 november 2003.
1011 Se punkt 6.1 i Halcors svar av den 5 december 2003.
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Wieland och gällde främst den tyska marknaden. Samarbetet mellan 
SANCO-producenterna motiverar således inte en annan behandling.

(690) Att femgruppens samarbete var mer intensivt än niogruppens motiverar inte en 
annorlunda behandling av de fyra producenter som inte deltog i alla möten. De 
fyra producenter som på grund av sin storlek inte tillhörde femgruppen vann precis 
som de andra fem konkurrenterna proportionerligt på samma eller liknande sätt på den 
höjda prisnivån under åren 1998 till 2001 (se punkt 20.3.1.2 ovan). Till skillnad från 
vad Halcor påstår var de inte offer för samverkan utan bidrog genom sitt deltagande 
till framgången för kartellen som helhet. Deras deltagande kan anses viktig för 
kartellens funktion, eftersom ytterligare fyra konkurrerande producenter skulle ha 
kunnat göra kartellen väsentligt mindre effektiv. Att deras storlek gjorde att 
deltagandet fick begränsade effekter beaktas därför adekvat genom grupper som 
baseras på marknadsandelar. Halcors påstående att företaget skulle blivit offer för 
femgruppen har redan tillbakavisats (se avsnitt 14.4 ovan).

(691) Wielands synpunkt att kartellmedlemmarnas sammantagna marknadsandel bara 
uppgick till cirka 68 % av marknaden för standard VVS-kopparrör måste tillbakavisas. 
Ingen part har ifrågasatt att åtminstone även Halcor, Muellers dotterbolag och HME 
medverkade i överträdelsen under en betydande del av perioden 1989–1994. 
[Information som inte är relevant för EU förfandet] Man måste därför dra slutsatsen att 
den kartelliserade delen av marknaden för standard VVS-kopparrör under en 
betydande tidsperiod nästan motsvarade de nio företagens andel 1998.

(692) Kommissionen konstaterar att de produktgrupper som berördes av den enstaka 
överträdelsen i detta ärende var standard och plastbelagda VVS-kopparrör. 
Följaktligen bör den sammanlagda marknadsstorleken användas som utgångspunkt för 
att beräkna grupperingen av företagen. Kommissionen noterar att detta synsätt är mer 
förmånligt för alla parter och särskilt för dem som inte deltog i uppgörelserna i fråga 
om plastbelagda VVS-kopparrör. Försäljningen av standard VVS-kopparrör bör 
användas för att gruppera företagen med avseende på de företag som bara deltog i 
uppgörelserna i fråga om standard VVS-kopparrör. För KME-koncernen och Wieland 
måste också försäljningen av plastbelagda VVS-kopparrör beaktas. Med en total andel 
på omkring […] % av marknaden för standard och plastbelagda VVS-kopparrör år 
2000 baserat på marknadsvärde är KME-koncernen den största aktören på EES-
marknaden för plastbelagda VVS-kopparrör och kommer därför att placeras i den 
första kategorin. IMI, Mueller, Wieland-koncernen och Outokumpu hade relevanta 
marknadsandelar baserat på marknadsvärde på mellan […] % och […] % och placeras 
i en andra kategori, bestående av företag som kan betraktas som medelstora aktörer på 
EES-marknaden för VVS-kopparrör. Boliden med en marknadsandel av […]% utgör 
en tredje grupp. HME (2000) och Halcor (1999) hade marknadsandelar på omkring 
[…] % baserat på värde och placeras i en fjärde kategori, bestående av små aktörer på 
EES-marknaden för VVS-kopparrör.

(693) För respektive kategori blir det adekvata grundbeloppet därför följande för böter som 
baseras på kriteriet relativ betydelse på den berörda marknaden för standard och 
plastbelagda VVS-kopparrör:

- KME koncernen: 70 Miljoner euro

- Wieland Werke: 23,8 Miljoner euro

- IMI-koncernen: 23,8 Miljoner euro
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- Mueller- koncernen: 23,8 Miljoner euro

- Outokumpu- koncernen: 23,8 Miljoner euro

- Boliden- koncernen: 16,1 Miljoner euro

- Halcor: 9,8 Miljoner euro

- HME: 9,8 Miljoner euro

(694) Då EM och TMX ingick i samma företag under perioden 1989–1995 (skäl (565)), är 
de solidariskt ansvariga för respektive del av överträdelsen. På samma sätt ingick 
KME AG, EM och TMX i samma företag (KME-koncernen) under perioden 
1995-2001 (skäl (566)) och de är solidariskt ansvariga för den delen av överträdelsen. 
Kommissionen kan därför inte beakta eventuell konkurrens inom koncernen när den 
bedömer kartellmedlemmarnas relativa betydelse under perioden efter 
omstruktureringen. Snarare bör böternas grundbelopp delas i två delar, nämligen för 
perioden 1988–1995 respektive 1995–2001. Den första delen (35 miljoner euro) bör 
delas i två lika delar mellan å ena sidan KME AG och å andra sidan EM och TMX 
(solidariskt). Den andra delen (35 miljoner euro) bör tillskrivas KME AG, EM och 
TMX solidariskt.

(695) Efter juli 1999, utgjorde Buntmetall och Wieland Werke AG ett enda företag 
(Wieland-koncernen). För denna period bör de betraktas som solidariskt ansvariga. 
Före juli 1999 bör Buntmetall och Wieland Werke AG betraktas som var för sig 
ansvarigt för sin respektive inblandning i överträdelsen. Grundbeloppet bör 
följaktligen delas i två delar, varvid varje del speglar hur länge inblandningen pågått, 
en för perioden september 1989 till juli 1999 (19,52 miljoner euro) och en för perioden 
juli 1999 till mars 2001 (4,28 miljoner euro). Den del som avser perioden september 
1989 till juli 1999 delas i ytterligare två delar, en för Buntmetall och en för Wieland 
Werke AG, återigen med hänsyn till inblandningens varaktighet.

(696) Denna fördelning bör vara enligt följande:

– 35 miljoner euro för KME-koncernen (KME AG, TMX och EM solidariskt)

– 17,5 miljoner euro för KME AG 

- 17,5 miljoner euro för EM och TMX (solidariskt).

– 3,25 miljoner euro för Wieland-koncernen (Wieland och Buntmetall 
solidariskt)

– 19,52 miljoner euro för Wieland Werke AG

– 1,03 miljoner euro för Buntmetall.

(697) På denna grund bör en lämplig utgångspunkt för böter för varje företag vara följande:

- Halcor: 9,8 miljoner euro

- HME: 9,8 miljoner euro

- Boliden-koncernen: 16,1 miljoner euro

- IMI- koncernen: 23,8 miljoner euro

- Mueller- koncernen: 23,8 miljoner euro

- Outokumpu- koncernen: 23,8 miljoner euro
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- Wieland- koncernen: 3,25 miljoner euro

- Wieland Werke: AG: 19,52 miljoner euro

- Buntmetall- koncernen : 1,03 miljoner euro

- KME AG: 17,5 miljoner euro o

- KME- koncernen 35 miljoner euro

- EM och TMX 17,5 miljoner euro

20.3.5. Avskräckande effekt

Parternas synpunkter

(698) Wieland och Outokumpu anger att proportionalitetsprincipen skall säkerställa att 
beräkningen av böterna beaktar VVS-kopparrördelens andel av företagets verksamhet 
och undantar ovidkommande verksamhet.1012 Wieland påstår att dess företag är 
avsevärt mindre (1 225 miljarder euro, omsättningen har minskat ytterligare) än både 
KME (2 054 miljarder euro) och Outokumpu (5 558 miljarder euro).1013 Den till 
konverteringsmarginalen relaterade omsättningen inom Wielands 
VVS-kopparrörsverksamhet i EES står för […] % av Wielands totala omsättning.1014

Outokumpus kopparverksamhet stod för mindre än […]% av företagets totala 
omsättning inom EES.1015

(699) Dessutom ifrågasätter Outokumpu rättvisan i kommissionens allmänna metod för 
”avskräckande” bötfällning så fort en större verksamhets omsättning beaktas, för 
denna kan omfatta andra verksamheter än de som är inblandade i en överträdelse. 
Detta straffar på ett orättvist sätt större företag som är verksamma på många 
marknader som inte har något som helst samband med överträdelsen. Outokumpu 
menar att om man vid bötesberäkningen utgår från omsättningen för Outokumpu Oyj 
(koncernen), blir böterna klart orättvisa och oproportionerliga. Enligt Outokumpu är 
företaget mycket mindre inblandat än övriga och Outokumpu verkar ha vunnit mycket 
mindre än dessa.1016 Böter bör bara grundas på medverkan och påverkan, inte på om 
företagen är konglomerat eller ej.1017

(700) KME anger att företaget är medelstort, med begränsade juridiska och ekonomiska 
resurser. 

Kommissionens uppfattning

(701) Kommissionen kan justera böternas grundbelopp för att böterna skall få en tillräckligt 
avskräckande effekt och för att ta hänsyn till att stora företag har juridisk och 
ekonomisk kompetens och infrastruktur som gör att de lättare kan se om deras 
agerande är lagstridigt. För detta ändamål är den totala omsättningen en indikator på 
företagets storlek och ekonomiska styrka och måste vara känd för att kunna bedöma 
om böter är avskräckande för företaget.1018

  
1012 Se punkterna 4–15 i Wielands svar av den 7 november 2003 och punkterna 70–74 i Outokumpus svar 

av den 10 november 2003.
1013 Se punkt 8 i Wielands svar av den 7 november 2003.
1014 Se punkt 15 i Wielands svar av den 7 november 2003.
1015 Se punkt 72 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1016 Se punkt 94 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1017 Se punkt 95 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1018 Cheil Jedang Corp. mot kommissionen, punkt 83 och 96.
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(702) Förstainstansrätten har godkänt kommissionens metod att bara tillämpa en 
multiplikator. I ett aktuellt beslut slog den fast att då bötesbeloppet ”vidare 
multiplicerades med 2,5 med hänsyn till den sökandes ställning som europeisk 
koncern, utgick viktningen inte från den sökandes totala omsättning” och att 
”multiplikatorn 2,5 inte är proportionell mot skillnaden mellan den sökandes och 
övriga företags totala omsättning”.1019

(703) För att beakta Outokumpus storlek och totala resurser anser kommissionen det vara 
lämpligt att tillämpa en ytterligare uppjustering i företagets fall. Vid bedömningen är 
det lämpligt att utgå från koncernens globala omsättning (över 5 miljarder euro), 
eftersom det enligt Outokumpu var moderföretaget självt (Outokumpu Oyj) som 
1987/1988 tog initiativ till överträdelsen och kontrollerade 100 % av OCP:s kapital så 
länge företaget deltog i kartellen. Därför bör böternas grundbelopp enligt skäl (697) 
multipliceras med 1,5 och uppgå till 35,7 miljoner euro.

(704) Det faktum att Outokumpu i beslutet om industrirör bötfälldes med en 
avskräckningsfaktor (av samma storlek) bryter inte mot principen ne bis in idem (att 
inte döma mer än en gång i samma sak), eftersom multiplikatorn som tillämpas på 
böternas grundbelopp själv är kopplad till det grundbelopp som bestämts för en 
specifik produkt och till företagets betydelse för den produkt som detta beslut gäller. 
Hade industrirörsärendet1020 och föreliggande ärende blivit föremål för ett och samma 
beslut, skulle Outokumpu bötfällts för respektive kartell. Bötesbeloppen för dessa 
karteller skulle ha justerats utifrån sina egna förutsättningar, inbegripet avskräckning. 

(705) Om synpunkten att företag som nyligen ökat sin omsättning skulle få ett orättvist 
avskräckande straff, vill kommissionen anföra att eftersom avskräckning handlar om 
att förhindra framtida överträdelser, verkar det lämpligt att utgå från företagets storlek 
när böterna fastställs och inte från tiden när överträdelsen begicks. I ett aktuellt beslut 
slog förstainstansrätten fast följande: ”Mot bakgrund av rättspraxis enligt punkt 239 
ovan hade kommissionen därför rätt i att anse att SDK på grund av sin enorma 
globala omsättning i förhållande till övriga kartellmedlemmars omsättning lättare 
kunde skaffa fram pengar för betalning av sina böter, vilket om böterna skall få en 
tillräckligt avskräckande effekt motiverade tillämpningen av en multiplikator. Inget av 
SDK:s argument för motsatsen kan försvaras.”1021 Ser man på de totala böternas 
procentuella andel av omsättningen, framstår multiplikatorn 1,5 inte som orimlig.

20.3.6. Överträdelsens längd

(706) I skälen (463)–(497) och (583)–(597) diskuterades överträdelsen rörande de företag 
som detta beslut riktar sig till, dvs. Boliden-koncernen, Buntmetall-koncernen, Halcor 
S.A., HME, IMI-koncernen, Mueller-koncernen, Outokumpu-koncernen, Wieland 
Werke, KME AG, TMX och Europa Metalli. Olika företag medverkade under olika 
perioder, där överträdelsen inleddes senast den 3 juni 1988 och fortsatte åtminstone till 
den 22 mars 2001. Följande företag begick en fortlöpande överträdelse av angiven 
längd:

- KME-koncernen: 5 år, 7 månader

samt:

  
1019 Mål T–31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd. mot kommissionen, REG 2002, s. II–1881, punkt 155.
1020 Ärende COMP/E-1/38.240 Industrirör, beslut av den 16 december 2003, ännu ej offentliggjort.
1021 Mål T-236/01, Tokai Carbon (keramikinfattade grafitstavar), dom av den 29 april 2004, ännu ej 

offentliggjord, punkt 241.
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- KME: 7 år, 2 månader;

- EM/TMX: 5 år, 10 månader

- Wieland-koncernen: 1 year, 8 månader

samt:

- Wieland Werke AG: 9 år 9 månader

- Buntmetall-koncernen: 10 månader

- IMI-koncernen: 11 år, 5 månader

- Mueller-koncernen: 3 år, 2 månader

- Outokumpu-koncernen: 11 år, 5 månader

- Boliden-koncernen: 12 år, 9 månader

- Halcor: 12 månader

- HME: 2 år, 6 månader

(707) Om fastställandet av böterna hävdar KME, Outokumpu och Wieland att lugna perioder 
antingen bör göra att föregående år preskriberas (artikel 1 b i förordning (EEG) 
nr 2988/74) eller att de lugna åren åtminstone betraktas som tillfälligt upphävande.1022

KME menar att kontakternas mindre organiserade och delvis sporadiska natur gör att 
perioden mellan 1988 och 1994 bara delvis bör beaktas. Wieland, KME och Outokumpu 
pekar på lågintensiva perioder, särskilt perioden från och med 1990 till och med 1992 och 
från och med 1994 till och med 1997. Särskilt under dessa perioder var konkurrensnivån 
normal eller nästan normal. 1023 KME anser att kommissionens praxis bör överensstämma 
med ärendet Bryggerier i Luxemburg1024, där böterna för en kartell som varat i 14 år ökades 
med bara 100 %.1025

(708) Enligt redogörelsen ovan betonade Boliden att efter 1995 deltog företaget inte i 
SANCO- eller EDWD-mötena till och med den 27 eller 28 augusti 1998, när det åter deltog 
tills det formellt drog sig ur den 10 december 1998 (se skäl 344). I oktober 1999 återkom 
företaget till EDWD-mötena till och med i mars 2001 (se skäl (382)).

(709) Om böterna anger Outokumpu att det även bör beaktas att företaget 1998 avsåg att ta 
avstånd från samarbetet.1026

(710) Det bör noteras att kommissionens tidigare beslutspraxis inte utgör den rättsliga ramen 
för åläggande av böter på konkurrensområdet, eftersom det endast är i förordning 
nr 17 som denna rättsliga ram definieras1027 (numera förordning (EG) nr 1/2003). 
KME:s synpunkt i skäl (707) som utgår från ett tidigare kommissionsbeslut måste 
alltså avvisas. Kommissionens nuvarande praxis i kartellärenden är att öka böterna 
med 10 % per år för överträdelser som pågått i mer än fem år. I flera ärenden på senare 

  
1022 Se punkterna 91–97 i Wielands svar av den 7 november 2003. Se punkt 60 i Outokumpus svar av 

den 10 november 2003. Se punkterna 307–317 i KME:s svar av den 7 november 2003. IMI:s begäran 
om att få behandlas på samma sätt som BMA, HME, Halcor och Mueller tillbakavisades ovan (se 
skäl (468) och (490)). 

1023 Se exempelvis punkterna 307–317 i KME:s svar av den 7 november 2003.
1024 Kommissionens beslut 2002/759/EG i ärende COMP/37800, Bryggerier i Luxemburg, EGT L 253, 

21.9.2002, s. 21, punkterna 86 och 97.
1025 Se punkterna 307–317 i KME:s svar av den 7 november 2003.
1026 Se punkt 60 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1027 Mål T–23/99, LR AF mot kommissionen, REG 2002, s. II-1705, punkt 234.
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tid har detta resulterat i ökningar av bötesbeloppet på mer än 100 % när det gäller 
varaktigheten.1028

(711) Om OTK:s påstådda försök att 1998 ta avstånd från mötena, bör det sägas att OTK 
fortsatte med samverkan utan att bevista några möten (se skäl (326) och (329)). Detta 
faktum har OTK inte förnekat. På grund av OTK:s fortsatta samarbete anses OTK i 
full utsträckning ha deltagit i samverkan 1998.

(712) Outokumpu hävdar att företaget är berättigat till en nedsättning genom att företaget 
utanför ramen för 1996 års meddelande om förmånlig behandling samarbetade i 
industrirörsärendet, där kommissionen gick på samma linje som i kommissionens 
meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden1029

(2002 års meddelande om förmånlig behandling) och inte ökade böterna för 
överträdelsens allvar och varaktighet, eftersom en av parterna lämnade in 
bevismaterial som gällde för kommissionen tidigare okända sakförhållanden.1030

Följaktligen bör i företagets fall en nedsättning ske genom att perioden från september
1989 till slutet av 1997 (åtminstone till den 16 september 1997) dras ifrån 
överträdelsens varaktighet, eftersom företaget var det första som tillstod att samverkan 
ägt rum under perioden i fråga och lämnade en förteckning över möten som fyllde 
luckorna i kommissionens akt om den första perioden. Dessa argument är bemötta i 
skäl (758) och (759).

(713) I skäl (564) och (565) anges att KME AG var fristående från det företag som EM och 
TMX ingick i från den 8 juni 1988 till den 19 juni 1995. För sjuårsperioden i fråga bör 
därför ökningen för varaktighet beräknas var för sig för dessa två företag. Resten av 
tiden, dvs. från den 20 juni 1995 till den 22 mars 2001, utgör fem år och åtta månader 
och här bör ökningen vara gemensam för hela KME-koncernen. Varaktigheten 
beräknades på samma sätt för Wieland-koncernen, å ena sidan Wieland-Werke AG 
och å den andra sidan Buntmetall (se skäl (695)).

(714) Böternas grundbelopp med avseende på hur allvarlig överträdelsen är bör därför ökas 
med följande procentandelar: 

- KME-koncernen: 55 %

samt:

- KME: 70 %

- EM/TMX: 55 %

- Wieland-koncernen: 15 %

samt:

- Wieland Werke AG: 95 %

- Buntmetall-koncernen: 0 %

- IMI-koncernen: 110 %

  
1028 Se exempelvis de ännu inte offentliggjorda ärendena COMP/E–1/37.519 Metionin (beslut av 

den 2 juli 2002), COMP/E–1/37.370 Sorbater (beslut av den 1 oktober 2003) och COMP/E–1/37.956 
Armeringsjärn (beslut av den 17 december 2002).

1029 EGT C 45, 19.2.2002, s. 3.
1030 Punkt 23.
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- Mueller-koncernen: 30 %

- Outokumpu-koncernen: 110 %

- Boliden-koncernen: 125 %

- Buntmetall-koncernen: 10 %

- Halcor: 10 %

- HME: 25 %

20.3.7. Tänkbara böter i parallella förfaranden

(715) Wieland, KME och Outokumpu har begärt att kommissionen beaktar det faktum att de 
har ådömts ytterligare böter i det parallella förfarandet om industrirör (ärende 
COMP/E-1/38.240). KME hänvisar här till kommissionen beslut i ärendet 
Specialgrafit1031 där böterna för ett av företagen sattes ned med 33 %, med hänsyn till 
dess vanskliga ekonomiska situation och till att företaget nyligen hade fått höga böter.

(716) Wieland anger att uppdelningen av de två ärendena, industrirör och VVS-kopparrör, 
var konstlad och hur som helst inte borde leda till ökade böter i förhållande till de 
böter som skulle ha ådömts om de båda kartellerna hade omfattats av ett enda beslut. 
Böterna i industrirörsärendet är redan avskräckande.1032 Outokumpu begär också att 
inte få ett dubbelt straff för sin inblandning i de två kopparrörsärendena. Både 
industrirörs- och VVS-kopparrörskartellen motiverades av kopparrörssektorns dåliga 
ekonomi. Vidare skulle det vara orättvist att för grundbeloppet i bägge ärendena utgå 
från omsättningen för den större delen av Outokumpus verksamhet. Denna metod 
skulle fördubbla avskräckningsstraffet.1033 Då dessa böter kommer samtidigt kommer 
ingendera att verka avskräckande på den andra verksamheten. För att undvika ett 
dubbelt straff bör den avskräckande pålagan sättas ned.1034

(717) Kommissionen anser att det faktum att den utreder flera kartellärenden (ursprungligen 
ett ärende som sedan delats upp) där samma företag figurerar inte skall hindra den från 
att vid behov utdöma maximibeloppet för var och en av överträdelserna. Det beslöts 
att dela upp ärendet när det stod klart att överträdelserna var olika, begicks av olika 
aktörer och handlade om olika produkter. Är avskräckningen inte tillräcklig, skulle 
kommissionen orättvist gynna företag som begår flera parallella överträdelser, om den 
vid fastställandet av böterna måste ta hänsyn till att ett företag figurerar i flera 
karteller. Varje enskild överträdelse skall ha sina böter. I annat fall skulle företag som 
medverkar i en eller flera karteller inte förlora på att gå med i ytterligare karteller. 
Genom ytterligare karteller skulle det kunna göra orättmätiga vinster utan att riskera 
böter för detta beteende. Bötfällning av varje enskild överträdelse avskräcker från 
sådant beteende. Outokumpus synpunkter har redan beaktats i skäl (704). 

(718) Det bör noteras att kommissionen i sitt beslut i ärendet Specialgrafit satte ned 
bötesbeloppet för ett företag, eftersom det både befann sig i en mycket svår ekonomisk 
situation och kommissionen relativt nyligen hade ådömt det betydande böter. Under 
dessa speciella omständigheter ansåg kommissionen att det för effektiv avskräckning 
inte föreföll nödvändigt att utdöma ett maximalt bötesbelopp. I slutsatsen beaktades 
särskilt det faktum att återfall - som försvårande omständighet - inte var tillämpligt på 

  
1031 Ärende 37.667, beslut av den 17 december 2002 (ännu ej offentliggjort), punkt 558. 
1032 Se punkterna 91–97 i Wielands svar av den 7 november 2003.
1033 Se punkt 90 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1034 Se punkterna 91–92 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
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detta företag. Inga av dessa villkor är tillämpliga i detta ärende, utom i fallet KME 
som diskuteras nedan (se avsnitt 20.8). 

20.3.8. Slutsats om grundbeloppen

(719) Grundbeloppen för böter bör därför vara följande: 

KME-koncernen: 54,25 miljoner euro

samt:

- KME : 29,75 miljoner euro

- EM/TMX: 27,13 miljoner euro

Wieland-koncernen: 3,74 miljoner euro

samt:

- Wieland Werke AG: 38,06 miljoner euro

- Buntmetall-koncernen: 1,03 miljoner euro

- IMI-koncernen 49,98 miljoner euro

- Mueller-koncernen 30,94 miljoner euro

- Outokumpu-koncernen 74,97 miljoner euro

- Halcor 10,78 miljoner euro

- HME 12,25 miljoner euro

- Boliden-koncernen 36,225 miljoner euro

20.4. Försvårande omständigheter

(720) Outokumpus upprepade överträdelse utgör en försvårande omständighet. Outokumpu 
omfattades av kommissionens beslut 90/417/ECSC Kallvalsade platta produkter av 
rostfritt stål1035 (nedan kallat ”ärendet om rostfritt stål”). 

(721) Outokumpu bestrider dock kommissionens konstaterande att företaget gjort sig 
skyldigt till återfall, då det omfattades av beslutet i ärendet om rostfritt stål. Enligt 
Outokumpu avsåg detta ärende en väsentligt annorlunda situation, eftersom 
Outokumpu agerade i en halvstatlig kontext med regeringsinblandning och företaget 
var övertygat om att samverkan var offentligt accepterad. Företaget hävdar att också 
gemenskapsinstitutionerna utövade påtryckningar. I enlighet därmed godtog 
kommissionen att detta inte var en otvetydig överträdelse och ådömde inga böter.1036

Outokumpu anger att villkoren i Thyssen-ärendet inte uppfylls. I det ärendet fastslog 
förstainstansrätten att ”återfall, såsom det uppfattas i ett visst antal nationella 
rättsordningar, förutsätter att en person har begått nya överträdelser efter att ha blivit 
straffad för liknande överträdelser”.1037

(722) Som ytterligare invändning framhåller Outokumpu att det var olika verksamheter som 
berördes, däribland olika enheter och anställda på olika orter, och att det också 
omfattades av en bestämmelse i ett annat fördrag (artikel 65 i EKSG-fördraget). OTK 
menar därför att en sammankoppling av de två överträdelserna (avseende 

  
1035 EGT L 220, 15.8.1990, s. 28. 
1036 Se punkterna 96–98 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1037 Thyssen Stahl AG mot kommissionen, punkterna 617–625 (kommissionens understrykning).
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VVS-kopparrör respektive rostfritt stål) skulle innebära att företag med många olika 
verksamheter straffas, i motsats till mindre företag som bara sysslar med kopparrör. 
OTK påpekar också att beslutet i ärendet rostfritt stål fattades i juli 1990, cirka två år 
efter det att överträdelsen inom industrirörssektorn inleddes (september 1989), och att 
man därför inte kan hänvisa till detta när det gäller återfall i förhållande till den 
föregående perioden.1038

(723) Sammanfattningsvis hävdar OTK att böterna för avskräckning och återfall skulle vara 
oskäliga och oproportionerliga, då det inte handlar om samma överträdelser och de 
inte har begåtts inom samma verksamhet. Företaget anser därför att om kommissionen 
ger dubbla avskräckningsböter (i industrirörs- och sanitärrörsärendena) och dessutom 
böter för återfall (genom koppling till en helt fristående verksamhet), skulle 
Outokumpu få ett tredubbelt straff, enbart för att företaget är stort med många 
verksamheter inom många olika sektorer.1039

(724) Kommissionen anser att upprepad överträdelse föreligger när ett företag, som såsom 
part omfattats av ett tidigare kommissionsbeslut, senare visar sig ha begått en annan 
överträdelse av samma art. Syftet med beslut i sådana fall är dels att ålägga företaget 
att upphöra med överträdelsen, dels att varna och avskräcka det från att begå liknande 
överträdelser i framtiden, oberoende av om böter av olika skäl inte utdöms. Eftersom 
beslutet om rostfritt stål antogs efter det att överträdelsen inom 
VVS-kopparrörssektorn inletts anser kommissionen också, att de av Outokumpus 
företagsledare som var inblandade i den senare borde vidtagit åtgärder för att upphöra 
med överträdelsen. Fortsätter överträdelsen efter ett beslut inom en annan 
produktsektor är detta liktydigt med återfall. 

(725) Föreliggande beslut avser samma typ av överträdelse som i ärendet om rostfritt stål, 
som handlade om fastställande av kvoter och priser för att kontrollera produktionen 
och om uppdelning av marknader.1040 Beträffande Outokumpus synpunkt om en 
bestämmelse i ett annat fördrag, finner kommissionen det tillräckligt att erinra om att 
artikel 65 i EKSG-fördraget enligt rättspraxis motsvaras av artikel 81.1 i 
EG-fördraget.1041

(726) Genom kommissionsbeslut ålades Outokumpu att upphöra med överträdelsen inom 
sektorn rostfritt stål, men företaget fortsatte sin överträdelse inom 
VVS-kopparrörssektorn vilket klart visar att det föregående beslutet inte hade en 
tillräckligt avskräckande effekt på dess marknadsbeteende. En höjning av 
bötesbeloppet i det här ärendet krävs för framtida avskräckning, både för Outokumpu 
och för andra företag i motsvarande situation. Överträdelsens allvar försvåras i 
Outokumpus fall av det faktum att företaget omfattats av ett tidigare beslut där en 
liknande överträdelse konstaterats. Denna försvårande omständighet motiverar att 
grundbeloppet för Outokumpus ådömda böter ökas med 50 %. 50 % är inte 
kommissionens maximala procentsats utan den i återfallsärenden normala satsen med 
den gällande politiken. 

  
1038 Se punkterna 102–104 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1039 Mål T–77/92, Parker Pen mot kommissionen, Rec. 1994, s. II–549, punkterna 94–95. Se punkterna 105 

och 106 i Outokumpus svar av den 10 november 2003.
1040 För begreppet ”liknande” överträdelse, se mål T–203/01, Michelin mot kommissionen, dom av 

den 30 september 2003, ännu ej offentliggjord, punkt 284 och följande.
1041 Se Thyssen Stahl AG mot kommissionen, punkt 258 och följande. 
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20.5. Förmildrande omständigheter

(727) Av de förmildrande omständigheter som parterna åberopat anser kommissionen att 
följande bör analyseras.

20.5.1. Att samverkan inte tillämpats i praktiken

(728) Nästan alla parter har begärt att kommissionen som förmildrande omständighet skall 
betrakta att kartellen inte genomförts konsekvent. Eftersom bristande efterlevnad inte 
bestraffades och var svår att påvisa, var avvikelser vanliga. Här anför parterna flera 
fall för att visa att kartellen inte var fullständigt genomförd.1042 KME och IMI hänvisar 
vidare till NERA-rapporten för att visa att deras prissättning på marknaden var 
”konkurrensmässig”. 

(729) Kartellens påverkan på marknaden måste bedömas för kartellen som helhet, medan 
avtalens tillämpning skall analyseras individuellt för deltagarna. För att kunna bedöma 
avtalens praktiska tillämpning krävs att man utröner om kartellmedlemmarnas 
påstådda omständigheter medger slutsatsen att de under den period då de medverkade 
till de lagstridiga avtalen faktiskt undvek att tillämpa dessa och valde att konkurrera på 
marknaden.1043 Att ett företag, som är inbegripet i en hemlig prissamverkan med sina 
konkurrenter, inte alltid håller sig till det uppträdande på marknaden som 
överenskommits måste inte betraktas som en förmildrande omständighet när 
bötesbeloppet skall fastställas. Ett företag som trots hemligt samarbete med sina 
konkurrenter för en mer eller mindre oberoende politik på marknaden kan helt enkelt 
försöka att utnyttja kartellen för egen vinning.1044

(730) Varje enskilt företag bör därför visa att det konsekvent och klart avstått från att 
tillämpa de konkurrensbegränsande avtalen. Det enkla faktum att man lurar övriga 
kartellmedlemmarna kan därför inte betraktas som förmildrande omständighet. Även 
om vissa beslut inte genomfördes fullt ut inverkade detta inte menligt på 
genomförandet av kartellen som helhet. I föreliggande ärende har uppenbarligen ingen 
av deltagarna konsekvent avstått från att tillämpa överenskommelserna. 

(731) Det är dessutom fastställd rättspraxis att tillämpningen av avtal om prismål och andra 
affärsvillkor inte förutsätter att dessa priser och villkor tillämpas exakt. 
Förstainstansrättens dom i ADM-ärendet1045 fastslog att om en överenskommelse är 
inriktad på prismål snarare än på fasta priser, ”innebär genomförandet av avtalet dock 
endast att parterna skall sträva efter att uppnå dessa mål.” Lyckas man inte tillämpa 
de överenskomna prismålen utgör detta inte nödvändigtvis en förmildrande 
omständighet. Överenskommelserna kan därför betraktas som tillämpade om parternas 
prissättning syftar till att styra priserna mot de överenskomna målen. 

(732) I föreliggande ärende drar kommissionen slutsatsen att verkställandet av 
kartellbesluten säkrades genom det övervakningssystem som utgjordes av 
marknadsledarna och det regelbundna utbytet av konfidentiella uppgifter. Man kan 
därför förmoda att de aktuella konkurrenterna tog hänsyn till den utbytta 

  
1042 Se punkterna 208–236 i KME:s svar av den 7 november 2003. Kommissionen noterar att det är tiden 

före 1997 som avses i alla de beviscitat KME anger som stöd för sin synpunkt att parterna lämnat 
felaktiga volymuppgifter. Undantaget är två citat som gäller HME och BCZ. 

1043 Förenade målen T-25/95, T-26/95, T-30/95–T-32/95, T-34/95–T-39/95, T-42/95–T-46/95, T-48/95, 
T-50/95–T-65/95, T-68/95–T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 och T-104/95, Cimenteries CBR m.fl. 
mot kommissionen, REG 2000, s. II-491, punkterna 4872–4874. 

1044 Cascades SA mot kommissionen, punkt 230.
1045 Archer Daniels Midland Company m.fl. mot kommissionen, punkterna 160 och 271.
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informationen när de beslöt om sitt agerande på marknaden. Det har konstaterats att 
deltagarna regelbundet utbytt försäljningssiffror, först i form av ”[…] kalkylblad”, 
sedan under möten som utgick från IWCC-uppgifter och slutligen genom utbytet av 
uppgifter inom WBMS. I nästa steg jämförde parterna på mötena sina 
försäljningssiffror med målvolymerna. Det är alltså bevisligen så att samtliga deltagare 
tillämpade överenskommelsen om att utbyta konfidentiell information. I enlighet med 
ADM-ärendet1046 räcker det då att konstatera att deltagarna tillämpade 
överenskommelsen genom sin ömsesidiga information om försäljningsvolymer, 
oberoende av om den lämnade informationen var korrekt.

(733) Genomförandet av kartellens beslut säkerställdes även genom regelbundna kontakter 
mellan konkurrenterna. Perioderna med konflikter och avsteg från de överenskomna 
principerna, särskilt från mitten/slutet av 1994 till mitten av 1997, kan anses vara 
normala i en långlivad kartells livscykel.

(734) Beträffande genomförandet av prisöverenskommelserna har kommissionen (enstaka) 
bevis på interna instruktioner om att genomföra prishöjningar som överenskommits 
vid ett möte med konkurrenter (se hänvisningarna i skäl (510)). Dessutom har det flera 
gånger nämnts att det i Muellers och Bolidens redogörelser och Wielands anteckningar 
bekräftas att genomförandet av prismålen var framgångsrikt (se vidare avsnitt 20.3.1.2 
ovan). 

(735) Vissa delar av överenskommelserna kan ha genomförts mer effektivt än andra. 

(736) Kommissionen konstaterar att det i del D anförs bevis på att parterna fullföljde flera av 
kartellöverenskommelserna. Kommissionen har också visat på genomförandet i 
skäl (510). Den förmildrande omständigheten är därför inte tillämplig på någon av 
dem som detta beslut riktar sig till.

20.5.2. Begränsade fördelar av överträdelsen

(737) Flertalet parter hävdar att böterna bör sättas ned då överträdelsen inneburit begränsade 
vinster eller inga ekonomiska fördelar. Dessutom avvisar Wieland kommissionens 
allmänna påståenden om att det hypotetiska marknadspriset inte kan fastställas och 
hävdar att det åligger kommissionen att beräkna det hypotetiska priset. Kan man inte 
belägga ytterligare vinster av överträdelsen, bör detta inte vara till någon nackdel för 
parterna, utan det är kommissionen som bör ha bevisbördan. 

(738) Det kan hävdas att vissa deltagare hade otillfredsställande rörelsevinster eller rentav 
gjorde förluster på sin europeiska verksamhet. Till skillnad från parterna anser 
kommissionen emellertid inte att det i allmänhet kan betraktas som en förmildrande 
omständighet eller göra överträdelsen mindre allvarlig, om det föreligger nackdelar 
med en kartell eller bristande ekonomiskt utbyte av medverkan i en dylik överträdelse. 
Förstainstansrätten tog inte avstånd från kommissionens åsikt  att ”kommissionen inte 
är skyldig att beakta vilka fördelar som företagen fått på grund av överträdelsen”.1047

Det är generellt svårt att fastställa vilka vinster som det enskilda företaget har gjort på 
att medverka i överträdelsen, men akten innehåller flera viktiga belägg för betydande 
vinster. Vid en allvarlig och avsiktlig överträdelse av artikel 81 i fördraget och artikel 
53 i EES-avtalet kan överträdelsen anses vara så allvarlig att kommissionen inte 
särskilt måste uppmärksamma de faktiska vinsterna. 

  
1046 Archer Daniels Midland Company m.fl. mot kommissionen, punkt 279.
1047 LR AF mot kommissionen, REG 2000, s. II-1705, punkterna 268 och 307. Se i än högre grad Europa 

Carton mot kommissionen, REG 1998, s. II-869, punkt 141.
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(739) Noteras bör också att Wieland hävdar att kartellen syftade till att stoppa urholkningen 
av priserna (se skäl 620). Att deltagarna vissa år inte påstås ha haft särskilt stora 
ekonomiska eller finansiella fördelar av överträdelsen rimmar med detta syfte, särskilt 
inom en sektor med höga utträdeskostnader. Lagöverträdarnas ekonomiska eller 
finansiella fördelar kan inte begränsa sig till övervinster. En förlust som är mindre än 
den skulle ha varit om kartellen inte hade funnits innebär också en ekonomisk eller 
finansiell fördel.

(740) Då kommissionen slutligen visar att sådana fördelar föreligger och att böterna inte 
överstiger dessa, vilket är syftet med böter, måste kommissionen öka bötesbeloppet i 
form av en försvårande omständighet. Att kommissionen för en stor del 
överträdelseperioden inte kan göra någon uppskattning av denna fördel, förvandlar 
inte denna aspekt till en förmildrande omständighet. Med andra ord är frånvaron av 
försvårande omständigheter inte en förmildrande omständighet. 

20.5.3. Ekonomiska svårigheter inom sektorn för VVS-kopparrör

(741) Alla parter har angivit att marknaden för VVS-kopparrör led av överkapacitet sedan 
slutet av åttiotalet. Särskilt att nya aktörer kom in på marknaden eller att tidigare helt 
dominerande aktörer expanderade ledde till urholkning av priserna och dålig 
lönsamhet. 

(742) I senare rättspraxis har förstainstansrätten bekräftat att kommissionen inte behöver 
betrakta sektorns svaga ekonomiska situation som en förmildrande omständighet. 
Förstainstansrätten har också fastslagit att bara för att kommissionen i tidigare mål har 
uppfattat den ekonomiska sektorns situation som en förmildrande omständighet, är den 
inte skyldig att fortsätta följa denna praxis. Generellt uppstår karteller när en sektor får 
problem. Om de sökandes resonemang accepterades, måste böterna naturligtvis sättas 
ned i nästan samtliga fall1048.

(743) Kommissionen hävdar att situationen inom sektorn för VVS-kopparrör inte kan 
jämföras med den situation som beskrivs i kommissionens beslut i ärendena om 
legeringspåslag1049 och sömlösa stålrör1050. I ärendet om sömlösa stålrör drog 
kommissionen följande slutsats: ”Gemenskapens järn- och stålmarknad har sedan 
1970-talet befunnit sig i en långvarig och allvarlig kris, vars främsta kännetecken 
varit en kontinuerlig minskning av efterfrågan och sänkta priser. Dessa 
marknadsvillkor har lett till grava problem med överkapacitet, lågt 
kapacitetsutnyttjande och priser som varit för låga för att täcka 
tillverkningskostnaderna och skapa lönsamhet. Denna kris på järn- och 
stålmarknaden har inte bara drabbat EKSG-produkter utan även den del av järn- och 
stålhanteringen som inte omfattas av EKSG-fördraget, däribland de rör som detta 
beslut gäller” (skäl 25 i beslutet). ”När det gäller EU har produktionen sedan 1980 
genomgått en hård omstruktureringsprocess för att anpassa kapaciteten till de 
ändrade förhållandena på marknaden. Fram till slutet av 1990 minskades 
produktionskapaciteten med cirka 20 %. Mellan 1988 och 1991 försvann över 20 000 

  
1048 Mål T-236, 239, 244-246, 251, 252/01 , Tokai Carbon mot kommissionen, dom av den 29 april 2004, 

ännu ej offentliggjord, punkt 345.
1049 Kommissionens beslut 98/247/EKSG i ärende nr IV/35.814 – legeringspåslag (EGT L 100, 1.4.1998, 

s. 55), punkterna 83–84 (vid nedsättningen för Acerinox togs inte bara hänsyn till den ekonomiska 
krisen utan även till andra förmildrande omständigheter).

1050 Kommissionens beslut 2003/382/EG i ärende nr IV/E-1/35.860-B sömlösa stålrör (EGT L 140, 
6.6.2003, s. 1), punkterna 168–169.
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arbetstillfällen i denna sektor. Sedan början av 1991 har den allt sämre 
produktionssituationen i gemenskapen, i kombination med ständigt ökad import, gjort 
drastiska åtgärder nödvändiga för att ytterligare minska kapaciteten. Flera fabriker i 
Tyskland, Italien och Förenade kungariket har lagts ned” (skäl 26 i beslutet).

(744) I ärendet legeringspåslag konstaterade kommissionen följande: ”För övrigt var den 
ekonomiska situationen inom sektorn i slutet av år 1993 särskilt allvarlig. Nickelpriset 
ökade snabbt medan priset på rostfritt stål var mycket lågt. Det bör noteras att denna 
speciella situation endast rådde under samarbetets inledningsfas” (skäl 83 i beslutet).

(745) I detta avseende anges följande i NERA-rapporten som togs fram på uppdrag av KME: 
”med undantag av Tyskland har under 1990-talet konsumtionen av VVS-kopparrör 
stigit på alla större europeiska marknader (…). Den tyska konsumtionen ökade 
exceptionellt snabbt till mitten av nittiotalet, men sjönk sedan mot slutet av 
efterfrågeboomen till följd av återföreningsprocessen. Trots det senaste årtiondets 
positiva marknadstrender började 2000-talet med fallande konsumtion i nästan alla 
europeiska länder” (kommissionens kursivering). Av detta drar kommissionen 
slutsatsen att konsumtionen av VVS-kopparrör ökade under större delen av 
överträdelsperioden. Trots att konsolideringen de senaste 20 åren har reducerat antalet 
aktörer på kopparrörsmarknaden, tycks situationen vara en helt annan än inom den 
problemfyllda stålsektorn.

(746) Kommissionen måste därför dra slutsatsen att föreliggande sektor under 
överträdelseperioden inte befann sig i en kris som påminde om situationen i ärendena 
om legeringspåslag och sömlösa stålrör och att en nedsättning av böterna följaktligen 
inte är motiverad.

20.5.4. Långsam begynnande olaglighet

(747) Som en förmildrande omständighet åberopar Wieland att kartellsamarbetet gradvis 
växte fram och fördjupades under flera år.

(748) Kommissionen avvisar denna synpunkt. Det har fastslagits att de som deltog i 
överträdelsen, särskilt SANCO-producenterna, redan i september 1989 hade inlett 
prissamverkan (se avsnitt 6.4.1.1 och 8.2). Deltagarnas försök att i överträdelsens 
inledningsfas dölja sina mötesdiskussioner visar också att de från början visste att 
diskussionerna var olagliga, vilket framgår av skäl (236). Att kartellen skulle 
utvecklats gradvis styrks varken av redogörelserna om SANCO-producenterna eller 
KME:s redogörelse för samverkan, vilka Wieland inte ifrågasatt.

20.5.5. Överträdelsens upphörande

(749) Flera parter hävdar att kommissionen borde ta hänsyn till att de slutade delta i 
kartellen direkt efter gryningsräderna och före kommissionens skrivelse i enlighet med 
artikel 11 i förordning nr 17. 

(750) Kommissionen anser att ett omedelbart avbrytande av olagligt handlande generellt inte 
bör betraktas som en förmildrande omständighet i kartellärenden där överträdelsen är 
avsiktlig. Enligt förstainstansrätten ”kan ett företags reaktion på att en utredning om 
dess verksamhet inleds bara bedömas mot bakgrund av ärendets särskilda kontext” 
och ”rent allmänt kan kommissionen därför varken tvingas betrakta fortsättandet av 
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överträdelsen som en försvårande omständighet eller betrakta dess avslutande som en 
förmildrande omständighet…”.1051

(751) Därför bör begäran att böter skall nedsättas på grund av att överträdelsen upphört 
tillbakavisas.

(752) Halcor avbröt samverkan i början av september 1999, mer än ett år innan 
kommissionens inspektioner genomfördes i andra parters lokaler. Mueller avbröt 
samarbetet 2001, före inspektionerna och när det började samarbeta med 
kommissionen. Halcor kan inte komma i åtnjutande av någon nedsättning av böterna 
därför att avsnitt B 3 tredje strecksatsen i kommissionens riktlinjer för beräkning av 
böter som döms ut enligt artikel 15.2 i förordning nr 17 och artikel 65.5 i EKSG-
fördraget1052 (riktlinjerna om beräkning av böter) inte innehåller någon regel om att det 
skulle utgöra en förmildrande omständighet om en part avbryter samverkan innan 
kommissionen ingriper. I fallet Mueller är upphörandet av dess deltagande i den 
olagliga verksamheten senast då den anmäler kartellen en förutsättning för total 
befrielse från böter (avsnitt B, punkt c i 1996 års meddelande om förmånlig 
behandling). 

20.5.6. Program för efterlevnad av konkurrensreglerna

(753) Flertalet parter har begärt att kommissionen skall ta hänsyn till att de har infört 
program rörande kartellbildning eller annan konkurrensbegränsning. Wieland angav 
att det redan efter förfarandet i industrirörsärendet (38.240) dessutom tillämpade ett 
program för efterlevnad av konkurrensreglerna och ålade alla anställda att följa 
konkurrensreglerna. Företaget har erkänt, ångrar sig och har medgett sin skuld. Ånger 
och erkännanden är förmildrande faktorer i medlemsstaternas lagstiftning. Någon risk 
för återfall föreligger inte här. Enligt Wieland behöver företaget därför inte 
avskräckas.1053

(754) Kommissionen välkomnar alla initiativ till att inrätta program av den här typen. Det 
bör dock noteras att även om det är viktigt att företag i framtiden ser till att de 
anställda inte begår nya överträdelser av gemenskapens konkurrenslagstiftning, så 
förändrar detta inte det faktum att en överträdelse har begåtts. Det faktum att 
kommissionen i vissa tidigare beslut betraktat införda program av den här typen som 
en förmildrande omständighet betyder inte att den måste göra så även i andra 
ärenden,1054 särskilt som den aktuella överträdelsen klart bryter mot artikel 81.1 a–b i 
fördraget och artikel 53.1 a–b i EES-avtalet.1055

(755) Kommissionen godtar därför inte någon begäran om att den bör betrakta inrättandet av 
program av den här typen som en förmildrande omständighet.

20.5.7. KME:s påstådda påtryckningar mot Boliden

(756) Det har inte gått att bevisa ett antal påstående från Boliden om att det utsatts för 
påtryckningar av KME. Kommissionen anser att Bolidens ställning inte påverkas av 
detta. Om påtryckningar kunnat beläggas, skulle detta ändå inte betraktas som en 
förmildrande omständighet för Boliden. Om andra deltagare tvingar ett företag att 

  
1051 Mål T–31/99, Asea Brown Boveri mot kommissionen, punkt 213.
1052 EGT C 9, 14.1.1998, s. 3. 
1053 Se punkterna 86–90 i Wielands svar av den 7 november 2003.
1054 Mål T-7/89 Hercules Chemicals mot kommissionen, efter överklagande bekräftat i mål C–51/92 P, 

Hercules Chemicals mot kommissionen, REG 1999, s. I–4235.
1055 Mål T-224/00 Archer Daniels Midland Company m.fl. mot kommissionen, punkt 280.
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medverka i en överträdelse av konkurrenslagstiftningen, bör detta vända sig till 
myndigheterna. Då det finns en sådan rättslig möjlighet, kan deltagande i olaglig 
kartellverksamhet inte motiveras. 

20.5.8. Samarbete som inte omfattas av 1996 års meddelande om förmånlig behandling

(757) Kommissionen konstaterar att det i punkt 23 i 2002 års meddelande om förmånlig 
behandling, till skillnad från i 1996 års meddelande, inte anges någon särskild 
belöning för den som ansöker om förmånlig behandling och avslöjar för 
kommissionen tidigare okända sakförhållanden som har samband med kartellens 
betydelse och varaktighet. Det är därför lämpligt att granska sådant samarbete i 
samband med förmildrande omständigheter. 

(758) Kommissionen anser att Outokumpus samarbete i detta avseende bör betraktas som en 
förmildrande omständighet. Outokumpu var först med att avslöja hur länge den 
europeiska kartellen inom sektorn för VVS-kopparrör verkade och var framför allt 
först med att lämna avgörande bevisning och redogörelser som styrkte att 
överträdelsen fortsatte under perioden från och med juli 1994 till och med juli 1997 
(och perioden från och med 1990 till slutet av 1992). Med Outokumpus hjälp kunde ett 
fortlöpande kartellsamarbete från och med september 1989 till och med mars 2001 
fastställas. Innan Outokumpus ansökan om förmånlig behandling som endast grundade 
sig på bevismaterial från Mueller och från inspektionerna (se också skäl (777)) kunde 
kommissionen inte ha fastställt att överträdelsen hade pågått utan avbrott från och med 
september 1989 till och med juli 1997.

(759) Kommissionen anser att Outokumpu inte bör bestraffas för sitt samarbete genom att 
företaget ådöms högre böter än det skulle tvingats betala om det inte samarbetat. 
Därför bör grundbeloppet för Outokumpus böter sättas ned till ett hypotetiskt 
bötesbelopp som företaget skulle fått för en överträdelse i tre och ett halvt år. Mot 
denna bakgrund bör grundbeloppet för Outokumpus böter sättas ned med en 
klumpsumma på 40,17 miljoner euro, med hänsyn till företagets effektiva samarbete 
utom ramen för 1996 års meddelande om förmånlig behandling.

(760) Kommissionen anser också att KME:s samarbete i detta sammanhang bör betraktas 
som en förmildrande omständighet. Även om kommissionen hade vissa enskilda 
indikationer på att den olagliga verksamheten också omfattade plastbelagda rör och 
mer gedigen bevisning om informationsutbytet i fråga om plastbelagda rör i 
meddelandet om invändningar, var det först med KME:s hjälp som den kunde 
fastställa en enda fortlöpande och komplex överträdelse rörande WICU/Cuprotherm-
rör, som inleddes senast i början av 1991. Wieland ifrågasatte inte KME:s bidrag, som 
också presenterades under det muntliga hörandet. 

(761) Kommissionen anser att KME koncernen inte bör bestraffas för sitt samarbete. Därför 
bör grundbeloppet för KME koncernens böter sättas ned. Ett lämpligt gemensamt 
kriterium för nedsättningen är den relativa betydelsen av sektorn för plastbelagda 
VVS-kopparrör jämförd med sektorn för standard VVS-kopparrör. Med utgångspunkt 
från detta kriterium bör, utan att en exakt matematisk beräkning görs, grundbeloppet 
för böterna sättas ned med en klumpsumma på 7,93 miljoner euro.

20.5.9. Ingen nedsättning på grund av administrativt förfarande

(762) KME anger att kommissionen borde beakta att vissa faktorer hindrade KME från att 
lämna ett fullständigt svar på meddelandet om invändningar. KME anser särskilt att 
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åtta veckor var en för kort tidsgräns för att svara på meddelandet om invändningar.1056

Kommissionen anser att detta förhållande inte kan betraktas som en förmildrande 
omständighet vid bötesberäkningen, utan att detta handlar om den faktiska rätten att 
försvara sig. På denna punkt konstaterar kommissionen att parterna hade mer än 
nio veckor på sig att inkomma med skriftliga svar på meddelandet om invändningar 
och att KME faktiskt lyckades inkomma med ett ytterst detaljerat svar på nästan 
130 sidor. Kommissionen noterar också att KME även kunde lägga fram sina 
synpunkter vid det muntliga hörandet den 28 november 2003 och liksom övriga parter 
skriftligen fick kommentera vissa frågor i efterhand. Det förefaller därför som KME:s 
rätt till försvar har respekterats. 

20.6. Tillämpning av gränsen på 10 % av omsättningen

(763) För fastställandet av bötesgränsen på 10 % hävdar flertalet parter att den relevanta 
siffran är omsättningen i förhållande till det globala förädlingsvärdet 2002 (dvs. 
konverteringsvärdet) och inte koncernomsättningen till fullpris (dvs. förädlingsvärde 
och metallpris). De som industrirörsbeslutet riktade sig till hävdar vidare att gränsen 
på 10 % av omsättningen måste tillämpas före nedsättning p.g.a. förmånlig behandling 
och på de sammanlagda bötesbeloppen i industrirörsärendet (COMP/E-1/38.240) och 
föreliggande ärende.

(764) Outokumpu hävdar att det skulle vara oskäligt och oproportionerligt om 
kommissionen vid bötesberäkningen utgick från en omsättning som är större än 
Outokumpu Copper Products Oy:s omsättning i Europa.

Kommissionens uppfattning

(765) För parternas synpunkt på omsättningen i förhållande till förädlingsvärdet hänvisas till 
diskussionen i skäl (679). Omsättningen återspeglar vad kunderna måste betala och är 
därför den relevanta siffran.

(766) Bötesbeloppet som beräknas vid beaktandet av förmildrande eller försvårande 
omständigheter får inte överstiga 10 % av det berörda företagets globala omsättning. 
Enligt fast rättspraxis måste inte kommissionen begränsa det maximala bötesbeloppet 
till 10 % av omsättningen på den relevanta geografiska produktmarknaden, utan 
omsättningen skall förstås som de berörda företagens totala omsättning.1057

(767) Kommissionen hänvisar till sitt resonemang i skäl (717), när den tillbakavisar 
synpunkten att gränsen på 10 % av omsättningen bör tillämpas på de sammanlagda 
bötesbeloppen i industrirörs- och VVS-rörsärendet. Att kommissionen utreder flera 
ärenden (ursprungligen ett ärende som sedan delats upp) hindrar den inte från att vid 
behov utdöma maximibeloppet för var och en av överträdelserna.

20.7. Tillämpande av 1996 års meddelande om förmånlig behandling

(768) Under olika faser av utredningen om överträdelserna har de som detta beslut riktar sig 
till samarbetat med kommissionen i syfte att få förmånlig behandling enligt 1996 års 
meddelande om förmånlig behandling. I följande avsnitt granskar kommissionen 
därför i kronologisk ordning om parterna uppfyller villkoren i det meddelandet.

  
1056 Se punkterna 614–626 i KME:s svar av den 7 november 2003.
1057 Mål T-220/00 Cheil Jedang Corp. mot kommissionen, punkt 60. Förenade målen 100 till 103/80, 

Musique diffusion française m.fl. mot kommissionen, Rec. 1983, s. 1825, punkt 119. Mål T–43/92
Dunlop Slazenger mot kommissionen Rec. 1994, s. II–441, punkt 160. Mål T–144/89, Cockerill Sambre 
mot kommissionen, REG 1995, s. II–947, punkt 98.
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20.7.1. Mueller-koncernen

(769) Mueller är för närvarande moderföretag till WTC Holding Company, Inc., Mueller 
Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. och DENO Acquisition EURL. Mueller 
var det första företaget som underrättade kommissionen om att det fanns en kartell 
inom sektorn för VVS-kopparrör som berörde EES-marknaden på 1990-talet. De 
bevis[…] […] som Mueller lämnade […], före kommissionens utredning, gjorde att 
kommissionen kunde konstatera flera kartellmöten och deras innehåll och deltagare, 
särskilt under åren 1989, 1994 och från och med 1997 till och med 1998, respektive 
olika kartellrelaterade kontakter till 2001. De möjliggjorde också dess inspektioner 
den 22 mars 2001 och senare. 

(770) Mueller avbröt genast sin medverkan i överträdelsen, när företaget inledde sitt 
samarbete med kommissionen (se skäl (597)). Det försåg fortlöpande kommissionen 
med olika relevanta uppgifter, handlingar och tillgänglig bevisning, och samarbetade 
under hela utredningen genom ett flertal skrivelser. Mueller varken tvingade andra 
deltagare eller var upphovsman, och hade heller inte någon avgörande roll. 

(771) Mueller bör därför helt befrias från böter.

20.7.2. Outokumpu

(772) Outokumpu meddelade den 9 april 2001 kommissionen att företaget ville samarbeta 
(när en andra inspektion genomfördes i dess lokaler). Det skickade egna 
bevishandlingar den 30 maj 2001, kort efter kommissionens inspektioner den 22 och 
23 mars 2001 samt 9 april 2001. 

(773) Outokumpus bevishandlingar, företagsredogörelser och vittnesmål täcker perioden 
1987–2001. I sitt meddelande av den 30 maj 2001 lämnade Outokumpu en 
beskrivning av kartellen, inklusive en ofullständig förteckning över 
VVS-kopparrörsproducenternas gemensamma möten (med uppgift om datum, plats 
och deltagare), plus ett antal ytterligare handlingar som det hittat vid sin 
internrevision. Företaget beskrev också bakgrunden till flera handskrivna 
meddelanden och andra handlingar som påträffats under inspektionerna på dess 
anställdas kontor, vilket gjorde det möjligt att koppla handlingarna till olika enskilda 
kartellhändelser. Skrivelsen kompletterades med muntliga redogörelser som 
Outokumpus anställda lämnade i samband med intervjuer i Bryssel den 4 och 
11 februari 2003, som kommissionen kallat till, samt med ett svar av 
den 21 februari 2003 på kommissionens begäran om upplysningar inför intervjuerna. 
Det bör noteras att intervjuerna den 4 och 11 februari 2003 ursprungligen skulle ägt 
rum i juni 2002 och att de anställda i fråga hade accepterat denna tidpunkt, men av 
interna skäl sköt kommissionen upp utfrågningen. 

(774) Kommissionen konstaterar att mötesförteckningen som bifogades Outokumpus första 
skrivelse i maj 2001 saknade vissa överträdelseperioder (främst åren 1990 till 1995 
och början av 1999 samt februari 2000), men Outokumpu lämnade allmänna 
beskrivningar av dessa perioders möten som visade sig vara korrekta. Så småningom 
blev luckorna nöjaktigt fyllda, särskilt genom Outokumpus skrivelse av 
den 21 februari 2003, där Outokumpu besvarade vissa frågor som aktualiserats under 
intervjuerna med företagets företrädare. Företrädarnas redogörelser som bekräftade 
kartellverksamheten var också klarläggande. Att man på Outokumpu inte särskilt 
mindes alla kartellmöten under hela överträdelseperioden förändrar inte 
kommissionens slutsats att Outokumpus samarbete var fullständigt.



SV 175 SV

(775) Outokumpus samarbete i ärendet började nästan ett och ett halvt år före de andra 
deltagarnas. Kommissionen medger därför att det var med Outokumpus tidiga bistånd 
som kommissionen fick bättre insikt i överträdelsen och kunde tolka de handlingar 
som påträffades under inspektionerna. Outokumpu lämnade uppgifter i form av viktiga 
bevishandlingar, företagsredogörelser och chefsintervjuer, som var detaljerade och 
som kommissionen därför i stor utsträckning använde under sin utredning. 
Informationen användes också när begäran om uppgifter formulerades och bidrog till 
att få Halcor att erkänna sin medverkan i kartellen. Outokumpu gav alltså 
kommissionen betydande hjälp med att fastställa de fakta som detta beslut baseras på.

(776) Outokumpu kan inte beviljas befrielse från böter eller en mycket betydande 
nedsättning med minst 75 % av bötesbeloppet enligt avsnitt B i 1996 års meddelande 
om förmånlig behandling. Särskilt med tanke på att företaget inte uppfyller villkoret i 
avsnitt B, eftersom det inte informerade kommissionen om kartellen innan 
kommissionen genom ett beslut beslöt att inleda en utredning i ärendet.

(777) Vidare kan Outokumpu inte beviljas en betydande nedsättning av böterna på 50–75 % 
enligt avsnitt C i 1996 års meddelande om förmånlig behandling, eftersom 
kommissionen beslutade undersökningar gav tillräckligt underlag för att inleda ett 
förfarande för ett beslut i ärendet. Inspektionerna gav direkta bevis på att kartellen 
existerat, främst 1989, 1994 och från och med juli 1997 till mars 2001. Det fanns bara 
sporadiska bevis och indikationer före och efter dessa perioder, inklusive handlingar 
om det första kända kartellmötet på europeisk nivå i september 1989 och ytterligare 
möten 1994. Trots detta anser kommissionen att den även utan Outokumpus samarbete 
skulle ha kunnat inleda ett förfarande i ärendet och fastställa en fortlöpande 
överträdelse senast från juli 1997 till mars 2001. Då Outokumpu var först med att 
avslöja hur länge överträdelsen pågått och med handlingar styrkte att den varit 
fortlöpande, betraktades dess samarbete utanför ramen för 1996 års meddelande om 
förmånlig behandling som en förmildrande omständighet (skäl (757)) till skäl (759)). 

(778) Enligt avsnitt D i 1996 års meddelande om förmånlig behandling kan ett företag som 
inte uppfyller alla villkoren i avsnitt B eller C i meddelandet beviljas en väsentlig 
nedsättning med 10–50 % av de böter som annars skulle ålagts det. Kommissionen 
konstaterar att innan meddelandet om invändningar skickades hade Outokumpu 
väsentligt bidragit till att påvisa överträdelsen, och konstaterar att företaget efter att ha 
mottagit det informerade kommissionen att det i huvudsak inte ifrågasätter de fakta på 
vilka kommissionen grundade sina påståenden. Outokumpu uppfyller därför villkoren 
i avsnitt D i 1996 års meddelande om förmånlig behandling, som berättigar till en 
väsentlig nedsättning av böter (10–50 %). 

(779) I enlighet med avsnitt D i 1996 års meddelande om förmånlig behandling och med 
hänsyn till Outokumpus tidiga och omfattande samarbete, bör Outokumpu beviljas en 
nedsättning med 50 % av de böter som skulle ålagts företaget om det inte samarbetat 
med kommissionen. 

(780) Outokumpus totala bötesbelopp bör därmed uppgå till 36,14 miljoner euro.

20.7.3. KME-koncernen

(781) KME hävdar att företagets samarbete berättigar till en nedsättning med 50 % enligt 
avsnitt D i 1996 års meddelande om förmånlig behandling.1058 KME hävdar att företaget 

  
1058 Se punkterna 547–573 i KME:s svar av den 7 november 2003.



SV 176 SV

gett kommissionen viktig information och löpande samarbetat under hela utredningen.1059

KME anger att företagets samarbete varit helt frivilligt.1060 KME anser att företaget 
väsentligt bidragit till att fastställa att överträdelsen begåtts och att det samarbetat frivilligt 
och fullständigt.1061

(782) Mer specifikt hävdar KME att företaget vid sidan av Outokumpu var det enda som 
lämnade en övergripande beskrivning av samverkan under perioden 1988 till 2001. Det 
lämnade en detaljerad redogörelse om vilka frågor som diskuterades på mötena, som 
rabatter och prislinjer. KME:s skrivelse innehöll en generell beskrivning av de så kallade 
EDWD-mötena från 1997, inklusive längd, deltagare och ämnen. KME redogjorde också 
för marknadsledarsystemet och lämnade detaljer om nationella kontakter. KME var först 
med att skicka kommissionen en förteckning över 41 möten på europeisk nivå mellan 1992 
och 2001 (efter att Wieland hade skickat sin lista), samt en mötesförteckning om den 
nationella nivån. Dessutom lämnade KME uppgifter om SANCO-, WICU- och 
Cuprotherm-produkter.1062

(783) KME började inte samarbeta med kommissionen förrän företaget i juli 2002 besvarade 
en skrivelse enligt artikel 11 i förordning nr 17 som det fått i industrirörsärendet 
(38.240), ett ärende som först efter inspektionerna skildes från ärendet om 
VVS-kopparrör. Samtidigt konstaterar kommissionen att samarbetet inte inleddes 
genom en skrivelse enligt artikel 11 i förordning nr 17, skickad till KME i ärendet om 
VVS-kopparrör. De inspektioner på platsen som vidtogs enligt kommissionsbeslut 
genomfördes så tidigt som i mars 2001. KME var medvetet om kommissionens 
utredning i mer än 18 månader, men företaget erbjöd sig inte att samarbeta förrän det 
kontaktades igen i samband med kommissionens formella åtgärder i 
industrirörsärendet. Enligt KME är kommissionens åtgärder viktiga även för 
föreliggande förfarande, genom att KME anser att kommissionen borde tillämpa vissa 
regler, som ett tak på 10 % av omsättningen för bötesbeloppen i bägge förfarandena. 
Företagets ansökan om förmånlig behandling i ärendet om VVS-kopparrör lämnades 
först den 15 oktober 2003, nästan ett och ett halvt år efter Outokumpus. 

(784) Kommissionen anser att KME, innan meddelandet om invändningar skickades, 
väsentligt bidragit till att fastställa att överträdelsen begåtts och när, vilket är värt ett 
erkännande. 

(785) När det gäller överträdelsens varaktighet konstaterar kommissionen att KME, efter 
Outokumpus avgörande bevisning, bara var det andra företaget som lämnade en 
redogörelse till kommissionen. Beträffande mötesförteckningar lämnade Outokumpu i 
viss utsträckning, men i synnerhet Wieland, uppgifter till kommissionen före KME. 
För fastställandet av huruvida överträdelsen varit fortlöpande var KME:s samarbete av 
mindre vikt.

(786) Kommissionen medger dock att KME:s beskrivning av kartellsamarbetet, till skillnad 
från Wielands, även omfattade överträdelsens tidiga fas, nämligen åren 1988–1993. 
KME hävdar dock att samarbetet avbröts från 1990 till slutet av 1992 och från mitten 
av 1994 till mitten av 1997. Om de lugna perioderna och särskilt för perioden från och 
med 1990 till slutet av 1992 har KME inte kunnat tillfoga mycket av värde. KME 
förklarade dock innehållet i och varaktigheten av de nationella uppgörelserna. Om 

  
1059 Se punkterna 548–549 i KME:s svar av den 7 november 2003.
1060 Se punkt 550 i KME:s svar av den 7 november 2003.
1061 Se punkterna 547–569 i KME:s svar av den 7 november 2003.
1062 Se punkterna 547–569 i KME:s svar av den 7 november 2003.
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perioden 1988–1995 förfogade kommissionen redan över tillräcklig bevisning innan 
KME ansökte om förmånlig behandling. Jämfört med Wieland lämnade KME inte 
några samtida handlingar som påvisade överträdelsens karaktär. De av KME 
sammanställda reseräkningarna hade i stor utsträckning redan hittats under 
inspektionerna och även om de visade att vissa personer deltagit i vissa möten, kunde 
kommissionen inte bevisa genom dem att mötena hade en specifikt 
konkurrensbegränsande karaktär. KME kommenterade inga samtida kartellhandlingar 
som påträffats i företagets lokaler.

(787) Vad gäller mötenas ämnen, dvs. rabatter och prislinjer, bekräftade KME i viss mån 
den detaljerade redogörelsen från en tidigare chef inom branschen för VVS-kopparrör. 

(788) Det bör dock nämnas att kommissionen genom inspektioner och från andra källor 
redan tidigare hade fått bevishandlingar om ett antal möten och utbyten av 
konfidentiell information under denna period, vilket framgår av skäl (769), (770), 
(773)-(775), och som tydligt framgår av beskrivningen av de faktiska 
omständigheterna i avsnitt D.

(789) Kommissionen godtar KME:s påstående att företaget både lämnat nya bevis och 
bekräftat befintlig bevisning för hela överträdelseperioden från 1988 till 2001. 
Däremot godtar den inte KME:s påstående att kommissionen bara hade fått mycket 
begränsade redogörelser om den konkurrensbegränsande samverkan, innan KME 
svarade på kommissionens begäran om uppgifter. Detta framgår redan av skäl (787) 
ovan. 

(790) Beträffande de särskilda möten som KME var först med att avslöja konstaterar 
kommissionen att påvisandet av en kartell inte kräver en uttömmande förteckning över 
och beskrivning av alla möten och konkurrentkontakter. 

(791) KME:s insatser för förmånlig behandling bör bedömas på ett sätt som undviker 
hypotetiska nackdelar som skulle kunna se ut som om de varit en följd av uppgifter 
från intervjuer med Outokumpu-anställda och Outokumpus följande skrivelse. 

(792) KME var inte det första företaget gav kommissionen avgörande bevisning om 
VVS-kopparrörskartellen, vilket krävs i avsnitt B punkt b i 1996 års meddelande om 
förmånlig behandling, och uppfyller därför inte kraven i avsnitt C som hänvisar till 
villkoren i avsnitt B punkterna b–e. Enligt avsnitt D i meddelandet kan dock ett 
företag som inte uppfyller alla villkoren i avsnitt B eller C beviljas en väsentlig 
nedsättning med 10–50 % av de böter som annars skulle ådömts det.

(793) När KME mottagit meddelandet om invändningar, informerade företaget 
kommissionen att det i huvudsak inte ifrågasatte de fakta på vilka kommissionen 
grundade sina påståenden. 

(794) Efter beaktande av dessa omständigheter anser kommissionen att KME uppfyller 
villkoren i avsnitt D.2 första och andra strecksatsen i 1996 års meddelande om 
förmånlig behandling och beviljar företaget en nedsättning med 35 % av de böter som 
skulle ålagts företaget om det inte samarbetat med kommissionen. 

(795) Det totala bötesbeloppet för företagen i KME-koncernen bör därmed uppgå till 
67,08 miljoner euro (varav 32,75 miljoner euro för KME-koncernen, 17,96 miljoner 
euro för KME AG och 16,37 miljoner euro för företaget bestående av EM och TMX). 
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20.7.4. Wieland-koncernen

(796) Wieland Werke (inbegripet Buntmetall) började inte samarbeta med kommissionen 
förrän företaget i juli 2002 besvarade en skrivelse enligt artikel 11 i förordning 
nr 17 som det fått i industrirörsärendet (38.240), ett ärende som först efter 
inspektionerna skildes från ärendet om VVS-kopparrör. Samtidigt konstaterar 
kommissionen att samarbetet inte inleddes genom en skrivelse enligt artikel 11 i 
förordning nr 17, skickad till Wieland i ärendet om VVS-kopparrör. De inspektioner 
på plats som vidtogs enligt kommissionsbeslut genomfördes så tidigt som i mars 2001. 
Wieland var medvetet om kommissionens utredning i mer än 20 månader, men 
företaget erbjöd sig inte att samarbeta i ärendet före den 23 januari 2003 förrän det 
kontaktades igen i samband med kommissionens formella åtgärder i 
industrirörsärendet. Enligt Wieland är kommissionens åtgärder viktiga även för 
föreliggande förfarande, eftersom Wieland uppfattar de två förfarandena som så 
sammanflätade att uppdelningen av de två ärendena är konstlad. 

(797) Wieland (inbegripet Buntmetall) lämnade en detaljerad redogörelse för hur kartellen 
fungerade efter 1993 (där den hävdade ett avbrott ”från mitten av 1994 till våren 
1996/97”). Företaget lämnade viktiga förklaringar till olika samtida meddelanden från 
dess anställda, nämligen att de var ”neutralt” hållna sammanfattningar av kartellmöten 
från mitten av 1997 till 2001. Meddelandena hade oftast hittats vid kommissionens 
inspektioner. Wieland var först med att skicka en förteckning över möten från 1996 till 
2001. Särskilt för 1996 avslöjade Wieland ett antal möten som bidrog till att klargöra 
kartellverksamhetens omfattning under den påstått ”lugna perioden”. Denna 
information kompletterade uppgifter som Outokumpu lämnat. Kommissionen anser 
därför att Wieland Werke, innan meddelandet om invändningar skickades, väsentligt 
bidragit till att fastställa att överträdelsen begåtts, vilket är värt ett erkännande. 
Kommissionen konstaterar dock att Wieland i sin ansökan om förmånlig behandling 
inte berört perioden före 1993. Wielands insatser för förmånlig behandling bör 
bedömas så att uppgifter från intervjuer med Outokumpu-anställda och Outokumpus 
följande skrivelse inte är till hypotetiskt förfång. I sitt svar på meddelandet om 
invändningar ifrågasatte Wieland inte när överträdelsen inleddes men angav att det 
förekom avbrott. Företaget har i allt väsentligt inte ifrågasatt fakta.

(798) Wieland Werke (inbegripet Buntmetall) var inte det första företaget som gav 
kommissionen avgörande bevisning om VVS-kopparrörskartellen, något som krävs i 
avsnitt B punkt b i 1996 års meddelande om förmånlig behandling, och uppfyller 
därför inte kraven i avsnitt C av meddelandet som hänvisar till villkoren i avsnitt B 
punkterna b–e i detta. Enligt avsnitt D i meddelandet kan dock ett företag som inte 
uppfyller alla villkoren i avsnitt B eller C beviljas en väsentlig nedsättning med 
10-50 % av de böter som annars skulle ådömts det.

(799) Efter beaktande av dessa omständigheter anser kommissionen att Wieland Werke och 
Buntmetall uppfyller villkoren i avsnitt D.2 första och andra strecksatsen i 1996 års 
meddelande om förmånlig behandling. Kommissionen beviljar Wieland Werke och 
Buntmetall en nedsättning med 35 % av de böter som skulle ålagts företagen om de 
inte samarbetat med kommissionen. 

(800) Wieland Werkes totala bötesbelopp bör därför uppgå till 27,8411 miljoner euro (varav 
2,43 miljoner euro för Wieland koncernen, 24,7416 miljoner euro för Wieland Werke; 
och 0,6695 miljoner euro för Buntmetall).
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20.7.5. Halcor

(801) Halcor ansökte om förmånlig behandling så snart företaget mottagit en skrivelse enligt 
artikel 11 i förordning nr 17 i mars 2003. Dessförinnan hade inga inspektioner 
genomförts i Halcors lokaler. Den i mars 2003 skickade skrivelsen enligt artikel 11 i 
förordning nr 17 var Halcors första kontakt med kommissionen i utredningen om 
VVS-kopparrör, men att inspektioner hade ägt rum var allmänt känt inom industrin för 
VVS-kopparrör, då vissa parter hade offentliggjort pressmeddelanden om 
inspektionerna. 

(802) Halcor anger att nedsättningen på grund av förmånlig behandling inte bör bli lägre 
bara för att en begäran om uppgifter skickats. Begäran om uppgifter hade en mycket 
bred karaktär. Halcor gav frivilligt information, utan att vara rättsligt förpliktigad att 
besvara begäran om uppgifter. Att informationen lämnats bör inte utesluta förmånlig 
behandling.

(803) En betydande del av de lämnade uppgifterna utgjorde ett svar på skrivelsen som 
riktades till Halcor enligt artikel 11 i förordning nr 17 i mars 2003 och företaget var 
därför enligt artikel 11 i förordning 17 skyldigt att besvara begäran. Kommissionen 
medger dock att Halcors svar på kommissionens skrivelse enligt artikel 11 i förordning 
nr 17, där företaget också ansökte om förmånlig behandling, överträffade dess 
skyldighet att svara. Som del av sin ansökan om förmånlig behandling lämnade 
företaget före sitt svar in ett antal handlingar från samma tid som överträdelsen. I sitt 
svar redogjorde det för hur kartellen fungerat. Kommissionen understryker att då 
Halcor lämnade ofördelaktiga uppgifter om sig själv, bör informationen accepteras 
som del av Halcors ansökan om förmånlig behandling. 

(804) Halcor lämnade detaljerade redogörelser för hur kartellen fungerat och sitt deltagande 
i mötena, men deltagandet var känt redan innan Halcor började samarbeta. Det kan här 
konstateras att det eventuellt enda nya inslaget och väsentliga bidraget till att klargöra 
vissa inslag i överträdelsen skulle vara Halcors påstående om att det utsatts för 
påtryckningar eller fått ett ultimatum från femgruppen om att medverka i 
överträdelsen, om det kunnat styrkas. Kommissionen anser dock att Halcor kommit 
med ett egennyttigt påstående som inte är tillräckligt underbyggt. Här är det viktigt att 
Halcor, efter att ha tagit del av akten och andra parters synpunkter under hörandet, inte 
bidrog ytterligare till fastställandet av fakta genom att redogöra för och klargöra sin 
roll på tidigare europeiska kartellmöten eller andra möten med deltagare i den 
alleuropeiska kartellen (som nämnts i olika skrivelser från andra parter och i Muellers 
presentation under hörandet). Det är inte heller klargjort varför det kände sig hotat av 
konkurrenter som det hade haft ett olagligt samarbete med tidigare. I så måtto var 
Halcors samarbete således begränsat. Halcors ansökan om förmånlig behandling är 
värdefull på grund av samtida anteckningar om kartellmöten som styrker 
prissamverkan och fördelning av volymer. Kommissionen anser därför att Halcor om 
än begränsat bidrog till att påvisa överträdelsen innan meddelandet om invändningar 
skickades. Detta bevis hade dock som redan har förklarats begränsat värde eftersom 
kommissionen redan hade tillgång till uppgifter som bevisade överträdelsen för den 
relevanta perioden. Lämplig hänsyn bör tas till detta samarbete. När Halcor mottagit 
meddelandet om invändningar, informerade företaget kommissionen om att det i 
grunden inte ifrågasatte de fakta på vilka kommissionen grundade sina påståenden.

(805) Halcor var inte det första företaget som gav kommissionen avgörande bevisning om 
VVS-kopparrörskartellen, vilket krävs i avsnitt B punkt b i 1996 års meddelande om 
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förmånlig behandling, och uppfyller därför inte avsnitt C som hänvisar till villkoren i 
avsnitt B punkterna b–e. Enligt avsnitt D i meddelandet kan dock ett företag som inte 
uppfyller alla villkoren i avsnitt B eller C beviljas en väsentlig nedsättning med 
10-50 % av de böter som annars skulle ådömts det.

(806) Kommissionen beaktar att inga inspektioner genomfördes i Halcors lokaler. Till 
Halcors fördel antar kommissionen att Halcor började samarbeta samtidigt som 
Wieland och KME, eftersom båda dessa företag ansökte om förmånlig behandling 
efter att ha mottagit en skrivelse enligt artikel 11 i förordning nr 17 om en begäran om 
uppgifter i det närliggande industrirörsärendet.

(807) Efter beaktande av dessa omständigheter anser kommissionen att Halcor uppfyller 
villkoren i avsnitt D.2 första och andra strecksatsen i 1996 års meddelande om 
förmånlig behandling. Det bör beviljas en nedsättning med 15 % av de böter som 
skulle ålagts företaget om det inte samarbetat med kommissionen.

(808) Halcors totala bötesbelopp bör därmed uppgå till 9,16 miljoner euro.

20.7.6. Boliden-koncernen

(809) När Boliden-koncernen mottagit meddelandet om invändningar, ansökte företaget om 
förmånlig behandling. Boliden erkände överträdelsen och ifrågasatte inte fakta. 
Dessutom klargjorde Boliden vissa faktiska omständigheter. Enligt avsnitt D i 
1996 års meddelande om förmånlig behandling kan ett företag som inte uppfyller alla 
villkoren i avsnitt B eller C beviljas en väsentlig nedsättning med 10–50 % av de böter 
som annars skulle ådömts det.

(810) Genom samarbetet med Mueller, Outokumpu, KME-koncernen, Wieland och Halcor, 
samt genom inspektionerna, var överträdelsen redan belagd i sin helhet. Att Boliden 
inte förnekade överträdelsen var därför av mindre vikt för fastställandet av 
överträdelsen. I enlighet med avsnitt D i 1996 års meddelande om förmånlig 
behandling beviljar kommissionen Boliden en nedsättning med 10 % av de böter som 
skulle ålagts företaget om det inte samarbetat med kommissionen. 

(811) Bolidens totala bötesbelopp bör därmed uppgå till 32,6 miljoner euro.

20.7.7. IMI-koncernen

(812) När IMI-koncernen mottagit meddelandet om invändningar, ansökte företaget om 
förmånlig behandling. IMI erkände överträdelsen och ifrågasatte inte fakta. Enligt 
avsnitt D i 1996 års meddelande om förmånlig behandling kan ett företag som inte 
uppfyller alla villkoren i avsnitt B eller C beviljas en väsentlig nedsättning med 
10-50 % av de böter som annars skulle ådömts det.

(813) Genom samarbetet med Mueller, Outokumpu, KME-koncernen, Wieland och Halcor, 
samt genom inspektionerna, var överträdelsen redan belagd i sin helhet. Att IMI inte 
förnekade överträdelsen var därför av mindre vikt för fastställandet av överträdelsen. I 
enlighet med avsnitt D i 1996 års meddelande om förmånlig behandling beviljar 
kommissionen IMI en nedsättning med 10 % av de böter som skulle ålagts företaget 
om det inte samarbetat med kommissionen. 

(814) IMI:s totala bötesbelopp bör därmed uppgå till 44,98 miljoner euro.
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20.7.8. Slutsats om tillämpningen av 1996 års meddelande om förmånlig behandling

(815) Med hänsyn till arten av deras samarbete och villkoren i 1996 års meddelande om 
förmånlig behandling bör sammanfattningsvis de företag som detta beslut riktar sig till 
beviljas följande nedsättningar av bötesbeloppen:

(a) Mueller-koncernen: befrielse från böter

(b) Boliden-koncernen: en nedsättning med 10 %

(d) Halcor: en nedsättning med 15 %

(e) HME: ingen nedsättning 

(f) IMI-koncernen: en nedsättning med 10 %

(g) KME-koncernen: en nedsättning med 35 %

(h) Outokumpu-koncernen: en nedsättning med 50 %

(i) Wieland-koncernen: en nedsättning med 35 %.

20.8. Betalningsförmåga och andra faktorer

20.8.1. Betalningsförmåga

(816) I sitt svar på meddelandet om invändningar begärde KME-koncernen att 
kommissionen skulle ta hänsyn till företagets eventuella oförmåga att betala höga 
böter och de böter som ådömts det i det parallella ärendet (ärende COMP/E-1/38.240 –
industrirör).1063

(817) Inledningsvis kommenterade KME att kommissionen i en aktuell diskussion hade 
misstolkat sina egna riktlinjer för beräkning av böter, när den menat att testet på 
bristande betalningsförmåga bör grundas på konstaterad (i) risk för omedelbar konkurs 
på grund av bötesbetalningen och (ii) att konkursen bör betraktas som oönskad i den 
”speciella sociala kontexten”1064. Enligt KME är i dessa riktlinjer om beräkning av 
böter risken för omedelbar konkurs ett strängare kriterium än faktisk 
betalningsförmåga, vilket strider mot principen om berättigade förväntningar.

(818) [Argument presenterade av KME]

(819) [Argument presenterade av KME]

(820) [Argument presenterade av KME]1065

(821) Kommissionen noterar inledningsvis att KME inte underbygger sitt påstående om att 
”risken för omedelbar konkurs” är ett strängare kriterium än den ”faktiska 
betalningsförmågan”. För det andra håller inte kommissionen med om denna tolkning. 
För att vara berättigad till anpassning av böterna enligt kraven i riktlinjerna om 
beräkning av böter (dvs. faktisk betalningsförmåga eller, praktiskt sett, bristande 
betalningsförmåga) måste företaget visa att det inte skulle kunna uppfylla sina 
avtalsförpliktelser (skulder, inklusive betalningen av böterna) och därför riskerar en 

  
1063 I december 2003, efter KME:s svar på meddelandet om invändningar i föreliggande ärende, gav 

kommissionen företagen i KME-koncernen totala böter på 39,81 miljoner euro för deras medverkan i 
industrirörskartellen. Se kommissionens beslut av den 16 december 2003 i ärende COMP/E–1/38.240 –
industrirör (ännu ej offentliggjort).

1064 Förenade målen T-236, 239, 244, 246, 251 och 252/01, Carbide/Graphite mot kommissionen, punkt 
371.

1065 […]
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omedelbar konkurs. Faktiskt är risken för omedelbar konkurs det enda säkra kriteriet 
på att ett företag eller dess aktieägare saknar tillräckliga medel för att betala böterna 
och inte bara att de inte vill betala böterna.

(822) Även om det första villkoret uppfylldes, skulle en nedsättning av böterna förutsätta 
”en speciell social kontext”.

(823) Av SMI:s och KME:s årsredovisning framgår att företagens ekonomiska ställning 
2003 var sämre än 2002. SMI:s förluster 2003 berodde på en rad faktorer: 
driftsunderskott (p.g.a. ogynnsamma ekonomiska villkor, sektorns strukturella 
överkapacitet och lägre försäljningspriser), omstruktureringskostnaderna för 
koncernen (se skäl (824)), nedskrivningen av KME:s goodwill och de kalkylerade 
böterna i kommissionens två kartellförfaranden (39,81 miljoner euro för beslutet av 
den 16 december 2003 och kalkylerade 80 miljoner euro1066 för föreliggande beslut. 
Denna beräkning var nödvändig för att bedöma storleken på aktieägarnas 
kapitaltillskott och GIM SpA:s och SMI SpA:s relativa betydelse mot bakgrund av den 
planerade sammanslagningen.) Dessa faktorer och skatterna förklarar skillnaden 
mellan SMI:s rörelseresultat (risultato ordinario) och nettoresultatet: -236,1 miljoner 
euro. När det gäller moderföretaget (SMI SpA) täcktes förlusten av SMI:s reserver och 
en nedskrivning av aktiekapitalet. 

(824) [Kommissionens sammanfattning av information som inlämnats av KME]

(825) Kommissionen konstaterar också att enligt den av KME lämnade 
koncernredovisningen för SMI-koncernen (moderbolaget SMI1067 och 
KME-koncernen) hade koncernen beskattnings-/räkenskapsåret 1996–1997 en 
nettovinst på 5,1 miljoner euro, 1997–1998 en nettovinst på 19,1 miljoner, 1998–1999 
33,5 miljoner, 1999–2000 46,9 miljoner, 2000–2001 38,6 miljoner och under halvåret 
juli-december 2001 6,8 miljoner. År 2002 gick koncernen för första gången med 
förlust, som uppgick till 19,3 miljoner euro (trots positivt rörelseresultat). Det bör 
noteras att KME år 2002 fortsatte att expandera och tog över en konkurrent (Yorkshire 
Copper Tube Ltd) samt sålde ett företag som inte tillhörde företagets kärnverksamhet. 
SMI-koncernens investeringar i industriell verksamhet uppgick till 62 miljoner euro 
(SMI-koncernen kunde investera omkring 600 miljoner euro mellan 1996 och 
2002)1068. Även 2002 lämnade KME utdelning till sina aktieägare.

(826) Förlusten 2003 uppgick till 236,1 miljoner euro. Förlusten kan förefalla stor men är 
huvudsakligen relaterad till extraordinära poster som omstruktureringskostnader och 
avsättningar för böterna, vilket inte återkommer under påföljande beskattningsår. I 
synnerhet har 80 miljoner euro avsatts för betalning av böterna i samband med detta 
beslut [ingen ytterligare utgift kommer att belasta beskattningsåret 2004 År 2003 
kunde SMI-koncernen investera 55,8 miljoner euro i industriell verksamhet. 
Skuldökningen 2003 kan nästan helt tillskrivas förvärvet av en andel på 19,1 miljoner 
euro i ett stort italienskt företag. Det bör även noteras att KME vid utgången av 2003 
fortfarande hade balanserade vinstmedel på 115,25 miljoner euro.

(827) Under första kvartalet 2004 uppvisade KME-koncernen en liten nettovinst som måste 
jämföras med en förlust under samma period 2003. Denna förbättring av situationen 

  
1066 Uppskattning av KME.
1067 SMI har ingen produktionsverksamhet utan är ett holdingbolag. Enligt KME:s svar på meddelandet om 

invändningar är KME i praktiken SMI:s enda tillgång.
1068 SMI:s årsredovisning för 2002.
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bekräftar även att 2003 års resultat till stor del var betingat av poster som kräver 
särredovisning.

(828) [Kommissionens sammanfattning av information som inlämnats av KME]

(829) Synpunkten att KME-koncernen har svårigheter till följd av ogynnsamma 
marknadsvillkor och kopparpriset kan i lika hög grad gälla för andra företag som 
kommissionen ådömer böter i detta ärende. Om kommissionen godtog 
KME-koncernens synpunkt och utdömde böter till övriga företag i förfarandet, skulle 
den med all rätt kunna anklagas för diskriminering.

(830) [Kommissionens sammanfattning av information som inlämnats av KME]

(831) [Kommissionens sammanfattning av information som inlämnats av KME]

(832) [Kommissionens sammanfattning av information som inlämnats av KME] Enligt 
rättspraxis gäller följande: ”I alla händelser skulle godtagandet av en sådan skyldighet 
tvinga kommissionen att vid fastställandet av böterna beakta företags förlustbringande 
verksamhet vilket skulle medföra att de företag som var minst anpassade till 
marknadsvillkoren gavs en oberättigad konkurrensfördel”.1069 En nedsättning av 
böterna för en koncern som främst brottas med dagens allmänna marknadsvillkor och 
vars förluster främst beror på att extraordinära kostnader belastat ett visst bestämt år, 
skulle ge det en större konkurrensfördel i förhållande till övriga producenter.

(833) Dessutom har SMI/KME inte lagt fram nöjaktiga argument för att företagets påstådda 
bristande betalningsförmåga är förknippad med en speciell social kontext. 
[Kommissionens sammanfattning av information som inlämnats av KME]

(834) Med nödvändighet tillbakavisar kommissionen begäran från andra företag 
(Outokumpu och Wieland1070), som inte underbyggt sina allmänna påståenden om sin 
betalningsförmåga.

20.8.2. Andra faktorer

(835) KME begärde samma fördel som beviljades SGL i ärendet om specialgrafit. Företaget 
beviljades en nedsättning av böterna med 33 %, eftersom det både hade en mycket 
svår ekonomisk situation och kommissionen relativt nyligen hade ådömt det betydande 
böter.

(836) I verkligheten ådömde kommissionen den 18 juli 2001 SGL böter på 
80,2 miljoner euro för företagets deltagande i grafitstavkartellen. 
Den 17 december 2002 ådömde kommissionen SGL ytterligare böter på 
27,75 miljoner euro för företagets deltagande i kartellen för isostatiska 
specialgrafitprodukter och kartellen för strängpressad specialgrafit (som omfattas av 
beslutet i specialgrafitärendet1071). Alla de olika kartellverksamheterna försiggick 
samtidigt.

(837) Den 3 december 2003 ådömde kommissionen SGL ytterligare böter på 23,64 miljoner 
euro, inklusive en nedsättning med 33 % av samma skäl som i ärendet elektriska och 
mekaniska kol- och grafitprodukter. I samma beslut beslöt kommissionen dock att inte 

  
1069 Förenade målen 96/82–102/82, 104/82, 105/82, 108/82 och 110/82, IAZ m.fl. mot kommissionen, 

Rec. 1983, s. 3369, punkt 55. Mål T–319/94, Fiskeby Board mot kommissionen, REG 1998, s. II–1331, 
punkt 76. 

1070 Se punkterna 86–90 i Wielands svar av den 7 november 2003.
1071 Kommissionens beslut den 17 december 2003 i ärende nr COMP/37.667 – specialgrafit/PO. 
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bevilja företaget Carbone Lorraine denna nedsättning, som också påstod sig ha 
svårigheter och också hade bötfällts för kartellen för isostatiska specialgrafitprodukter.

(838) I linje med beslutet om elektriska och mekaniska kol- och grafitprodukter konstaterar 
kommissionen att de (första) böter som ådömdes KME-koncernen i 
industrirörskartellen motsvarade […] % av företagets globala omsättning år 2002. 
Som jämförelse kan sägas att de första böter som ådömdes SGL motsvarade 6,35 % av 
företagets globala omsättning år 2000 och att Carbone Lorraines första böter handlade 
om mindre än 1 %. Summan av de första och andra bötesbeloppen som ådömdes SGL 
motsvarade 8,75 % av företagets omsättning år 2001. Summan av de första och andra 
böterna som ådömdes Carbone Lorraine motsvarade över 6,93 % av företagets 
omsättning år 2002. I föreliggande ärende motsvarar summan av de två böterna som 
ådöms KME-koncernen 5,6 % av företagets globala omsättning.

(839) Kommissionen drar slutsatsen att SGL:s första böter som en proportion av den årliga 
omsättningen är mer än tre gånger högre än de som ådömdes KME-koncernen och att 
summan av båda böterna för KME-koncernen är mycket lägre än de som ådömdes 
SGL.

(840) [Kommissionens sammanfattning av KMEs finansiella situation] Kommissionen 
konstaterar samtidigt att i motsats till SGL som hade en mycket svår ekonomisk 
situation i flera år (åtminstone från 2000), har KME-koncernen varit ett relativt 
välmående företag till och med 2002. Att situationen förvärrades år 2003 berodde 
dessutom delvis på den allmänna ekonomiska situationen (som började återhämta sig 
2004), men främst på särskilda omständigheter som inte kommer att upprepas år 2004. 
De uppgifter som lämnats in för första kvartalet 2004 inbegriper ännu inte den 
rekapitalisering som beslutades i maj.

(841) KME-koncernen är därför inte berättigad till någon nedsättning av företagets böter 
med hänsyn till ”andra faktorer”.

20.9. De böter som utdöms i förfarandet

(842) Sammanfattningsvis fastställer kommissionen följande böter enligt artikel 15.2 i 
förordning nr 17 och artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003:

– Boliden-koncernen 32,6 miljoner euro 

– Buntmetall-koncernen 0,6695 miljoner euro 

– Halcor 9,16 miljoner euro 

– HME 4,49 miljoner euro 

– IMI-koncernen1072 44,98 miljoner euro 

– KME-koncernen 32,75 miljoner euro 

– KM Europa Metal AG: 17,96 miljoner euro 

– Europa Metalli SpA och Tréfimétaux SA: 16,37 miljoner euro 

– Mueller-koncernen: 0 euro

  
1072 Det bör noteras att KME:s moderbolag SMI år 2002, sedan överträdelsen upphört, köpte 100 % av YCT 

Yorkshire Copper Tube Ltd från IMI. Då varken SMI eller KME-koncernen kan hållas ansvariga för de 
åtgärder som (dåvarande) IMI Yorkshire Copper Tube Ltd vidtog före förvärvet, är de inte solidariskt 
ansvariga för YCT Yorkshire Copper Tube Ltd. IMI har begärt att föreliggande kommissionsbeslut 
skall rikta sig enbart till detta företag.



SV 185 SV

– Outokumpu-koncernen: 36,14 miljoner euro 

– Wieland koncernen 2,43 miljoner euro

– Wieland Werke AG: 24,7416 miljoner euro 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande företag har brutit mot artikel 81.1 i fördraget och - från och med den 1 januari 1994 
– mot artikel 53.1 i EES-avtalet genom att, under angivna perioder, delta i en uppsättning 
avtal och samordnade förfaranden som innebar fastställande av priser och uppdelning av 
marknaden inom sektorn för VVS-kopparrör:

(a) Boliden AB tillsammans med Boliden Fabrication AB och Boliden Cuivre & Zinc 
S.A., från och med den 3 juni 1988 till och med den 22 mars 2001.

(b) Boliden Fabrication AB tillsammans med Boliden AB och Boliden Cuivre & Zinc 
S.A., från och med den 3 juni 1988 till och med den 22 mars 2001.

(c) Boliden Cuivre & Zinc S.A., tillsammans med Boliden AB och Boliden Fabrication 
AB, från och med den 3 juni 1988 till och med den 22 mars 2001.

(d) Austria Buntmetall AG, 

i) tillsammans med Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., senast från och med 
den 29 augusti 1998 till och med den 8 juli 1999 och, 

ii) tillsammans med Wieland Werke AG och Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., 
från och med den 9 juli 1999 till och med den 22 mars 2001.

(e) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., 

i) tillsammans med Austria Buntmetall AG, senast från och med den 29 augusti 
1998 till och med den 8 juli 1999, och 

ii) tillsammans med Wieland Werke AG och Austria Buntmetall AG, från och 
med den 9 juli 1999 till och med den 22 mars 2001.

(f) Halcor S.A., senast från och med den 29 augusti 1998 till åtminstone början av 
september 1999.

(g) HME Nederland BV, senast från och med den 29 augusti 1998 till och med 
den 22 mars 2001.

(h) IMI plc, tillsammans med IMI Kynoch Ltd. och Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd.), från och med den 29 september 1989 till och med den 
22 mars 2001.

(i) IMI Kynoch Ltd., tillsammans med IMI plc och Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd.), från och med den 29 september 1989 till och med den 
22 mars 2001.

(j) Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.), tillsammans med 
IMI plc och IMI Kynoch Ltd., från och med den 29 september 1989 till och med den 
22 mars 2001.

(k) KM Europa Metal AG, 

i) ensamt ansvarigt, från och med den 3 juni 1988 till och med den 19 juni 1995, 
och 

ii) tillsammans med Tréfimétaux SA och Europa Metalli SpA, från och med 
den 20 juni 1995 till och med den 22 mars 2001.
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(l) Europa Metalli SpA., 

i) tillsammans med TMX, från och med den 29 september 1989 till och med 
den 19 juni 1995, och 

ii) tillsammans med KM Europa Metal AG och Tréfimétaux SA, från och med 
den 20 juni 1995 till och med den 22 mars 2001.

(m) Tréfimétaux SA, 

i) tillsammans med Europa Metalli SpA, från och med den 29 september 1989 till 
och med den 19 juni 1995, och 

ii) tillsammans med KM Europa Metal AG och Europa Metalli SpA, från och med 
den 20 juni 1995 till och med den 22 mars 2001.

(n) Mueller Industries, Inc., tillsammans med WTC Holding Company, Inc., Mueller 
Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. och DENO Acquisition EURL, från och 
med den 21 oktober 1997 till och med den 8 januari 2001.

(o) WTC Holding Company, Inc., tillsammans med Mueller Industries, Inc., Mueller 
Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. och DENO Acquisition EURL, från och 
med den 21 oktober 1997 till och med den 8 januari 2001.

(p) Mueller Europe Ltd., tillsammans med WTC Holding Company, Inc., Mueller 
Industries, Inc., DENO Holding Company, Inc. och DENO Acquisition EURL, från 
och med den 21 oktober 1997 till och med den 8 januari 2001.

(q) DENO Holding Company, Inc., tillsammans med WTC Holding Company, Inc., 
Mueller Europe Ltd., Mueller Industries, Inc. och DENO Acquisition EURL, från och 
med den 21 oktober 1997 till och med den 8 januari 2001.

(r) DENO Acquisition EURL, tillsammans med WTC Holding Company, Inc., Mueller 
Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. och Mueller Industries, Inc., från och 
med den 21 oktober 1997 till och med den 8 januari 2001.

(s) Outokumpu Oyj, tillsammans med Outokumpu Copper Products Oy, från och med 
den 29 september 1989 till och med den 22 mars 2001.

(t) Outokumpu Copper Products Oy tillsammans med Outokumpu Oyj från och med 
den 29 september 1989 till och med den 22 mars 2001.

(u) Wieland Werke AG 

i) ensamt ansvarigt från och med den 29 september 1989 till och med 
den 8 juli 1999, och 

ii) tillsammans med Austria Buntmetall AG och Buntmetall Amstetten 
Ges.m.b.H., från och med den 9 juli 1999 till och med den 22 mars 2001.

Artikel 2

För överträdelserna enligt artikel 1 fastställs följande böter: 

(a) Boliden AB, Boliden Fabrication AB och Boliden Cuivre & Zinc S.A. med 
solidariskt ansvar, 32,6 miljoner euro 

(b) Austria Buntmetall AG och Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. med 
solidariskt ansvar, 0,6695 miljoner euro 
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(c) Austria Buntmetall AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. och Wieland 
Werke AG med solidariskt ansvar 2,43 miljoner euro 

(d) Halcor S.A. 9,16 miljoner euro 

(e) HME Nederland BV 4,49 miljoner euro 

(f) IMI plc, IMI Kynoch Ltd. och Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd.) med solidariskt ansvar, 44,98 miljoner 
euro 

(g) KM Europa Metal AG 17,96 miljoner euro 

(h) KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA och Europa Metalli SpA med 
solidariskt ansvar, 32,75 miljoner euro 

(i) Europa Metalli SpA. och Tréfimétaux SA med solidariskt ansvar,
16,37 miljoner 

euro 

(j) Outokumpu Oyj och Outokumpu Copper Products Oy med solidariskt 
ansvar, 36,14 miljoner euro 

(k) Wieland Werke AG, ensamt ansvarigt,
24,7416 miljoner euro 

Böterna skall betalas till följande konto inom tre månader från dagen för delgivning av detta 
beslut:

Europeiska kommissionens kontonummer 001-3953713-69 hos

FORTIS Bank, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bryssel

(SWIFT-kod GEBABEBB – IBAN-kod BE71 0013 9537 1369)

När denna period löpt ut skall dröjsmålsränta betalas enligt den räntesats som 
Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den 
första dagen i den månad då detta beslut antas, med tillägg av 3,50 procentenheter, nämligen 
5,52%.

Artikel 3

De företag som anges i artikel 1 skall omedelbart avbryta den överträdelse som anges i den 
artikeln, om så inte redan skett.

De skall avstå från att upprepa varje handling eller uppträdande som anges i artikel 1 och från 
varje sådan handling eller sådant uppträdande som har samma eller liknande föremål eller 
verkan. 

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till

1. Wieland Werke AG
Graf-Arco-Strasse 36
89079 Ulm
Tyskland
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2. Buntmetall Amstetten G.m.b.H.
Fabrikstrasse 4
3300 Amstetten
Österrike

3. Austria Buntmetall AG
Fabrikstrasse 2
A - 2551 Enzesfeld
Österrike

4. Mueller Industries Inc
8285 Tournamet Drive
Suite 150
Memphis, Tennessee 38125
USA

5. Mueller Europe Ltd.
Oxford Street,
Bilston
West Midlands WV14 7DS
Förenade kungariket

6. DENO Holding Company Inc.
c/o The Corporation Company
30600 Telegraph Road
Bingham Farms
MI 48025
USA

7. DENO Aquisition EURL
17, Rue de la Baume
75008 Paris
Frankrike

8. Outokumpu Oyj
Riihitontuntie 7 D
02201 Espoo
Finland

9. Outokumpu Copper Products Oy
Riihitontuntie 7 A
02201 Espoo
Finland

10. KM Europa Metal AG
Klosterstrasse 29
49074 Osnabrück
Tyskland
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11. Tréfimétaux SA
11, bis rue de l'hôtel de ville
92411 Courbevoie
Frankrike

12. Europa Metalli SpA
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze
Italien

13. Halcor S.A.
252, Piraeus Street
17778 Athens (Tavros)
Grekland

14. Boliden Cuivre & Zinc SA
Rue du Forneau 43
4030 Liège
Belgien

15. Boliden AB
Box 5001
194 05 Upplands Väsby
Sverige

16. Boliden Fabrication AB
Box 5001
194 05 Upplands Väsby
Sverige

17. Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.)
East Lancashire Road
Kirkby
Liverpool, L33 7TU
Förenade kungariket

18. IMI Kynoch Ltd.
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Solihull B37 7XZ
Förenade kungariket

19. IMI Plc
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Solihull B37 7XZ
Förenade kungariket

20. HME Nederland B.V.
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Veerweg 14
5145 NS Waalwijk
Nederländerna

21. WTC Holding Company, Inc.
c/o The Corporation Company
30600 Telegraph Road
Bingham Farms
MI 48025
USA

Detta beslut skall vara verkställbart enligt artikel 256 i fördraget och artikel 110 i EES-avtalet.

Utfärdat i Bryssel den [...]

På kommissionens vägnar
Mario MONTI
Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Marknadsandelar för standard VVS-kopparrör inom EES (1989–2001)1

Year IMI HME Hal-
cor

Mueller OTK WW KME Boli-
den

TOT-
AL

WB DES Tot-
al

WW BMA TMX EM KME Tot-
al

1989 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1990 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1991 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1992 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1993 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1994 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1995 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1996 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1997 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1998 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1999 […] […] […] […
]

[…] […] […] […]

[…]

[…]

[…] […] […] […] […] […]

2000 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […]

  
1 Den av kommissionen beräknade totala marknadsvolymen baseras på uppgifter om omsättning och 

marknadsstorlek som parterna lämnat.
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2001 […] […] […] […
]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […]


